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کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
حامی صنعتگران

از  شـده  سـپری  دهه هـای  ظـرف  ایـران  اقتصـاد 
پیـروزی انقاب اسـامی، همـواره در آماج تحریم ها 
و محدودیت هـای بین المللـی بدخواهـان بـوده و بـه 
تیـررس  در  همـواره  گذشـته،  دهـه  در  خصـوص 
شـدیدترین تحریم هـا علیـه اقتصاد خود قـرار گرفته 
اسـت. محدودیت هایـی کـه اگرچـه بـرای بسـیاری 
از بخش هـای اقتصـادی کشـور آسـیب هایی را بـه 
وجـود آورد؛ امـا نـه تنهـا تـاب آوری بـاالی اقتصـاد 
نهفتـه  توانمندی هـای  بلکـه  داد،  نشـان  را  ایـران 
کشـور  تجـاری  و  تولیـدی  مختلـف  بخش هـای 
را هـم کـه سـالها در سـایه حضـور نیـروی انسـانی 
و کاالهـای تولیـدی خارجـی مغفـول مانـده بودنـد، 

نمایان ساخت. 
اکنـون بـه برکـت تـاش و ایسـتادگی مـردم ایـن 
مـرز و بـوم و اسـتعدادهای مثال زدنـی فرزنـدان این 
سـرزمین، بخش هـای مختلفـی از اقتصـاد ایـران، 
کـه  اسـت  مردانـی  و  زنـان  نقش آفرینـی  عرصـه 
توانسـتند علیرغـم تمامـی تنگناها، نسـبت به تأمین 
نیازهـای داخلـی اقـدام کرده و حتی در شـرایطی که 
بـه دلیـل تحریم هـای سرسـختانه ایـاالت متحـده 
آمریـکا بـر علیـه نظام بانکـی و بخش هـای مختلف 
حمـل و نقـل در ایران، نقل و انتقـال کاال و صادرات 
اقـام تولیدی بـا سـختی ها و پیچیدگی های بسـیار 
مواجـه بـود، تجـارت 100 میلیـارد دالری در سـال 

1400 را بـه ثمر برسـانند. 
در چنیـن شـرایطی، بخش هـای مختلـف صنعتـی 
و تولیـدی کشـور توانسـتند بـا اتـکای بـه توانمندی 
داخلـی، نیازهـای کشـور را تأمیـن کـرده و اقـام 
تولیـدی توسـط کارخانجـات و بخش هـای دیگـر 
تولیدکننـده در حـوزه کشـاورزی را بـرای صـادرات 
بـه سـایر کشـورهای دنیـا، در اختیـار نـاوگان ملی و 
قدرتمنـد کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران قرار 
دهنـد تا محموله هـای صادراتی را با پشـتوانه نیروی 
دریایـی ماهـــر و توانمنـد، به بازارهـای پررقابت در 

اقصـی نقـاط جهان برسـاند. 
در ایـن میـان رویکـرد اصلـی کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی بـه عنـوان نـاوگان ملـی کشـور در حـوزه 
نیازهـای  تأمیـن  بـرای  تـاش  همـواره  دریایـی، 

داخلـی در بخش هـای مختلـف از جملـه کاالهـای 
تأمیـن  و  تولیـد  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  اساسـی، 
اینگونـه،  و  بـوده  نیـاز  مـورد  صنعتـی  تجهیـزات 
فعالیـت خـود را در عرصـه پشـتیبانی از بخش تولید 
و صنعـت کشـور بـه منصـه ظهـور رسـانده اسـت؛ 
بـه نحـوی کـه علی رغـم تحریم هـای سرسـختانه، 
نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران هـم 
اکنـون در تمـام نقـاط دنیـا حضـور و تـردد دارنـد و 
ایـن حضور در اقصـی نقاط جهان، نشـانه دیگری از 
اقتـدار جمهوری اسـامی ایران اسـت که تـوان این 

سـرزمین را یکبـار دیگـر بـه رخ می کشـد. 
مجموعـه ایـن توانمنـدی بـرای تـردد در آبراه هـای 
بین المللـی، منجـر بـه ایـن شـده کـه هـم اکنـون 
در  ایـران  اسـامی  جمهـوری  کشـتیرانی  نـاوگان 
جایگاه چهاردهـم بزرگ ترین ناوگان هـای کانتینری 
جهـان قـرار گرفتـه و به عنـوان بزرگ تریـن ناوگان 
تجـاری دریایـی منطقـه خاورمیانـه مطـرح اسـت و 
توانسـته طـی سـال گذشـته، بـا حمـل بیـش از ۲۷ 
میلیون تن کاال و رشـد 41 درصدی نسـبت به سـال 
۹۹، رکـوردی تاریخـی از خـود بـه جای بگـذارد که 
در تاریـخ فعالیـت این مجموعه ماندگار شـده اسـت 
کـه البتـه این موفقیـت، به همـت دریانـوردان گروه 
و بـا اسـتفاده از 140 فرونـد کشـتی اقیانوس پیمـا 
حاصـل شـده و در ادامـه، طـی سـه ماهـه نخسـت 
سـال جاری نیز رشـد مناسـبی را به ثبت رسـانده که 
ایـن امیـدواری را تقویـت می کنـد تا در سـال 1401 
نیـز، رکـوردی تـازه در حوزه حمل کاال از سـوی این 

نـاوگان، بـه ثبت برسـد.
ایـن، رویکـرد کان گـروه کشـتیرانی  بـر  عـاوه 
تولیـد  از  پشـتیبانی  در  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
و  شـناورها  خریـد  بـر  تمرکـز  داخلـی،  صنایـع  و 
کانتینرهـای تولیـد داخلـی بـوده تـا در ایـن بخـش 
نیـز بتوانـد، سـهم خـود را از حمایـت و پشـتیبانی از 
تولیدکننـدگان ایرانـی بـه ثمر برسـاند؛ ضمـن اینکه 
تمامـی نیازهـای مصرفی کشـتی های این نـاوگان، 
از تجهیـزات و کاالهای داخلـی تولیدکنندگان ایرانی 
تأمیـن شـده و به مـوازات، در حوزه تعمیـرات مرتبط 
بـا شـناورها نیـز، کار تعمیـرات تمامـا در داخـل و با 

اتـکای بـه نیـروی داخلـی در حـال انجام اسـت؛ به 
نحوی که در سـال گذشـته تمامی شـناورهای گروه 
در داخـل تعمیـر شـده اند و در سـال جـاری نیـز، 4۳ 
فرونـد شـناور در داخل کشـور تعمیـرات ادواری خود 

را انجـام خواهنـد داد.
در ایـن میـان، بـا توجه بـه اینکه یکی از مشـکات 
ایـن نـاوگان، تأمین شـناورهای نو و توسـعه ظرفیت 
نـاوگان بود کـه به واسـطه تحریم ها، امـکان تأمین 
آن از خارج نیسـت، بنابراین کشـتیرانی با اسـتفاده از 
تـوان داخلی دسـت بـه کار افزایش ظرفیـت ناوگان 
شـده  و هم اکنـون بـا نهایی شـدن قـرارداد سـاخت 
چهـار فرونـد شـناور، دو فرونـد جنـرال کارگـو و دو 
فرونـد رو-رو، سـاخت این شـناورها بـرای الحاق به 
نـاوگان در کشـتیرانی دریـای خزر آغاز شـده اسـت.

 بر این اسـاس با سـاخت این شـناورها 1۶ درصد به 
ظرفیـت ناوگان در شـمال کشـور افزوده خواهد شـد 
و ایـن امیـدواری وجود دارد که این قـرارداد در موعد 
مقـرر دو سـاله اتمام یافته و شـناورها تحویل ناوگان 
شـوند کـه البتـه بازهـم قراردادهایـی بابـت سـاخت 

شـناور در شـمال منعقد خواهد شـد.
نکتـه حائـز اهمیـت در ایـن میـان آن اسـت کـه 
اگـر  منتظـر خارجی هـا می ماندیـم، فرصـت توسـعه 
نـاوگان را از دسـت داده بودیـم، بـه همیـن خاطـر، 
عـاوه بـر قراردادهایـی کـه بـرای توسـعه ظرفیت 
ناوگان در شـمال کشـور منعقد شـده، قرارداد ساخت 
چهـار فرونـد شـناور اقیانوس پیمـا در ایـن بخش نیز 

در فرآینـد اجـرا قـرار دارد.
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در  اسـامی  جمهـوری  کشـتیرانی  رویکـرد  ایـن 
حـوزه نـگاه بـه توانمندی هـای داخلـی صرفـاً بـه 
ایـن بخش هـا منتهـی نمی شـود؛ بلکـه در حـوزه به 
کارگیـری نیـروی انسـانی نیـز، ایـن رویکرد سـاری 
و جـاری بـوده و هـم اکنـون بخـش اعظم  پرسـنل 
فعــــال در ناوگان کشتیــــرانی جمهوری اسامی 
ایـران، ایرانی بـوده و علی رغم اینکه تا در سـال ۹۸، 
حـدود ۶۷0 نفـر دریانـورد خارجـی در نـاوگان گروه 
کشـتیرانی شـاغل بودنـد، امـا ایـن تعـداد دریانـورد 
خارجـی، در سـال ۹۹ بـه نصـف کاهـش یافتـه و 
امـروز بـا افتخـار اعـام می کنیم که در سـال 1400 
اکثریـت قاطـع کارکنـان شـاغل در بخـش دریایـی 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران ایرانـی 
هسـتند؛ ضمـن اینکـه بـا خـروج نیروهـای خارجی 
از مجموعـه، بیـش از ۸00 نفـر از جوانـان ایرانـی 
عاقمنـد و مسـتعد در بخش هـای مختلـف دریایی 
به اسـتخدام درآمدند و با برگزاری کنکور سراسـری، 
۳00 نفر در مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران جـذب شـدند کـه در حـال آمـوزش 
هسـتند ایـن امـر، نویـدی بـرای در اختیـار داشـتن 
افسـران توانمنـد ایرانـی در بخـش دریایـی کشـور 
اسـت. همچنیـن در جهت کمک به توسـعه آموزش 
دریانوردی در کشـور و بـا هماهنگی صورت گرفته با 
سـازمان بنـادر و دریانوردی، ۲00 نفر از دانشـجویان 
مؤسسـات مختلف آموزشـی دریانوردی جذب شـدند 
شـود. فراهـم  آنهـا  دریایـی  فعالیـت  مقدمـات  تـا 

در این میـان، نقش آفرینی جدی در پـروژه راهبردی 
کریـــدور شـمال-جنوب نیـز یکـی از رویکردهـای 
اصلـی گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران 
و مأموریتـی اسـت کـه بـر عهـده ایـن گـروه قـرار 
گرفته اسـت و بر این اسـاس، بخش هـــای مختلف  
گـــروه کشـتیرانی، تمـام همت خـود را بـرای ارائه 
خدمـت در کریـدور شـمال- جنوب به نظـام مقدس 

جمهـوری اسـامی ایران به کار بسـته اسـت.
نکتـه دیگـری که بایـد به آن توجـه کرد، نـوع نگاه 
راهبـردی کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران در 
بـه کارگیـری از توانمنـدی داخلـی، اجـرای پـروژه 
کـه  اسـت  نـاوگان  بـه شـناورهای  سوخت رسـانی 
توانسـته عـاوه بـر تضمیـن تأمیـن پایدار سـوخت 
مـورد نیـاز کشـتی ها، از خـروج میلیون هـا دالر ارز 
بـرای سوخت رسـانی بـه کشـتی ها نیـز جلوگیـری 
کـرده و فضایـی را فراهـم آورد تـا با اتـکای به توان 
تولیـد داخلـی، سـوخت مـورد مصـرف نـاوگان، بـه 
صـورت 100 درصـدی از داخل کشـور تأمین شـود. 
ایـن نـوع نـگاه راهبـردی و مجموعـه فعالیت هـای 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران یـک 
از  آن حمایـت  و  دنبـال می کنـد  را  اصلـی  هـدف 
مـردم، تولیدکننـدگان و صنعتگران داخلـی در حمل 
کاالهـای مـورد نیاز آنهـا از خارج از کشـور به داخل 
و حمـل بار صادراتی تولیدکننـدگان و صادرکنندگان 

بـه سـمت بازارهـای جهانی اسـت. 

 رویکـرد کالن گـروه کشـتیرانی 
ایـــــران  اسـالمی  جمهــــوری 
در پشـتیبانی از تولیـد و صنایـع 
داخلـی، تمرکز بر خرید شـناورها 
و کانتینرهـای تولیـد داخلی بوده 
تـا در ایـن بخش نیز بتواند، سـهم 
از حمایـت و پشـتیبانی  را  خـود 
از تولیدکننـدگان ایرانـی بـه ثمـر 

برساند
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دریانوردان ایرانی، نسل ارزش آفرین

»نسـل ارزش آفریـن«، ایـن شـاید یکـی از بهتریـن 
کلیدواژه هایـی باشـد کـه می تـوان در مقـام تقدیـر 
از نیـروی انسـانی شـاغل در حـوزه دریـا، در نـاوگان 
ملـی کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران بـه کار 
بـرد. دریانوردانـی که با صبـوری، دقت، وابسـتگی به 
خـاک خـود و از خودگذشـتگی بـرای میهـن، تاش 
می کننـد تـا در سـخت ترین تحریم هایـی کـه علیـه 
جمهوری اسـامی ایـران در این برهـه از تاریخ وضع 
شـده، ایسـتادگی کننـد و لحظـه ای اجـازه ندهند که 
کاالرسـانی بـه بـازار، کارخانجـات و خطـوط تولیدی 
مختـل شـود. آنهایی کـه اکنون، در خـط مقدم جبهه 
جنـگ اقتصـادی قـرار گرفته انـد تـا افتخـار آفریـن 
باشـند و عـاوه بـر تامیـن نیازهـای داخلـی کشـور، 
بـا حمل بـار صادراتـی به اقصی نقـاط دنیـا، ارزآوری 
بـرای کشـور را تضمیـن کننـد. در واقع، نـاوگان ملی 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران ظرف سـنوات 
گذشـته سـعی نمـوده تـا عـاوه بـر ناوبـری خطوط 
دریایـی کشـور، تـاش شـایانی بـرای حفـظ و رونق 
اقتصـاد ایـران صـورت داده و تأمین کننـده کاالهـای 
اساسـی، مـواد اولیـه و قطعـات مـورد نیـاز صنایـع 

تولیدی کشـور باشـد.
امـروز البتـه اقتصـاد دریامحـور در دنیـا بـه یکـی از 
ارکان اصلـی اقتصـاد جهانـی تبدیل شـده و بـا توجه 

بـر صنعـت کشـتیرانی جهانـی و بـه تبع آن نـاوگان 
ملـی کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران، اثرگـذار 
بـوده اسـت؛ هر چند با تـاش و کوشـش دریانوردان 
شـاغل طی این دو سـال، بـر ایـن محدودیت ها غلبه 

است. شـده 
ایـن نقـش البتـه صرفاً بـه همیـن دوره هـم محدود 
نشـده اسـت، چراکه از دیرباز، دریانوردی و کشتیرانی 
قدمتـی دیرینـه در اقتصـاد ایـران داشـته و علی رغـم 
تمامـی مشـکات و تهدیدهایـی کـه بـرای کشـور 
ظـرف سـنوات گذشـته صـورت گرفتـه، دریانـوردان 
در  اصلـی  نقش آفــــرینان  توانسـته اند  همــــواره 

عرصه هـای مختلـف تاریـخ کشـور باشـند. 
با اشـراف بـه چنین جایگاهـی، کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران همـواره بـر ایـن بـاور بـوده کـه در 
برنامه ریزی هـا و سیاسـت گذاری های خـود، بایـد بـه 
ایـن بخـش از نیـروی انسـانی ارزشـمند خـود توجـه 
ویـژه داشـته و بتوانـد در این حـوزه گام هـای مؤثری 
را در زمینـه تأمیـن رفـاه دریانـوردان و خانواده هـای 

بـردارد.  آنها 
از سـوی دیگـر، تـاش شـده تـا بـا توجـه ویـژه بـه 
ضـرورت بهره گیـری از نیـــــروی انسـانی توانمنـد 
ایرانــــی در بخش هــــای مختلف کشتی های این 
نـاوگان ملـی، حضـور دریانـوردان خارجـی در ناوگان 
بـه حداقـل رسـیده و بـا برنـــامه ریزی های صـورت 
گرفتـه، نسـبت به آمـوزش نیـــروی انسـانی در این 
عــرصه نیز گام های جدی برداشـته شـود، به نحوی 
کـه بر اسـاس آمار و اطاعـات، هم اکنـون ۸00 نفر 
از جوانـان کشـور، جایگزین نیروهای خارجی شـده اند 
تـا کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران، امـروز بـا 
تکیـه بـر سـه هـزار و ۷00 نفـر دریانـورد ایرانـی که 
در اسـتخدام خـود دارد، جایگاه هـای درخشـانی را در 
سـنوات آتـی برای خود متصور شـده و برای رسـیدن 

به آن گام بـردارد. 
چهـارم تیرمـاه فرصتی بـود تـا از تمامـی دریانوردان 
نـاوگان معظم کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران و 
به نمایندگی از آنها از دریانوردان خطه شـمال کشـور 
بـه همـت شـرکت تامیـن نیـروی انسـانی خطـوط 
کشـتیرانی کیـش در بنـدر انزلی تجلیل بـه عمل آید 
و ایـن موضـوع یـک بـار دیگـر در گـروه کشـتیرانی 
یـادآوری شـود کـه دریانـوردان، نسـل ارزش آفرینی 
هسـتند کـه در همـه دوران ها توانسـته اند بـرای این 

مـرز و بـوم، ثروت آفرینـی کنند. 

بـه حجـم بـاری کـه در ایـن حـوزه جابه جـا شـده و 
ایمنـی کـه در سـفرهای دریایی نسـبت بـه حمل بار 
از طریـق سـایر روش ها وجـود دارد، روز بـه روز اقبال 
بیشـتری در بیـن فعـاالن اقتصـادی می یابـد و بـه 
همیـن دلیـل، نقش دریانـوردان نیز بیـش از هر زمان 
دیگـری در اقتصـاد جهانـی مدنظر قرار گرفته اسـت. 
بـر اسـاس آمارهای جهانـی، هم اکنون حـدود یک و 
نیـم میلیـون نفـر دریانورد در سراسـر جهـان و حدود 
۲۷ هزار دریانورد در ایران مشـغول به فعالیت هسـتند 
کـه با دانـش و تخصص خـود، محموله هایی با ارزش 
چندیـن میلیـون دالر را روانـه آبراهه هـای بین المللی 
کـرده و اقتصـاد جهـان را پویا نـگاه می دارنـد. در این 
میـان، بـه مدد تـاش ایـن افتخـار آفرینان، نـاوگان 
ملـی کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران نیـز بـا 
تـوان و ظرفیت هـای  از  بهره گیـری  و  برنامه ریـزی 
درخشـان نیروهـای انسـانی شـاغل در کشـتی های 
خـود توانسـته سـال 1400 را بـا رکوردهـای تاریخی 
در حمـل و جابه جایـی بـار بـه پایـان برسـاند و در 
سـال 1401، بـا برنامه ریـزی مـدون، مسـیر روشـن 
گذشـته را ادامـه دهـد و تـاش نماید تـا رکوردهایی 
جدیـدی در ایـن عرصـه بـه ثبـت رسـد؛ حـال آنکه 
ثبـت چنین رکوردهـای تاریخی در شـرایطی رخ داده 
کـه بحـران کرونـا و فشـار آن طـی دو سـال اخیـر، 
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در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد مطرح شد:

ناوگان ملی در دستان توانمند دریانوردان ایرانی

در بخـش آغازیـن مراسـم، نائب رئیـس هیئت مدیره 
و مدیرعامـل گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی 
ایـران ضمـن ایراد سـخنانی با اشـاره به اینکـه تعداد 
دریانـوردان خارجـی در گـروه کشـتیرانی بـه تعـداد 
ناچیـزی کاهـش یافتـه اسـت، اعـام کـرد: بـرای 

سـاخت شـناور نیـز معطـل خارجی هـا نمی مانیـم.
محمدرضـا مـدرس خیابانـی بـا بیـان اینکـه امـروز 
غالـب کارکنـان دریایـی گـروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران بـا افتخـار ایرانی هسـتند، گفـت: در 
سـال ۹۸، حـدود ۶۷0 نفر دریانـورد خارجی در ناوگان 
گـروه کشـتیرانی شـاغل بودنـد، ایـن تعـداد دریانورد 
خارجـی، در سـال ۹۹ به نصف کاهش یافـت و امروز 
بـا افتخـار اعـام می کنیـم کـه در حال حاضـر غالب 
کارکنـان شـاغل در بخـش دریایـی گروه کشـتیرانی 

جمهـوری اسـامی ایـران، ایرانی هسـتند.
کشـتیرانی  گـروه  نـاوگان  اینکـه  یـادآوری  بـا  وی 
جمهـوری اسـامی ایـران هم اکنـون در تمـام نقاط 
دنیـا حضور و تـردد دارد، تصریح کرد: حضـور ناوگان 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران در اقصی نقاط 
جهـان نشـانه دیگـری از اقتـدار جمهـوری اسـامی 
ایـران اسـت که تـوان این سـرزمین را یک بـار دیگر 

بـه رخ قلدرهـای جهانـی می کشـد.
مـدرس خیابانـی بـا قدردانـی از زحمـات نیروهـای 
نـاوگان کشـتیرانی  از  نظامـی کشـور در پشـتیبانی 
جمهـوری اسـامی ایـران گفـت: مجموعـه اقدامات 
مقتــــدرانه فرماندهی نیـــروی دریــــایی سـپاه و 
حمایت هـای ایـن بخش، مایـه دلگــــرمی کارکنان 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایــران اسـت، 
اینکـه همراهـی نیـروی دریایـی راهبـردی  ضمـن 
ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران بـرای این نـاوگان 

ملـی، مایـه قـوت قلبی اسـت.
وی در ادامـه اظهـارات خـود بـا بیـان اینکـه گـروه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران هم اکنـون در 
جایـگاه چهاردهـم بزرگ ترین ناوگان هـای کانتینری 
منطقـه  نـاوگان  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  و  جهـان 
و  مشـکات  برخـی  بـه  اسـت،  مطـرح  خاورمیانـه 
موانـع تحریمی اشـاره کـرد و گفت: گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایران طی سـال گذشـته، با حمل 
بیـش از ۲۷ میلیـون ُتـن کاال و رشـد 41 درصـدی 
نسـبت بـه سـال ۹۹، رکـوردی تاریخـی از خـود بـه 
جـای گذاشـت کـه در تاریـخ فعالیـت ایـن مجموعه 

ماندگار شـده اسـت.

مراسـم تجلیـل از دریانـوردان ایرانی به مناسـبت روز جهانـی دریانورد، با حضور مقامات لشـکری و کشـوری، مدیران ارشـد ارگان های 
دریایـی، دریانـوردان، مسـئوالن و دسـت انـدرکاران جامعه دریایـی در تاریخ 6 تیرماه در محل سـازمان بنـادر و دریانوردی برگزار شـد. 
در ایـن مراسـم از دریانـوردان نمونـه نیـز تجلیل به عمـل آمد همچنیـن برخی از مدیران ارشـد ارگان هـای دریایی کشـور نقطه نظرات 

و گـزارش عملکـرد مجموعـه تحت مدیریـت خود را به سـمع و نظر حضار رسـاندند.

در ســـال ۹۸، حـدود ۶۷۰ نفـــر 
دریانــــورد خارجـی در نـاوگان 
گـروه کشـتیرانی شـاغل بودنـد، 
این تعـداد دریانـورد خارجـی، در 
سـال ۹۹ بـه نصـف کاهـش یافت 
و امـروز بـا افتخار اعـالم می کنیم 
کـه در حال حاضـر غالـب کارکنان 
شـاغل در بخـش دریایـــی گروه 
کشتیــــرانی جمهـوری اسـالمی 

هسـتند ایرانی  ایـران، 
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وی افـزود: ایـن موفقیـت به همـت دریانـوردان گروه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران و با اسـتفاده از 
140 فروند کشـتی اقیانوس پیما حاصل شـده اسـت.

گروه کشتیرانی در انتظار رکورد جدید
اینکـه عملکـرد گـروه  بـا اعـام  مـدرس خیابانـی 
کشـتیرانی طی سـه ماهه نخست سـال جاری نسبت 
بـه سـال گذشـته خبر از رشـد می دهد؛ اظهـار کرد: با 
ایـن روند امیدواریم در سـال 1401 نیـز رکوردی تازه 

از حمـل کاال را بـه ثبت برسـانیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه راهبـرد 
دریایـی  و  خشـکی  بخـش  کارکنـان  ایرانی سـازی 
و  پرداخـت  اسـامی  جمهـوری  کشـتیرانی  گـروه 
گفـت: با خـروج نیروهـای خارجـی از مجموعه، بیش 
از ۸00 نفـر از جوانـان ایرانـی عاقمنـد و مسـتعد در 
بخش هـای مختلـف دریایـی بـه اسـتخدام درآمدنـد.
وی ادامـه داد: در ایـن راسـتا، بـا برگـزاری کنکـور 
سراسـری ۳00 نفـر در موسسـه آموزشـی کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران جـذب شـدند کـه در حال 
آمـوزش هسـتند و ایـن امـر، نویـدی بـرای در اختیار 
داشـتن افسـران توانمنـد ایرانـی در بخـش دریایـی 

است. کشـور 
نائـب رئیس هئیـت مدیره گروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایران تصریـح کـرد: در جهـت کمـک بـه 
توسـعه آمـوزش دریانوردی در کشـور و بـا هماهنگی 
صـورت گرفتـه با سـازمان بنـادر و دریانـوردی، ۲00 
آموزشـی  مختلـف  مؤسسـات  دانشـجویان  از  نفـر 
دریانـوردی بـه صـورت "کدت")کارآمـوزی( جـذب 
شـدند تـا مقدمات فعالیـت دریایـی آنها فراهم شـود.
وی بـا اشـاره بـه رفـع موانـع کرونایـی، نیـز گفـت: 
فروکـش  و  نـاوگان  در  گسـترده  واکسیناسـیون  بـا 
کـردن کرونـا، ایـن امـکان فراهـم شـد کـه مجـدداً 
روی  بـر  بتواننـد  دریانـورد  همـکاران  خانواده هـای 

کننـد. همراهـی  را  آنـان  کشـتی ها، 
مـدرس خیابانـی اجـرای طـرح طبقه بندی مشـاغل 
پـس از دو دهـه بـرای دریانـوردان گـروه کشـتیرانی 

دسـت  از  را  نـاوگان  توسـعه  فرصـت  می ماندیـم، 
داده بودیـم، دربـاره توسـعه نـاوگان در بنـادر جنوبـی 
شـناور  فرونـد  چهـار  سـاخت  قـرارداد  گفـت:  نیـز  
اقیانوس پیمـا در ایـن بخـش نیـز در فرآیند اجـرا قرار 

دارد.
مـدرس خیابانـی با اشـاره به اجـرای پـروژه راهبردی 
کریدور شـمال-جنوب کـه بر عهده گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایران قـرار گرفته اسـت، تصریح 
کـرد: گروه کشـتیرانی تمـام همت خود را بـرای ارائه 
خدمـت در کریـدور شـمال- جنـوب به نظـام مقدس 

جمهـوری اسـامی ایران به کار بسـته اسـت.

تعمیر شناورها در داخل
مدیرعامـل گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
در بخـش دیگری از سـخنان خود بـه بحث تعمیرات 
شـناور در داخـل اشـاره و خاطرنشـان کـرد: در سـال 
گذشـته تمامـی شـناورهای گـروه در داخـل تعمیـر 
شـدند، ضمـن اینکـه در سـال جـاری نیـز، 4۳ فروند 
شـناور در داخل کشـور تعمیرات ادواری خود را انجام 

داد. خواهند 
وی در پایـان اشـاره ای نیز به توسـعه بخـش فّناوری 
اطاعـات در گـروه کشـتیرانی داشـت و گفـت: بـا 
تـاش جوانـان ایرانـی و یـاری شـرکت های دانـش 
بنیـان، تمـام حمات سـایبری بـه این نـاوگان ملی، 

بـا موفقیـت دفع شـده اسـت.

حمــایت مدیرعامل ســازمان بنـــادر از 
نوسازی ناوگان

در ادامـه مراسـم گرامیداشـت روز جهانـی دریانـورد؛ 
مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـا اشـاره به 
زمـان آغـاز دزدی هـای دریایی طـی سـال های اخیر 
بـه حضـور اقتدارآمیز نیروهـای دریایی سـپاه و ارتش 
در جهـت رفـع این مسـئله اشـاره کـرد و گفـت: هم 
اکنـون نیروهـای نظامـی دریایی کشـور امنیـت تمام 

شـناورهای داخلـی و خارجـی را تأمیـن می کننـد.
علـی اکبـر صفایـی ادامـه داد: دریانـوردان ایرانی نیز 

جمهوری اسـامی ایـران را از دیگر خدمات در جهت 
ارتقـاء رضایت شـغلی دریانـوردان دانسـت و افزود: در 
سـال گذشـته با راه انـدازی سیسـتم SRM ارتباط با 
دریانـوردان و خانواده هـای آنهـا متحول شـده اسـت، 
همچنیـن طـی ایـن مـدت بیمـه تکمیلـی و برخـی 
دیگـر از انـواع بیمه ها برای تمامی دریانوردان شـاغل 
در گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران عملیاتی 

و برقرار شـده اسـت.
وی تأمیـن نیازهـای ناوگان با اتکاء بـه توان داخلی را 
از دیگر دسـتاوردهای مهم گروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران ارزیابی کـرد و گفـت: هم اکنون تمام 
نیازهـای نـاوگان از سـوخت، رنـگ، روغـن و سـایر 
تجهیـزات، به اتـکای تولیدات داخلی تأمین می شـود 
کـه ارزش آن در سـال گذشـته بالـغ بـر ۳۳0 میلیون 

دالر بوده است.

توسعه ظرفیت ناوگان
مدیرعامـل گـــروه کشتیـــرانی جمهوری اسـامی 
ایـران بـه همکاری هـای تـازه ایـن گـروه بـا صنایع 
کشتی سـازی داخلـی نیـز اشـاره  و خاطر نشـان کرد: 
یکـی از مشـکات ما تأمین شـناورهای نو و توسـعه 
ظرفیـت نـاوگان بود که به واسـطه تحریم هـا، امکان 
تأمیـن آن از خـارج نیسـت، بنابرایـن بـا اسـتفاده از 
تـوان داخلـی دسـت بـه کار افزایش ظرفیـت ناوگان 

شـده ایم.
وی ادامـه داد: هم اکنـون بـا نهایـی شـدن قـرارداد 
سـاخت چهـار فرونـد شـناور، دو فروند جنـرال کارگو 
و دو فرونـد رو-رو، سـاخت این شـناورها برای الحاق 
به ناوگان در کشـتیرانی دریای خزر آغاز شـده اسـت.
مـدرس خیابانی با بیان اینکه با سـاخت این شـناورها 
1۶ درصد به ظرفیت ناوگان در شـمال کشـور افزوده 
خواهد شـد، خاطرنشـان کـرد: امید داریم ایـن قرارداد 
در موعد مقرر دو سـاله اتمام یافته و شـناورها تحویل 
نـاوگان شـوند. البته بازهـم قراردادهایی بابت سـاخت 

شـناور در شـمال منعقد خواهد شد.
خارجی هـا  منتظـر  اگـر   اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
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طـی سـال های گذشـته ذیـل تحریم هـا و مخاطرات 
متعـدد بـا شـجاعت و رشـادت بـه فعالیت خـود ادامه 

داده اند.
وی بـا بیـان اینکـه در کشـور بـه پنـج هـزار نیـروی 
افسـر در بخـش کشـتیرانی نیـاز داریم، تصریـح کرد: 
بـا توسـعه بخش آمـوزش می بایسـت بـرای رفع این 

نیـاز اقدام شـود.
مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانوردی یکـی دیگر از 
نیازهـای جـدی بخش کشـتیرانی کشـور را نوسـازی 
و توسـعه نـاوگان دانسـت و افـزود: درحال حاضـر در 
جهـت توسـعه و نوسـازی نـاوگان به سـاخت و خرید 
1۵0 فرونـد شـناور در سـال نیـاز داریـم تـا تجـارت 
دریایـی کشـور پویـا باقی بمانـد همچنین کشـتیرانی 
نظـام  اقتـدار  مؤلفه هـای  و  ابزارهـا  از  یکـی  ملـی 
جمهـوری اسـامی ایـران اسـت کـه باید نسـبت به 

توسـعه آن اقـدام کرد.
وی بـا اشـاره بـه بازیابـی کریـدور شـمال-جنوب بـا 
توجـه بـه نیاز روسـیه، گفـت: در این راسـتا در دریای 
خـزر بایـد نـاوگان در بخش هـای مختلـف بـه ویـژه 

کشـتی های رو-رو افزایـش ظرفیـت پیـدا کنـد.
صفایـی دربـاره آمـوزش دریانـوردان نیز اظهـار کرد: 
بـا وجـود ظرفیت های خالـی در دانشـگاه های دریایی 
کشـور از ایـن ظرفیت ها به خوبی اسـتفاده نمی شـود.

وی یکـی از الزمه هـای آموزش دریانـوردان را صدور 
گفـت:  و  دانسـت  آنـان  بـرای  دانشـگاهی  مـدرک 
بـه خشـکی  بازگشـت  بـرای زمـان  بایـد  دریانـورد 
در  خـود  فعالیـت  تـداوم  بـرای  تحصیلـی  مـدرک 

باشـد. داشـته  اختیـار  در  مربوطـه  بخش هـای 
صفایـی در این راسـتا از فرماندهـان نیروهای دریایی 
سـپاه و ارتـش خواسـت کـه از ظرفیت های آموزشـی 

ایـن دو نیرو بـرای تربیت دریانورد اسـتفاده شـود.

نیـــروی دریــــایی ارتش امنیـت را بـه 
دریانوردان هدیه کرد

بنـادر  سـازمان  عامـل  مدیـر  سـخنرانی  از  پـس 
آفرینـی  امنیـت  بـه  وی  اشـارات  و  دریانـوردی  و 

نیروی هـای دریایـی ارتـش و سـپاه در پهنـه دریایی 
منطقـه، فرمانـده نیـروی دریایـی راهبـردی ارتـش 
جمهوری اسـامی ایران با بیـان اینکه نیروی دریایی 
ارتـش در کنار سـپاه بـا حضور در آب هـای بین المللی 
امنیـت را بـه دریانـوردان هدیـه کرده اسـت؛ تصریح 
کـرد: دریانـوردان واجد صفت امانتداری هسـتند که از 
ویژگـی پیامبـران اسـت بنابراین دریانـوردان در عمق 

اقیانوس هـا در حـال امانتـداری هسـتند.
وی در ادامـه بـه چگونگـی تامیـن امنیـت و ایمنـی 
کشـتیرانی در منطقه پرداخت و گفـت: نیروی دریایی 
ارتـش در کنـار سـپاه پاسـداران از اوایـل ناآرامی های 
منطقـه از جملـه حمـات متعـدد دزدان دریایـی در 
نزدیکـی تنگـه باب المنـدب در منطقه حضور داشـت 
و بـا اعـزام ناوگروه ها بـا حضور غیرموجـه افرادی که 
بـه دنبـال توجیـه کـردن حضور بودنـد مقابلـه کرد و 

امنیـت را بـه دریانـوردان هدیـه کرد.
فرمانـده نیروی دریایی راهبـــردی ارتش تأکید کرد:
امـروز وقتـی همـه شـناورها متوجـه حضـور نیـروی 
ارتـش در منطقـه می شـوند می داننـد کـه  دریایـی 
دیگـر در مسـیر تـردد آنهـا تهدیـدی وجـود نخواهـد 

داشت.
وی بـا بیـان اینکـه در دوره ای کوتـاه توانسـتیم ۵0 
فروند شـناور را اسکورت مسـتقیم و غیرمسقیم کنیم، 
گفـت: در کانـال سـوئز و بیـخ گوش رژیـم منحوس 
صهیونیستی شنــــاورهای کشورمـــان را اسکورت 
کردیـم و در ایـن منطقـه وقتی پرچم ایـران به اهتراز 

در می آیـد حسـاب کار دستشـان می آیـد.
فرمانـده نیـروی دریایـی ارتـش با بیـان اینکـه با هر 
کج خلقـی مقابلـه می کنیـم، ادامـه داد: هـر کشـتی 
تقاضـای کمـک داشـته، بـه آنهـا کمـک کردیـم و 
نجـات دادیـم در حالـی نیـروی پشـتیبانی آن کشـور 
در منطقـه حضـور داشـت امـا غیـرت نداشـتند امـا 
ایرانی هـا غیـرت داشـتند و توانسـتند آنهـا را نجـات 
دهنـد هـر چنـد کـه ایـن موضوعـات را رسـانه ای 

نکردیـم.
امیـر ایرانـی افـزود: ایرانی ها امنیـت را هدیه می دهند 

و به دنبال صلح هسـتند و با کسـی سـر جنـگ ندارد 
مگـر اینکـه کسـی بیشـتر از قـد و قـواره خـود حرف 

بزننـد که بـه آنها پـس گردنـی می زنیم .

همـه قایق هـای تندرو موشـک انداز سـپاه 
تولیـد داخل هسـتند

فرمانـده نیـروی دریایی سـپاه نیـز با اشـاره به توقیف 
دو نفتکـش متخلـف خارجی در آب هـای خلیج فارس 
توسـط نیـروی دریایـی سـپاه گفـت: پیـش از ایـن 
یونانی هـا نفتکـش ما را به سـواحل این کشـور بردند 
و نفـت آن را خالـی کردنـد و با پررویـی، دادگاه حکم 

به توقیـف آن داد.
سـردار علیرضـا تنگسـیری بـا اشـاره بـه حمایـت و 
پشـتیبانی رهبـر معظـم انقـاب از توقیـف نفتکـش 
آن هـا در آب هـــای خلیج فـــارس افـــزود: در یک 
زمـان و یـک لحظـه، امـا در دو جغرافیـای متفـاوت 
در شـرایط نامسـاعد جـوی بـا سـرعت وزش ۲۷ نات 
کـه هلیکوپتر امکان راپل نداشـت ایـن دو نفتکش را 
توقیـف کردیم. یکـی از آن ها در هرمـزگان و دیگری 

در اسـتان بوشـهر بود.
ایـران را کشـوری  فرمانـده نیـروی دریایـی سـپاه، 
ذوالبحـر و دریایی در شـمال و جنـوب آن عنوان کرد 
و افـزود: ما جزایـر راهبردی در خلیج فـارس داریم که 

ماننـد نـاو هواپیمابر غرق نشـدنی هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه دریافت 4 هـزار پیام مردمـی در پی 
توقیـف کشـتی اسـتینا یادآور شـد: عاوه بـر حمایت 
مـردم یکی دیگـر از عوامل اقتـدار ما نیـروی دریایی 
قدرتمند ما اسـت که در مقابل دشـمن ایسـتاده است.
تنگسـیری دیگر عامل اقتـدار نیروی دریایی سـپاه را 
دانـش بنیـان بـودن اقتصـاد دریایی دانسـت و گفت: 
قایق هـای پرسـرعت سـپاه امـروز در داخـل سـاخته 
می شـوند. دو فرونـد نفتکـش تولید داخل بـه ونزوئا 

دادیم. تحویـل 
وی خاطرنشـان کـرد: امـروز در تنگـه هرمـز و بـه 
عنـوان نماینـدگان مـردم هر شـناوری تـردد می کند 
آنهـا پاسـخ می دهنـد؛  از آن هـا سـوال می کنیـم و 
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مجبورنـــد جـواب بدهند، چـون آبراهـــه ورودی و 
خروجـی در اختیـار مـا اسـت.

وی دربـاره تولید شـناور در داخل گفـت: ما فری گیت 
می سـازیم همچنیـن به زودی ناو شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی کـه حامل بالگرد اسـت بـه نـاوگان نیروی 
قایق هـای  همـه  می شـود.  اضافـه  سـپاه  دریایـی 
پرسـرعت موشـک انداز بـا سـرعت ۷0 تا ۹0 نـات را 

خودمـان می سـازیم.
تنگسـیری بـا بیـان اینکـه بیـش از ۲۵ میلیـون لیتر 
گازوئیـل قاچـاق از ۲۳ لنـج ضبـط کرده ایـم گفـت: 
اخیـراً شـناور های حامـل ۲۵0 کیلـو مـواد مخـدر و 
یـک محمولـه دو ُتنـی مـواد مخـدر را در خلیج فارس 

توقیـف کرده ایـم.

خدمات به دریـــانوردان هوشمندســازی 
می شود

معـاون امور دریایی سـازمان بنـادر و دریانوردی دیگر 
سـخنران مراسـم گرامیداشـت روز جهانی دریانورد با 
بیـان اینکـه صنعـت دریانـوردی بـه عنـوان بخشـی 
جدایی ناپذیـر از زنجیـره تأمیـن اسـت؛ خاطرنشـان 
کـرد: حـدود ۸0 درصـد تجـارت بیـــن الملل و ۹0 
درصـد حمل ونقـل کاال در جمهـوری اسـامی ایران 
از طریـق دریـا انجـام می شـود کـه بیانگـر جایـگاه 

راهبـردی صنعـت دریانـوردی در کشـور اسـت.
مجیـد علی نـازی با اشـاره بـه تاش های جهــــانی 
دریانـوردان ایرانی بـا وجود تحریم ها و بحران شـیوع 
کرونـا کـه موجـب اختـاالت شـدید در ایـن صنعت 
شـد، تصریـح کـرد: روز جهانـی دریانـورد در جهـت 
گرامیداشـت زحمـات ایـن عزیزان از سـوی سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی بـه سـازمان IMO پیشـنهاد و 
مـورد تصویـب اعضا آن قـرار گرفت که سـند افتخار 

دیگـری بـرای جمهوری اسـامی ایران اسـت.
بنـادر و دریانـوردی  امـور دریایـی سـازمان  معـاون 
بـا اشـاره بـه شـعار سـال ۲0۲۲ سـازمان بین المللـی 
دریانـوردی با عنـوان فّنـاوری نوین برای کشـتیرانی 
سـبز بـه اهمیـت ارائـه خدمـات الکترونیـک مرتبـط 

 امـروز وقتـی همه شنــــاورها 
متوجـه حضـور نیـروی دریایی 
می شـوند  منطقــــه  در  ارتـش 
می داننـد کـه دیگــــر در مسـیر 
وجـود  تهدیــــدی  آنهـا  تـردد 

نخواهـد داشـت 

دریانوردان نمونه گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران تقدیر شـد.

بـر ایـن اسـاس؛ سـید مهـدی منصوریان)فرمانـده(، 
عبدالحسـین روحی )سـرمهندس(، مهـدی میرزاخانی 
نافچـی )افسـر الکترونیـک یـک(، حسـین عباسـی 
)سـرملوان( و عـادل چهره نگار)فیتر( از شـرکت تأمین 
نیـروی کشـتیرانی، رضـا نیـک روش)سـرمهندس( 
از کشـتیرانی دریـای خـزر و بهـزاد محمـدی وچیـن 
از کشـتیرانی والفجـر بـه عنـوان  )مهنـدس سـوم( 
دریانـوردان نمونـه سـال 1401 گــــروه کشـتیرانی 
جمهوری اسـامی ایـران مورد تقدیر قـــرار گرفتند.

شـایان ذکـر اسـت مراسـم گرامیداشـت روز جهانـی 
دریانـورد در محـل مجتمـع آموزشـی سـازمان بنـادر 
و دریانـوردی بـا حضـور مدیران ارشـد این سـازمان، 
مدیـران عامـل گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران و فرماندهـان نیـروی دریایی ارتش و سـپاه به 
همراه جمعـی از دریانوردان و دسـت اندر کاران صنعت 

دریایی کشور برگزار شد.

بـا امـور دریانـوردان پرداخـت و گفـت: در این راسـتا 
از  دریانـوردان  گواهینامه هـای  بـه  مربـوط  خدمـات 
جملـه مـواردی بـود کـه سـازمان بنـادر و دریانوردی 

در راسـتای عملیاتـی شـدن آن اقـدام کـرد.
مقـام  سـوی  از   1401 سـال  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
معظـم رهبـری بـه عنـوان سـال تولیـد دانـش  بنیان 
لـزوم  بـر  اسـت  شـده  نام گـذاری  اشـتغال آفرین  و 
سـاماندهی تحول دیجیتال و هوشمندسـازی خدمات 
دریانـوردی بـا اسـتفاده از توانایی هـای شـرکت های 
دانـش بنیـان تأکیـد کـرد و ادامـه داد: تـاش مـا در 
سـازمان سـازمان بنـادر و دریانـوردی ایـن اسـت که 
هر چه بیشـتر خدمات را به سـمت الکترونیکی سـازی 

ببریم . پیـش 
علی نـازی در ادامـه اظهــــارات خـود بـه برخـی از 
اقدامـات برجسـته ســـازمان بنـادر و دریانـوردی در 
رابطـه بـا دریانـوردان طـی یک سـال اخیـر پرداخت 
و تصریـح کـرد: بـا توجه به تـداوم بحـران کرونا طی 
سـال گذشـته اجرای طـرح واکسیناسـیون کووید 1۹ 
بـرای تمامی دریانـوردان و کارکنان شـاغل در بخش 
دریایـی کشـور اجـرا گردیـد، همچنیـن قـرارداد کار 
دریانـوردان بـه همت سـازمان بنـادر و دریانـوردی و 
انجمـن صنفی دریانـوردان و همراهـی مالکان بزرگ 

کشـتی در کشـور عملیاتی شـد.
وی افزود: در سـال 1400 موفق شـدیم اولین مراسـم 
بزرگداشـت بانـوان شـاغل در صنعـت دریانـوردی را 
در آذر مـاه سـال 1400 برگـزار کنیـم، ضمنـاً به 41۹ 
شـکایت واصلـه از دریانـوردان شـاغل بـر روی بیش 
از ۹0 کشـتی رسـیدگی شـد. معـاون امـور دریایـی 
پایـان خاطرنشـان  بنـادر و دریانـوردی در  سـازمان 
کرد: طی سـال گذشـته 100 هـزار گواهینامه دریایی 
صـادر شـد همچنیـن سـامانه جامـع مراکز آموزشـی 
دریانـوردی نیـز بـرای ارائه خدمـات هرچه بیشـتر به 

متقاضیـان راه اندازی شـد.

تجلیل از دریانوردان نمونه ناوگان ملی 
از  دریانـورد  روز جهانـی  مراسـم  پایانـی  در پخـش 
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در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد مطرح شد:

دریانوردان سرمایه اصلی گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران

نیروی انسانی سرمایه اصلی گروه 
کشتیرانی است

نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی 
جمهوری اسـامی ایران در مراسـم گرامیداشـت روز 
جهانـی دریانـورد که به همت شـرکت تأمیـن نیروی 
انسـانی گروه کشـتیرانی برگزار شـد در میـان جمعی 
از دریانـوردان ایـن نـاوگان در اسـتان گیـان، با بیان 
اینکـه حدود هـزار نفر از افراد شـاغل در بخش دریا و 

دیگری ناشـی از تحریم ها نیز دسـت بـه گریبان بود.
وی ادامـه داد: دو سـال پیـش چهـار فرونـد شـناور از 
نـاوگان در اختیـار خارجی هـا بـود همچنیـن بیـش از 
۶00 همـکار خارجـی در جمع کارکنـان دریایی گروه 
کشـتیرانی حضـور داشـتند هم زمـان بـرای ورود بـه 
بعضـی از بنـادر بزرگ جهـان محدودیت هـای جدی 
داشـتیم، بـا این حـال با تاش کارکنان در خشـکی و 

دریـا این مسـائل و مشـکات رفع شـدند.
مدیرعامـل گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 

]   گروه گزارش پیام دریا  [     

در آسـتانه روز جهانی دریانورد، مراسـم گرامیداشـت روز جهانی دریانورد با حضور مدیران ارشـد گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران، 
دریانـوردان و خانواده هـای آنان طی روزهای دوم و سـوم تیرماه در اسـتان گیان برگزار شـد.

در ایـن مراسـم پـس از سـخنرانی مدیران ارشـد گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران، مسـائل و مشـکات دریانوردان توسـط 
نماینـدگان آنـان در جمـع حاضران مطرح و پاسـخ های الزم از سـوی مدیران به سـؤاالت ارائه شـد. در ادامه این نشسـت دریانوردان 
در محیطـی صمیمـی ضمـن دیـدار با مهنـدس مـدرس خیابانی نائـب رئیس هیئـت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی جمهوری اسـامی 

ایـران پیشـنهادها، دیدگاه ها و مشـکات خـود را با ایشـان در میان گذاشـتند.
گزارش این مراسم از نظرتان می گذرد.

خشـکی گروه کشـتیرانی گیانی هسـتند خاطرنشان 
کـرد: ایـن اسـتان نشـان داده کـه پتانسـیل بسـیار 

خوبی بـرای تربیـت دریانوردان خبـره دارد.
محمدرضـا مـدرس خیابانی با اشـاره به بحـران کرونا 
و فشـار ناشـی از آن طـی دو سـال اخیـر بـر صنعـت 
کشـتیرانی جهانـی و بـه تبع آن کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران، افـزود: طـی این دو سـال عـاوه بر 
محدودیـت هـای کرونایی گروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران بـا محدودیت هـای اقتصـادی شـدید 
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معـاون ســـــرمایه انســـانی و 
پشتیبانی گــروه کشتیـــــرانی 

جمهوری اسالمی ایران:
بـرای ایجـاد بهبـود کیفیـت کاری 
زندگـی دریانوردان گرامـی، ایجاد 
چتـر حمایتـی بـــــرای خانواده 
دریانـوردان، پیاده کـردن به موقع 
دریانـورد از کشـتی، استخـــدام 
فرهنگ هـای  بـا  دریانـــــوردان 
کارانـه  تعییـن  هـم،  بـه  نزدیـک 
شـغلی مناسـب در حوزه خشـکی 
و دریـا، تعمیق نظام هـای حمایتی 
و تکریـم نیـز در دسـت اجراسـت

بـا بیان اینکه امـروز بخش اعظم دریانـوردان خارجی 
از مجموعـه خارج شـده اند، تصریح کرد: خوشـبختانه 
هـم اکنـون ۸00 نفـر از جوانـان عزیز این مـرز و بوم 
جایگزیـن آن نیروهـا شـدند تـا کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران سـه هـزار و ۷00 نفر دریانـورد ایرانی 
را در اسـتخدام خـود داشـته باشـد، همچنیـن چهـار 
خارجـی  اختیـار طرف هـای  در  کـه  فرونـد کشـتی 
بـود هـم اکنـون تحـت فرماندهـی دریانـوردان عزیز 
ایرانـی در خدمـت ناوگان بزرگ کشـتیرانی جمهوری 

اسـامی ایران هسـتند.
وی یکـی از مهم تریـن اتفاقـات بـزرگ تاریخـی که 
پـس از عبـور از بحـران کرونـا و فشـار تحریم هـا رخ 
بنگاه هـای  میـان  در  درآمـد  بیشـترین  کسـب  داده 
تجـاری کشـور کـه نصیـب گـروه کشـتیرانی شـده 
گـروه  سـال 1400  در  گفـت:  و  کـرد  بیـان  اسـت 
کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران موفق به کسـب 
یـک و نیـم میلیـارد دالر درآمـد شـد کـه رکـوردی 
تاریخی در کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران اسـت 
کـه ایـن مهـم بـه همـت و تـاش همـکاران دریا و 
خشـکی در تـک تـک حوزه ها به دسـت آمده اسـت.
مهنـدس مـدرس خیابانـی بزرگ تریـن افتخـار گروه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران را خدمـت بـه 
نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران دانسـت و 
خاطرنشـان کـرد: مجموعه کشـتیرانی متعلق به نظام 

جمهـوری اسـامی ایران اسـت.
 وی افـزود: بـا همـت و کاردانـی کـه کارکنـان خدوم 
مجموعـه در دریـا و خشـکی از خـود نشـان دادنـد از 
ایجـاد مشـکل بـرای بخش هـای تجـاری و تولیـد 

کشـور جلوگیـری بـه عمـل آمد.
مهنـدس مـدرس خیابانـی تصریـح کـرد: در زمـان 
تحریم هـای ظالمانـه یکـی از مهم تریـن وظایفی که 
بـر دوش گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران 
بوده و هسـت تأمین کاالهای اساسـی و مـواد اولیه و 

همچنیـن قطعـات صنایع تولیدی اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اهمیت گـروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران بـرای حفـظ و رونـق اقتصـاد کشـور 

ناوبـری  عهـده دار  امـروز  کشـتیرانی  گـروه  گفـت: 
خطـوط دریایـی کشـور اسـت و بـا افتخـار می توانـد 
اقتصـاد کشـور را بـه حرکـت درآورده و جریـان آن را 
در وضعیـت قابـل قبولی نـگاه دارد البتـه این مهم به 

کسـب درآمـد بـرای گـروه کمـک می کنـد.
اسـامی  جمهـوری  کشـتیرانی  گـروه  مدیرعامـل 
ایـران بـا بیـان اینکـه طـی دو سـال اخیـر با فـراز و 
خاطرنشـان  بوده ایـم،  مواجـه  بسـیاری  نشـیب های 
مشـکات  و  مسـائل  ایـن  تمـام  علی رغـم  کـرد: 
توفیقـات مهمی نصیب گروه کشـتیرانی شـده اسـت 
کـه تـداوم آنها موکول بـه تاش مضاعـف،  همت و 
همدلـی کارکنـان مجموعه در دریا و خشـکی اسـت.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس مأموریتی که داریـم انتظار 
مـی رود ضمـن کمـک بـه تـداوم جریـان و رونـق 
اقتصـادی کشـور درآمـد مجموعه نیـز افزایـش یابد.
از  دیگـری  بخـش  در  خیابانـی  مـدرس  مهنـدس 
سـخنان خـود بـا اشـاره بـه گرامیداشـت روز جهانـی 
کشـتیرانی  گـروه  کارکنـان  موضـوع  بـه  دریانـورد 
پرداخـت و خاطرنشـان کـرد: بـرای اینکـه کارکنـان 
گـروه کشـتیرانی با دلگرمی بیشـتر و امیـد مضاعفی 
قـدم هـای بلندتـری در راسـتای موفقیـت خـود و 
مجموعـه بردارند اقدامات بسـیار خوبی طی دو سـال 

اخیـر صـورت گرفتـه اسـت.
وی ادامـه داد: مجموعـه گـروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران اهمیت بسـیار باالیی بـرای کارکنان 
قائـل اسـت و کارکنان را سـرمایه اصلی خـود می داند 
البتـه ایـن نگاه تازه نیسـت بلکـه طی ۵0 سـال اخیر 

در ایـن مجموعـه جاری و سـاری بوده اسـت.
مهنـدس مـدرس خیابانـی افـزود: همچنـــان کـه 
توسـعه و پیشـرفت به یکبـاره رخ نمی دهنـد و اموری 
تدریجی هسـتند در حال تاش هسـتیم کـه اقدامات 
الزم را در جهـت بهبـــود هرچـه بیشتـــر وضعیـت 

کارکنـان تـداوم دهیم.
وی بـا اشـاره بـه اجرایـی شـدن طـرح طبقه بنـدی 
مشـاغل در گروه کشـتیرانی، گفت: این طرح بیش از 
۲0 سـال در دسـت اقدام بود اما طی دو سـال اخیر به 
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صورت کامل اجرایی شـد این امـر بیانگر این واقعیت 
اسـت که نـگاه گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران معطـوف بـه بهبـود وضعیـت کارکنـان اسـت.
مهنـدس مـدرس خیابانی اشـاره ای نیز بـه راه اندازی 
و ایجـاد سیسـتم اس آر ام در تأمیـن نیـروی گـروه 
کشـتیرانی داشـت و خاطرنشـان کـرد: بـا ایجـاد این 
سیسـتم در زمانـی که همـکاران در دریا حضـور دارند 
ارتبـاط بـا خانواده های آنهـا در جهت پیگیـری و رفع 
مسـائل تـداوم خواهد داشـت همچنیـن  در خصوص 
بیمـه تکمیلـی همـکاران و دیگر موضوعـات مد نظر 
آنها در مسـیرهای ترسیم شـده از باب جبران خدمات 
و بهبود کیفیت زندگی آنها در دسـت بررسـی و اقدام 

مقتضی اسـت.
وی موفقیـت گـروه کشـتیرانی را در گـرو دعای خیر 
خانواده هـا و همـکاران دانسـت و گفـت: بـا ایجـاد 
کشـتیرانی  گـروه  انسـانی  نیـروی  تأمیـن  شـرکت 
برنامه ریزی هـا و نگاه هـا در گـروه بـه رضایت شـغلی 
همـکاران از بـدو اسـتخدام تـا بازنشسـتگی معطوف 
شـده اسـت و همـکاران عزیـز بـه ویـژه همـکاران 
دریایـی مطمئـن باشـند کـه رضایـت شـغلی آنها در 
تـک تـک لحظاتـی کـه بـر روی دریـا و در کشـتی 
هسـتند با محاسـبه و برنامه ریزی دوسـتان محترم در 

شـرکت تأمیـن نیـرو لحـاظ می شـود.
گـروه  مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نائـب 
کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران درباره محاسبات 
نـرخ ارز در پرداخـت حقـوق کارکنـان دریایـی نیـز 
گفـت: محاسـبات در ایـن زمینـه دقیق اسـت البته به 
یقیـن جبران خدمات همـکاران تنها ریالـی و حقوقی 
نیسـت بلکـه احتـرام، پای بنـدی و تعهد سـازمانی در 
طـول خدمـت همـکاران نیـز مدنظر مجموعه اسـت.
یکـی  همـکاران  بـه  خدمـت  کـرد:  تصریـح  وی   
از افتخـارات بزرگـی اسـت کـه نصیـب کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران شـده اسـت، نگاهـی کـه 
در سـایر بنگاه هـا کمتـر وجـود دارد، حتـی در برخـی 
شـرکت های دیگـر زمانی که دریانورد از کشـتی پیاده 
می شـود ارتبـاط وی با بنـگاه قطع می شـود اما ما در 
کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران افتخـار داریم که 

ارتبـاط بـا کارکنـان دریایی بـه هیچ وجه قطع نشـده 
و ارائـه خدمـات بـه آنها تـداوم دارد.

پایـان سـخنان خـود گفـت: در تـک تـک  وی در 
لحظاتـی کـه همـکاران  دریایـی نـاوگان در حـال 
انجـام ماموریـت هسـتند پرسـنل بخـش خشـکی به 
عنـوان پشـتیبانی کننـده مشـغول فعالیـت می باشـند 
بـر روی  بـا همـکاران خـود  و موضوعـات مرتبـط 

می نماینـد.   پیگیـری  را  کشـتی ها 

تاش بـرای افزایش کیفیـت زندگی کاری 
دریانـوردان ادامه دارد

معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی گروه کشـتیرانی 
مراسـم  ادامـه  در  نیـز  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
گرامی داشـت روز جهانـی دریانـورد در بنـدر انزلـی با 
بیـان اینکـه حـدود یـک و نیم میلیـون نفـر دریانورد 
در سراسـر جهان و حـدود ۲۷ هزار دریانـورد در ایران 
مشـغول بـه فعالیـت هسـتند، تأکیـد کـرد: دریانـورد 
اسـت کـه کشـتی بـا میلیون هـا دالر ارزش را بـه 
همـراه محموله هـای بـا ارزش میلیـون دالری بایـد 
از دل دریا هـای توفانـی بـا تخصـص و تجربـه خـود 
هدایـت کنـد تا مایحتاج کشـور را از اقصـی نقاط دنیا 

بـه کشـور برسـاند و اقتصـاد را پویـا نگـه دارد.
سـعید جبلـی حرفـه دریانـوردی را دشـوار دانسـت و 
ادامـه داد: امـا سـخت تر از دریانـورد بـودن همسـر 
دریانـورد بودن اسـت چـرا که در غیـاب دریانورد تمام 
مسـئولیت یـک زندگـی بـر عهـده همسـر دریانـورد 
اسـت در حالـی کـه در کنـار این مسـئولیت آنهـا باید 

دوری و دلتنگـی را هـم تحمـل کننـد.
وی افـزود: اغراق نیسـت اگـر بگویم بعـد از مادران و 
همسـران شـهدا، همسـر دریانورد نمادی از صبوری و 

رشـادت برای سـایر زنان کشـور است.
از  دوری  دریانـوردان  مشـکات  اصلی تریـن  جبلـی 
خانـواده، بـی خبـری از مسـائل جامعـه و دنیـا، بـی 
خبـری از رخداد هـای تلـخ و شـیرین خانـواده، بیـان 
کـرد و گفت: شـوک های عاطفی، کار هـای یکنواخت 
روزمره در کشـتی، کار در شـرایط سـخت، سر و صدا 
تغییـر  متغیـر،  هـوای  و  آب  دائمـی،  لرزش هـای  و 

تــــأمین  شـرکت  مدیرعامـل   
نیروی انسـانی گروه کشتیرانی 

جمهـوری اسـالمی ایـران:
در سـال ۹۹ حدود ۶5۰ دریانورد 
خـــــارجی در نــــاوگان گروه 
کـه  بودنـد  فعـال  کشـتیرانی 
بـا توجـه بـه شـرایط کرونـا و 
تحریـم، جایگزینـی آنها بسـیار 
دشـوار بـود اما بنـا به دسـتور 
مدیریت ارشـد گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران تـالش 
کردیـم کـه تعـداد آنهـا بـه صفر 

شـود نزدیک 
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امکانـات  بـه  دسترسـی  عـدم  بیولوژیکـی،  سـاعت 
پزشـکی، رفتـار غیرمنصفانه بـا دریانـوردان ایرانی در 
بنـادر برخی از کشـورها، تهدید ناشـی از پدیده دزدان 
دریایـی، ریسـک تهدیـدات تروریسـتی، تحریم هـای 
اقتصـادی از دیگـر مسـائل و مشـکات پیـش روی 

دریانـوردان غیـور ایرانی اسـت.
معاون سـرمایه انسانی و پشـتیبانی گروه کشتیرانی با 
اشـاره به اینکه به مسـائل و مشکات دریانوردان آگاه 
هسـتیم و بـرای رفع آنهـا برنامه داریـم، تصریح کرد: 
چهـار راهکار بهبود شـرایط زندگی در کشـتی، بهبود 
کیفیت زندگی، بهبود شـرایط سـازمان، اصاح قوانین 
و مقـررات و... مـورد توجـه قـرار داده ایـم تـا رضایت 
شـغلی ایـن عزیـزان را هر چه بیشـتر افزایـش دهیم.
وی دربـاره بهبـود شـرایط کار بـر روی کشـتی نیـز 
گفـت: کاری کـه امـکان انجـام آن هسـت، وجـود 
نیـروی کافی بر روی شـناورها، بوجـود آوردن محیط 
شـاد، تغذیه مناسـب، ایجـاد محیط کار ایمـن و ایجاد 
محیـط محترمانه و منصفانه اسـت کـه اقدامات الزم 
در ایـن زمینـه صورت گرفتـه و تداوم خواهد داشـت.
جبلـی، خاطـر نشـان کرد: بـرای ایجاد بهبـود کیفیت 
چتـر  ایجـاد  گرامـی،  دریانـوردان  زندگـی  کاری 
حمایتـی بـرای خانـواده دریانـوردان، پیـاده کـردن به 
موقـع دریانـورد از کشـتی، اسـتخدام دریانـوردان بـا 
فرهنگ هـای نزدیـک بـه هـم، تعییـن کارانه شـغلی 
مناسـب در حـوزه خشـکی و دریـا، تعمیـق نظام های 

حمایتـی و تکریـم نیـز در دسـت اجراسـت.
وی ادامـه داد: در بحث بهبود شـرایط سـازمان، توجه 
بـه حقـوق و مزایـای دریانـوردان، پرداخـت منصفانه، 
تامیـن فرصت رشـد و امنیت شـغلی، ایجاد شـفافیت 
از  افـراد  قابلیت هـای  توسـعه  عدالـت،  احسـاس  و 
طریـق آمـوزش، فراهـم کـردن امکانـات رفاهـی و 
ارتباطـی مناسـب، در بهبود اصاح قوانیـن و مقررات 
کـه فراسـازمانی اسـت تبییـن شـغل سـخت بـودن 

دریانـوردی بـرای تصمیـم گیـران و اصـاح قوانیـن 
بـرای کارکنـان دریایـی یـا بـه اجـرا درآمـده و یـا در 

دسـت اجرا هسـتند.
معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران با بیـان اینکـه اقدامات در 
جهـت افزایـش رضایـت شـغلی در گـروه کشـتیرانی 
باحمایـت مدیرعامـل محتـرم کشـتیرانی جمهـوری 
اسـامی ایـران انجام شـده اسـت، اظهار کرد: سـعی 
مدیـران گروه در جـذب نیرو مطابق با اسـتاندارد های 
بین المللـی بـوده، همچنیـن رعایت الزامـات و قوانین 
مدنظـر  کـه همـواره  اسـت  مـواردی  از  مقـررات  و 
 ،ILo قوانیـن  اجـرای  این هـا  کنـار  در  اسـت  بـوده 
خریـد تجهیـزات با کیفیت بـرای نـاوگان، خرید مواد 
باکیفیـت بـرای نـاوگان، بسـته های بیمـه ای، بیمـه 

عمـر و سـرمایه گذاری مـورد توجـه بـوده اسـت.
وی افـزود: تأکیـد مدیریـت ارشـد بـر ایرانـی بـودن 
پرسـنل کشـتی بـوده کـه در حـال حاضـر بیـش از 
۹۵ درصـد نیروی هـای دریانـورد کشـتیرانی از داخل 

کشـور تأمیـن می گـردد.
جبلـی در پایان با تأکید بر اینکـه این اقدامات محدود 
بـه موارد گفته شـده نیسـت بـه تأمین اماکـن اقامتی 
طبقه بنـدی  طـرح  اجـرای  مختلـف،  شـهر های  در 
مشـاغل، افزایـش و بازنگـری نرخ تسـعیر ارز، اشـاره 
کـرد و گفـت: تأمیـن فرصت هـای رشـد و یادگیـری 
اولویـت  شـغلی،  امنیـت  برقـرای  توانمندسـازی،  و 
اعـزام بـه دفاتـر خـارج از کشـور از میان دریانـوردان، 
بحـث جـذب دریانورد از اسـتان های سـاحلی از دیگر 
مـواردی اسـت کـه در گروه کشـتیرانی اجرایی شـده 
و بیانگـر اهمیـت منابـع انسـانی بـه عنـوان سـرمایه 

واقعـی گـروه در میـان مدیران اسـت.

مالقات چهره به چهره مدیرعامل گروه کشتیرانی با دریانوردان و خانواده های آنان

و  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نائـب 
مدیرعامـل کشتیـــرانی جمهوری 

اسالمی ایران:
در سـال ۱۴۰۰ گـروه کشـتیرانی 
جمهــوری اسالمی ایـــران موفق 
بـه کسـب یک و نیـم میلیـارد دالر 
درآمـد شـد کـه رکـوردی تاریخی 
در کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایـران اسـت که ایـن مهم بـه همت 
و تـالش همـکاران دریا و خشـکی 
در تـک تـک حـــوزه ها به دسـت 

آمده است
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شـرکت تأمین نیرو نماینـده، حامی و وکیل 
مدافع دریانوردان اسـت

رئیـس هیئـت مدیره شـرکت تأمیـن نیرو کشـتیرانی 
بـه عنوان مسـئول برگزاری مراسـم گرامیداشـت روز 
جهانـی دریانـورد در بنـدر انزلی، اظهار کـرد: دریانورد  
گاهـی در خشـکی و گاهی روی دریاسـت، زمانی که 
دریانـورد روی خشـکی نیسـت خانـواده ای دارد کـه 
گـذران زندگـی را بـدون او تجربـه می کنـد به همین 
علـت بسـیاری از فشـارهای اقتصـادی و اجتماعـی 

توسـط همسـر و خانـواده پوشـش داده می شـود.
فرشـید فریـد بـا بیـان اینکه شـرکت تأمین نیـرو، دو 
فعالیـت عمـده انجـام می دهـد؛ تصریـح کـرد: یـک 
فعالیـت جذب، پـرورش و نگهداشـت نیروی انسـانی 
اسـت؛ مـورد دوم بحـث SRM و ارتبـاط بـا دریانورد 

و خانواده اوسـت.
وی افـزود: زمانی  کـه دریانورد بـرای مأموریت کاری 
بـه دریا سـفر مـی کند بایـد مجموعه ای باشـد که در 
زمـان عـدم حضـور او بخشـی از نیازهـا و مشـکات 
خانـواده او را پوشـش دهـد کـه در ایـن خصـوص 

شـرکت تأمیـن نیـرو چنیـن نقشـی را ایفـا می کند.
رئیـس هئیت مدیره شـرکت تأمین نیرو، این شـرکت 
را حامـی و وکیـل مدافع دریانورد بر روی خشـکی در 
زمانـی  کـه دریانورد حضور نـدارد دانسـت و ادامه داد: 
شـغل دریانـوردی در جامعـه مـا کمتر شـناخته شـده 
اسـت، شـغل سـخت و زیـان آوری کـه بـر خانـواده 

دریانـوردان نیـز تأثیر گذار اسـت.
دارد  نیـرو سـعی  تأمیـن  تأکیـد کـرد: شـرکت  وی 
نقایـص و کمبود حضـور دریانـورد در کانـون خانواده 

را جبـران  کنـد و بـه دسـتور مدیرعامل کشـتیرانی به 
همیـن دلیـل واحـد SRM در شـرکت تأمیـن نیـرو 

اسـت. راه اندازی شـده 
فریـد در تشـریح کار SRM، خاطر نشـان کرد: تحت 
این سیسـتم درخواسـت هایی که در میـان دریانوردان 
مشـابه اسـت جمع آوری شـده، دسـته بندی می شـود 
و در بسـتری کـه مدیـران حضـور دارنـد بـرای آنهـا 
راهـکاری الزم طراحـی می شـود همچنیـن ارتباط با 
دریانـورد حادثـه دیده و بیمـار از دیگر کارهـای واحد 

است.   SRM
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح طبقه بنـدی مشـاغل 
در گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران، یادآور 
شـد: اجـرای ایـن طـرح چندین سـال جـزء مطالبات 
دریانـوردان بـود امـا اجرایـی نشـده بـود کـه بـرای 
آن راهـکار و بودجـه تهیـه شـد و پرداخـت آن بـه 
دریانـوردان بازنشسـته بـر اسـاس دهه هـای مختلف 

بازنشسـتگی شـروع شد.
وی هـدف راهبــــردی ایـن شـرکت را ایجـــــاد 
دریانـوردان  بـرای  تدریجـی  شـغلی  رضایت منـدی 
اعـام کـرد و گفـت: بـر اسـاس پراکندگـی جمعیت 
حـدود هزار نفر از دریانوردان کشـور از اسـتان گیان 
هسـتند و اسـتان های فارس و هرمـزگان در رتبه دوم 
و سـوم قـرار دارنـد بنابرایـن یکـی  از اهـداف مـا این 
اسـت که هر سـاله مراسـم روز جهانی دریانـورد را در 

شـمال و جنـوب بـرای دریانـوردان برگـزار کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه دریانـوردان عـاوه بـر درآمـد 
می خواهنـد کـه احترام و شـأن آنـان نیز حفظ شـود، 
افـزود: در گذشـته نظامی بـرای نرخ تسـعیر ارز وجود 

دارد  سـعی  نیـرو  تأمیـن  شـرکت 
نقایـص و کمبود حضـور دریانورد 
در کانـون خانواده را جبـران  کند و 
بـه دسـتور مدیرعامـل کشـتیرانی 
بـه همیـن دلیـــل واحـد SRM در 
شـرکت تأمیـن نیــــرو راه اندازی 

شده است
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میلیـون   ۵00 حـدود  را  سـومی  افسـر  مقطـع  تـا 
تومـان اعـام و خاطـر نشـان کـرد: بـرای رسـیدن 
هـر فـرد بـه افسـر اولـی حـدود یـک میلیـارد تومان 
تأمیـــــن  بنابرایـن شـرکت  هزینـه می شـــــود، 
نیـــرو با داشـتن حـدود چهار هـزار دریانـــــورد از 
ثـــروتمندترین شــــرکت های کشتیـــرانی است.
مدیرعامـل شـرکت تأمیـن نیـرو بـا بیـان اینکـه مـا 
معتقدیـم هر اقدامی و هر هزینـه ای که برای دریانورد 
صـورت  گیرد باز هـم نمی تواند سـختی کار دریانورد 
را جبـران کنـد، اظهـار کرد: امیـدوارم  بـا برنامه هایی 
کـه داریـم بتوانیـم هـر چه سـریع تر بـه اهـداف خود 
در زمینـه جبـران خدمـت دریانـوردان دسـت یابیـم.
وی در زمینـه جـذب دانشـجو نیـز گفت: بـرای جذب 
دانشـجو اقدامـات خوبـی صـورت گرفـت کـه یـک 
راه جـذب مسـتقیم بـود البتـه در ایـن بخـش همواره 
آموزشـی گـروه  اسـتانداردهای  بودیـم کـه  مراقـب 

کشـتیرانی حفظ شـود.
رجبـی در خصـوص اجـرای مـاده نظام وظیفـه برای 
دریانـوردان گـروه کشـتیرانی نیـز گفـت: ایـن مـاده 
حـدود ۵ سـال در کشـتیرانی متوقـف مانـده بـود که 
خوشـبختانه احیـا شـد به شـکلی کـه برای هر سـال 
مجـاز بـه پذیـرش ۳۲0  نفر افسـر و ملوان هسـتیم.
مدیـر عامـل شـرکت تأمین نیـروی گروه کشـتیرانی 
در پایـان یـادآور شـد: در جهـت توسـعه بـازار، واحـد 
تأمین نیروی شـرکت های کشـتیرانی دریـای خزر  و 
والفجـر راه انـدازی خواهند شـد کـه امیدواریـم در ماه 
پیـش رو ایـن بــــرنامه را به صــــورت صد در صد 

اجرایی نماییم.

نداشـت، بنابرایـن ایـن نظام بـرای حقوق و دسـتمزد 
بـر اسـاس نـرخ ارز تهیه شـد.

فریـد بـا تأکیـد بـر اینکـه همـکار دریانـوردی که در 
امکاناتـی دریافـت  کشـتیرانی کار می کنـد مزایـا و 
می کنـد کـه بـا سـایر کشـتیرانی ها متفـاوت اسـت، 
تصریح کـرد: دریانوردان کشـتیرانی عـاوه بر حقوق 
ارزی، حقـوق ریالـی دریافت می کنند کـه این حقوق 
ریالـی زمانـی کـه روی کشـتی کار نمی کننـد نیز به 

آنهـا پرداخـت می شـود.
دسـتمزد  محاسـبه  در  ارز  تسـعیر  نـرخ  دربـاره  وی 
دریانـوردان نیـز گفـت: جلسـات متعددی برگزار شـد 
تـا نـرخ ارز را مطابـق حقوق و دسـتمزد تغییـر دهیم؛ 
بنابرایـن بـه فرمولی دسـت یافتیم که بر اسـاس این 
فرمـول، هـر سـه ماه یکبـار بر اسـاس تغییر نـرخ ارز 
تغییراتـی در حقـوق و دسـتمزد هم صـورت می گیرد.
موضـوع  شـغلی  کارراهـه  افـزود:  همچنیـن  فریـد 
دیگـری اسـت کـه بـه آن پرداختـه شـد تـا زمانی که 
یـک دریانـورد بازنشسـته می شـود مطابـق شـأن و 
منزلتـی کـه دارد حقـوق دریافـت کنـد، این خواسـته 
۳0 سـاله دریانـوردان اسـت کـه در دو قالـب »فـوق 
العـاده بـازار« و »طـرح ارشـدیت« دیده شـده اسـت.

مهم تریـن هـدف شـــرکت تأمیـن نیـرو 
خدمـت به دریانوردان و رضـــایت شـغلی 

آنان است
در ادامـه مراسـم؛ مدیرعامـل شـرکت تأمیـن نیروی 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران    بـا بیان 
اینکـه مهم تریـن هـدف شـرکت تأمین نیـرو خدمت 
بـه دریانـوردان و رضایـت شـغلی آنـان اسـت، خاطر 
نشـان کـرد: تمام تاش ما این اسـت که در راسـتای 
افزایـش رضایت شـغلی دریانـوردان به آنـان خدمات 

داشـته باشیم.
کاپیتـان هادی رجبـی در خصوص ارتقـاء دریانوردان 
گفـت: در ایـن زمینـه برنامه های متعددی در شـرکت 
تأمیـن نیـرو مطـرح بـود اما یکـی از مسـائلی که کار 
کارشناسـی در خصـوص آن انجام شـد »بازنگری در 

دسـتورالعمل ارتقـا« بر اسـاس نیاز بـازار بود.
وی ادامـه داد: بر اسـاس این دسـتورالعمل توانسـتیم 
پرسـنل دریایـی ایرانـی را زودتـر بـه کار بگیریم و به 
ایرانـی  عینـه مشـاهده می کردیـم کـه دریانـوردان 

خیلـی زود تبدیـل بـه افسـرانی زبـده می شـدند.
دریانـورد   ۶۵0 حـدود   ۹۹ سـال  در  افـزود:  رجبـی 
خارجـی در نـاوگان گـروه کشـتیرانی فعـال بودند که 
بـا توجـه به شـرایط کرونـا و تحریـم، جایگزینی آنها 
بسـیار دشـوار بـود امـا بنا بـه دسـتور مدیریت ارشـد 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران تـاش 

کردیـم کـه تعـداد آنهـا بـه صفـر نزدیک شـود.
مدیـر عامل شـرکت تأمین نیروی گروه کشـتیرانی با 
بیـان اینکـه ملوانـان خارجی حـدود ده تـا دوازده ماه 

 تأکیـد مدیریـت ارشـد بـر ایرانی 
بودن پرسـنل کشـتی بـوده که در 
حـال حاضـر بیـش از ۹5 درصـد 
نیروی هـای دریانورد کشـتیرانی 

از داخـل کشـور تأمیـن می گـردد

روی کشـتی می ماننـد، تصریـح کرد: بـه همین علت 
بـرای جایگزینـی ۶۵0 دریانـورد خارجـی بـه حـدود 
1۲00 دریانـورد ایرانـی نیـاز داشـتیم که خوشـبختانه  

این امـر صـورت گرفت.
رجبـی بـا اشـاره به اینکـه از  حـدود ده مـاه پیش در 
بخـش آمـوزش کشـتیرانی دگرگونـی خاصـی انجام 
شـده اسـت، گفـت: ایـن دگرگونـی ناشـی از نـگاه 

تخصصـی مدیریـت ارشـد بـه ایـن مبحـث اسـت.
وی هزینـه تربیـت هـر افسـر ایرانـی برای کشـتیرانی 
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چه میـــزان از نیازهای نـــاوگان در حال 
حاضر از داخل تأمین می شود؟

نـاوگان  مایحتـاج  حداکثـری  تأمیـن  آنجایی کـه  از 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران طی دو 
دهـه اخیـر بـا جدیـت در دسـتور کار بوده؛ بـه همین 
جهـت درحال حاضـر از تأمیـن نیروی  انسـانی گرفته 
تـا انجـام تعمیـرات ادواری و سـفری، بیمه، کاس و 
سـوخت کشـتی بعضاً تا 100 در صد از داخل کشـور 

تأمین می شود.
از ۸۳  بیـش  نشـان می دهـد هم اکنـون  بررسـی ها 
درصـد از نیاز هـای نـاوگان از داخـل کشـور در حـال 
تأمیـن اسـت کـه در نوع خـود در صنعت کشـتیرانی 
جهـان بی نظیـر اسـت؛ البتـه بخشـی از 1۷ درصـد 
نـاوگان  از  بـه کشـتی هایی  مربـوط  نیـز  باقیمانـده 

اسـت کـه بـه بنـادر داخلـی تـردد نمی کننـد.
بـه  اسـت  بین المللـی  کشـتیرانی  صنعـت  ماهیـت 
همیـن علـت، عمـده نیاز هـای شـرکت ها در عرصـه 
گـروه کشـتیرانی  امـا  تأمیـن می شـود،  بین المللـی 
و  نقـش  بـه  توجـه  بـا  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
وظایـف ملـی ای کـه دارد،  تأمیـن مایحتـاج نـاوگان 
را تـا حداکثـر امکان در داخل کشـور انجـام می دهد.
نـــاوگان ملی از محل تکیه بـر توان داخل 

چه میزان صرفه جویی کرده است؟
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران بـا اتخاذ 
ایـن راهبرد یعنی تکیـه بر توان داخلـی ۳۳0 میلیون 
دالر ارز وارد چرخـه اقتصاد کشـور نمـوده و از خروج 

معاون توسعه ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:

کمک به تولید داخل برای
 گروه کشتیرانی امری جدی است

حساسـیت  اسـت،  کـرده  جلوگیـری  کشـور  از  آن 
بـرای هزینـه کـرد چنیـن رقمـی در داخل کشـور در 
کشـتیرانی جمهوری اسامی ایران بسـیار باال است؛ 
چرا کـه هـدف این شـرکت در کنـار خنثی سـازی اثر 
تحریم هـا کمـک بـه خودکفایـی اقتصادی کشـور و 

است. اشـتغالزایی 
لطفـاً در زمینه سـفارش سـاخت کشـتی با 

کشـورهای داخلی توضیـح دهید.
آخریـن کشـتی از سـه فرونـد شـناوری کـه قـرارداد 
سـاخت آنهـا در سـال ۲000 میـادی بـا شـرکت 
ایزوایکـو منعقد شـده بود در سـال 1۳۹۷ بـه ناوگان 
ملحـق شـده اسـت و بعـد از ایـن الحـاق بافاصلـه 
فراینـد قـرارداد سـاخت شـناور های جدیـد بـا ایـن 
شـرکت ایرانی آغاز شـد که بخشـی نهایی و بخشـی 

دیگـر نیـز نهایـی خواهد شـد.
در حـوزه دریـای خـزر، شـرکت کشـتیرانی دریـای 

گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران همـواره و به ویـژه در تنگناهایی مانند جنـگ و تحریم ثابت کرده اسـت دارایی اسـتراتژیک 
و فـوق العـاده مهـم بـرای کشـور اسـت. این موضـوع محـدود به حمـل و نقل کاالهـای اساسـی و نهـاده های تولیـد در شـرایط نبرد 
اقتصـادی نیسـت بلکـه ایـن گـروه با توجـه و حساسـیتی ویژه کمـک به تولیـد داخلـی را در دسـتور کار داشـته و دارد بـه طوریکه هم 

اکنـون تـا 83 درصـد از نیازهای نـاوگان از تولیـدات داخلی تامین می شـود.
ایـن امـری دم دسـتی و سـاده نیسـت و ارزشـی بالـغ بـر 330 میلیون دالر بـرای اقتصاد کشـور ایجـاد می کند. بـه عبارتی بـا در نظر 
گرفتـن نـرخ تسـعیر ارز کـه هـم اکنون حـول و حـوش 30 هـزار تومان بـرای هـر دالر می گردد، گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران مبلغـی برابـر بـا 9 هـزار و نهصـد میلیـارد تومـان به تولیـد داخلـی تزریق می کنـد و ضمـن رونق بخشـیدن به صنایـع مربوطه 

زمینـه تحکیم اشـتغال موجـود و اشـتغالزایی را فراهم می سـازد.
در همیـن رابطـه مهنـدس عبدالرضـا محبـی، معاون توسـعه ناوگان گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران گفتگویی با پیـام دریا 

داشـته کـه ماحصـل آن را می خوانید. 

راهبـردی  سنـــد  اســــاس  بـر 
کشتیـــرانی جمهـــوری اسالمی 
ایـران، طـی سـال جـاری، تأمیـن 
سـوخت نـاوگان تـا ۱۰۰ در صـد 
داخـل صـورت خواهـد گرفـت  از 
تعمیـرات  حـوزه  در  همچنیـن 
هم اکنـون  کـه  کشـتی ها  ادواری 
تـا ۷۰ درصـد آن در داخـل انجـام 
می شـود، سـهم بیشـتری به داخل 
کشـور اختصـاص خواهـد یافـت.
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خـزر از شـرکت های تابعه گروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران، سـاخت دو فروند شـناور ۳۵00 ُتنی 
جنـرال کارگـو را به طـرف ایرانی خود سـفارش داده 
و مراحـل انعقـاد قـرارداد سـاخت دو فرونـد شـناور 
»کانتینـری و رو-رو« بـرای کشـتیرانی دریایـی خزر 
نیـز بـا تشـکیل کارگـروه مشـترک بـا تولیـد کننـدۀ 

داخلـی در حـال طی شـدن اسـت.
اخیراً شـرکت کشتی سـازی اروندان مطابـق توافقات 
انجام شـده با شرکت سـرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شسـتا( به گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
ملحـق شـد کـه در ایـن رابطه مقرر شـده بخشـی از 
نیاز هـای نـاوگان در حد شـناور های کوچـک در این 

کشتی سـازی تولید شـود.
آیـا کانتینرهــــای گروه کشـتیرانی نیز از 

داخل تأمین می شود؟
یکـی دیگـر از اقدامـات گـروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران در راسـتای تکیـه بـر تـوان داخلـی، 
تولیـد و تأمیـن حداکثـری کانتینر هـای مـورد نیـاز 
نـاوگان از طریـق تولیدکننـدگان داخلـی اسـت. چـه 
چـه  و  فرسـوده  کانتینر هـای  جایگزینـی  بحـث  در 
بـرای افزایش ظرفیت، مسـتمراً نیازمنـد کانتینر های 
جدید هسـتیم که خوشـبختانه به زودی ۵00 دسـتگاه 
کانتینـر را از  یـک شـرکت داخلـی دریافـت خواهیم 
کـرد و نیز بـه همت بخش بیشـتری از شـرکت های 
مختلـف داخلـی نیاز هـای ناوگان بـه کانتینر توسـط 

ظرفیت هـای داخلـی مرتفـع خواهد شـد.
نحـوه ارتباط با مؤسسـات دانش بنیـــان 

چگونه است؟

بررســـــی ها نشـــان می دهد 
هم اکنـون بیـش از ۸۳ درصد از 
داخـل  از  نـاوگان  نیاز هـــای 
تأمیـن اسـت  کشـور در حــال 
کـه در نــوع خـود در صنعـت 
کشتیــــرانی جهــان بی نظیـر 

ست ا

۲۳ ارگان اعـم از دانشـگاه های کشـور و مؤسسـات 
دانـش بنیـان در حـال همکاری بـا گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران هسـتند کـه عمـده ایـن 
همکاری هـا در حـوزه تحقیقاتـی، تولیـد رنگ هـای 

ضـد خـزه، مـواد شـیمیایی و نرم افزار هـا اسـت.
طـی همـکاری بـا دانشـگاه صنعتـی شـریف، مرکـز 
علمـی و فّنـاوری ریاسـت جمهـوری و سـتاد نانـو 
خـزه،  ضـد  رنگ هـای  تولیـد  ماننـد  موضوعاتـی 
تولیـد  و  تـوازن کشـتی ها  بـه آب  مسـائل مربـوط 
سوخت کم سـولفور در جنـوب کشـور در دسـت اقدام 
هسـتند کـه برخی از ایـن فعالیت ها عملیاتی شـده اند 
و برخـی نیـز مراحـل مطالعاتـی خـود را می گذرانند.
لطفاً تأمیـــن سوخت کـــم سولفور برای 
کشتی هــــای ناوگان را تشـــریح کنید. 
یکـی دیگر از مهــــم ترین اقــــدامات کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایــــران تأمیـن حــــداکثری 
سوخت کم سـولفور مورد نیاز نــاوگان از داخل کشـور 
اسـت از آن جهـت کـه عمـده هزینه هـــای جـاری 
نـاوگان را سـوخت تشـکیل می دهـد؛ به نحـوی که 

تـا ۹1 درصـد آن از داخـل تأمیـن می شـود.
جمهـوری  کشـتیرانی  راهبـردی  سـند  اسـاس  بـر 
اسـامی ایـران، طـی سـال جـاری، تأمیـن سـوخت 
نـاوگان تـا 100 در صـد از داخـل صـورت خواهـد 
گرفت همچنیـن در حوزه تعمیرات ادواری کشـتی ها 
کـه هم اکنـون تـا ۷0 درصـد آن در داخـل انجـام 
می شـود، سـهم بیشـتری به داخل کشـور اختصاص 

خواهد یافت. 
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گفتگو با مدیر ارشد کشتیرانی کانتینری حافظ دریا:

علیرغم همه مشکالت در کنار مشتریان هستیم

کشـتیرانی حافـظ دریـای آریا چنـد فروند 
شـناور کانتینری در اختیـار دارد؟

۲۹ فرونـد! از ایـن تعـداد چهـار فرونـد کشـتی هـای 
مگاسـایز بـا ظرفیـت TEU 14۵00 کانتینر هسـتند؛ 
چهـار فرونـد بـا ظرفیـتTEU ۶۵00، چهـار فرونـد 
بـا ظرفیـت TEU ۵100، دو فرونـد بـا ظرفیت۲۷00 
TEU، چهـار فرونـد بـا ظرفیـت TEU ۲۵00، چهار 
فرونـد بـا ظرفیـتTEU ۲100 و دو فرونـد هم فیدر 

TEU 1000 هسـتند.

خدمات فیـدری یکی از خدمات کشـتیرانی 
حافـظ دریـای آریا اسـت کـه به بـازرگان 
خـرد کمـک شـایان توجهی اسـت. در این 

باره توضیح می دهید؟ 
پنـج فرونـد از کشـتی های فیـدر حافـظ دریـا در حال 

حاضـر عملیـات فیـدری داخـل منطقـه را بـه عهـده 
دارنـد. سـرویس های فیـدری داخـل منطقـه از مبداء 
بندرعباس)بنـدر شـهید رجایـی( بـه بنـادر بوشـهر، 
چابهـار، امـام)ره(، عسـلویه و خرمشـهر فعال اسـت و 
همچنیـن یک کشـتی فیدری نیز در حـوزه بندر جبل 

علـی امـارات فعالیـت می کند.

خطـوط اصلـی هـم اکنون بـه چه بنـادری 
تـردد می کننـد؟

یکـی از ایـن خطوط خط فاریس)اچ دی ام( اسـت که 
بـه سـمت بنادر چین و بنادر شـمال شـرقی آسـیا که 
بیـن مـان پـورت کانگ و بنـادر چین اسـت در حال 

خدمات دهی اسـت.
سـرویس دیگـر خط سـاس اسـت کـه مسـیر آفریقا 
را پوشـش مـی دهـد. این خـط بنادر شـرقی و جنوب 

شـرقی آسـیا را شـامل مـی شـود و بـه سـمت بنـادر 
دارالسـام، مومباسـا و زنگزیـرای آفریقا فعال اسـت.

سـرویس اروپـا کـه به نـام ای سـی ال اسـت. که در 
صـورت حمـل بار کافـی بـه برخـی از بنـادر اروپایی 
حمـل بـار در ایـن خـط انجـام مـی شـود. سـرویس 
دبـل آی ایکـس کـه بنـادر هند را پوشـش مـی دهد 
و شـامل تـردد بـه بندرعبـاس، جبـل علـی، کانبـاال، 

ناواشـیوا و مسـیر برگشـت بـه ایران اسـت.
سـرویس فیـدری کـه در جنـوب شـرقی آسـیا فعـال 
اسـت سـرویس اسـی وای نـام دارد کـه محمـوالت 
ایـن  بنـادر مختلفـی در  را در  صادراتـی و وارداتـی 

بخـش جهـان توزیـع می کنـد.
در خـط آفریقـا بسـته بـه وضعیـت بـار از دو الی پنج 
فرونـد شـناور فعـال هسـتند. در این خـط محموالت 
بسـیار سـنگین از جمله برنج برای تامیـن ارزاق مورد 
نیـاز در حـال حمـل اسـت. در ایـن رابطه تمـام توان 
خـود را گذاشـته ایم کـه از ایـن دسـت محموله هـا به 

موقـع وارد بـازار مصرف شـود.
در کنـار تمـام ایـن خطوط، حافـظ دریای آریـا برخی 
محصــوالت صــادراتی پتـــروشیمی را نیز حمــل 

می کند.
در عیـن حال؛ به واسـطه اعمال تحریم هـای ظالمانه 
و غیرقانونـی از سـوی آمریکا، شـرکت حافـظ دریای 
آریـا در جهـت عمل بـه وظایف ملی خـود و در زمان 
عـدم همـکاری خطـوط بیـن المللی بـا بنادر کشـور، 
حجـم بیشـتری از بار داخلـی را حمـل و نقل می کند 
و همزمـان بارهـای راهبـردی که معمـوال حمل آنها 
بـرای دیگـر خطوط صرفه اقتصـادی نـدارد را  نیز به 

مقاصد خود حمل می کند.

پـر بیـراه نیسـت اگر کشـتیرانی حافـظ دریای آریـا را در دوران فعلـی مهم ترین شـرکت تابعه گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران بدانیم. 
ایـن شـرکت کـه حمـل و نقل کانتینری گـروه را به صـورت تخصصی بر عهده دارد طی سـال هـای اخیر )که می تـوان به جـرأت آن را عصر حمل 
و نقـل کانتینـری در صنعـت دریانـوردی نـام نهاد( نقشـی فزاینده در دسـتیابی بـه رکوردهای مختلف حمل بار در گروه کشـتیرانی داشـته اسـت.

در سـال 1400 بخـش اعظمـی از رکـورد تاریخـی 27 میلیـون تن حمـل بار از سـوی گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران را همین شـرکت 
حافـظ دریـای آریـا رقـم زده بـود. همچنین این شـرکت 4 فرونـد از بزرگترین کشـتی های کانتینـری ایران و منطقه بـا ظرفیت بیـش از 14 هزار 

TEU کانتینـر را تحـت مالکیت و مدیریـت خود دارد.
نظـر بـه اهمیـت جایـگاه کشـتیرانی حافظ دریـای آریا در گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران و نقـش مؤثـر آن در دور زدن تحریم ها و 
خنثی سـازی حمـات تحریمـی در جنـگ اقتصـادی آمریکا علیه کشـورمان، پیام دریـا گفتگویی را بـا کاپیتان منصـور زارعی، معـاون عملیات این 

شـرکت ترتیب داده اسـت کـه ماحصـل آن را در ذیل مـی خوانید.
شـایان ذکـر اسـت؛ کاپیتـان زارعـی از جملـه کارکنـان با سـابقه گروه کشـتیرانی اسـت که طـی 16 سـال فعالیت مسـتمر خـود در بخش های 
مختلـف مدیریتـی تجربـه انـدوزی کرده و همانطـور که گفته شـد از زمـان مدیرعاملی کاپیتان مجید سـجده در شـرکت حافظ دریای آریا سـمت 

معـاوت عملیـات این شـرکت را بر عهده داشـته اسـت.  
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شـیوع کرونـا مشـکات زیـادی را بـرای 
صنعت کشـتیرانی در جهان ایجـاد کرد که 
کشـتیرانی های ایرانـی نیـز از آنهـا مصون 
و  پسـاکرونا  دوران  در  و  اکنـون  نبودنـد. 
بهبـود نسـبی بازارها چـه برنامه هایی برای 

رونق فعالیت خود دارید؟ 
واقعیـت این اسـت که علی رغم کاهش فشـار شـیوع 
کرونـا در جهان، کمـاکان قوانین سـختگیرانه مربوط 
بـه ایـن بیمـــاری در برخـی بنـادر جهـان بـه ویـژه 
بنـادر چیـن به صـورت جـدی اجـرا می شـود. همین 
امـر سـبب شـده کـه هزینه هـای مـا و دیگـر خطوط 
کشـتیرانی بـاال بمانـد. بـه هـر حـال بـرای تـردد به 
بنـادر چیـن بایـد از قوانین حاکـم بر بنادر این کشـور 
تبعیـت کنیـم. مثـا اگر کشـتی از مبدا کشـورهای با 
ریسـک بـاالی کرونایـی بـه بنـادر چیـن وارد شـوند 
بـه مـدت ۲1 روز اجـازه پهلوگیـری ندارنـد. حتـی 
اگـر یکـی از پرسـنل از کشـوری بـا ریسـک بـاالی 
کرونایـی بـه کشـتی ملحـق شـده باشـد تنهـا زمانی 
اجـازه پهلوگیری به کشـتی داده می شـود کـه دو ماه 

از الحـاق آن شـخص به کشـتی گذشـته باشـد.
بنابرایـن، بـرای تـردد به بنـادر چین بعضـاً از دو هفته 
تـا 4۵ روز مجبـور بـه مانـدن در قرنطینه هسـتیم که 

بـرای ما هزینه زاسـت. 

تحریـم شـما را با چـه موانع و مشـکاتی 

مواجـه کرده اسـت؟
دو سـال گذشـته بـه اکثـر بنادر چیـن می توانسـتیم 
تـردد کنیـم ولـی در حال حاضـر در چین محـدود به 
دو بنـدر شـده ایـم. ایـن دو بنـدر، بنـادر اصلـی چین 
نیسـتند. بنـادری بودند که بـه عنوان بنـادر فیدری از 

آن اسـتفاده می کردنـد.   
از جـوالی سـال ۲0۲0، ایـن اتفـاق بـرای مـا افتـاد. 
مکاتباتـی بـا آنهـا داشـتیم. سـال گذشـته دو مـاه ۶ 
فرونـد از کشـتی های مـا را روی آب نگـه داشـتند. 
گایـه مـا ایـن بـود کـه کشـتی های مـا را بـه دلیل 
عـدم رعایـت مقـررات سـوخت کـم سـولفور متهـم 
کردنـد در صورتی کـه اسـتفاده از ایـن نـوع سـوخت 
را از اکتبـر سـال ۲01۹ بـر روی کشـتی هـا شـروع 
کـرده بودیـم. نیروهـا در این مورد کارشـان را به نحو 

احسـن انجـام داده بودنـد.
تحـــریم هـــزینه هـــا را باال می بـــرد مشکاتی 
تـا  ایجـاد کـرده اسـت موجـب شـده  کـه تحریـم 
هزینه های مـان چنـد برابر باشـد، قـدرت رقابت پایین 
می آیـد. چـون هزینـه و بهـای تمـام شـده مـا باالتر 
اسـت. در نتیجـه تخفیفاتـی که بخواهیم به مشـتری 

دهیـم محدودتر اسـت.

بیشتر توضیح می دهید؟
تأخیر بزرگترین مشـکلی اسـت که ایـن قوانین ایجاد 
می کنـد یعنـی کشـتی کـه بـه چیـن مـی رود ممکن 

 سـفارش سـاخت کانتینـــر در 
داخـل را به شـرکت مامـوت ارائه 
داده ایـم و در حال تحویــل گیری 
سـاخت  بــــرای  هسـتیم.  آنهـا 
کشـتی نیز بــــا ایزوایکــــو و 
پرشـیاهرمز مذاکراتی داشـته ایم
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اسـت 1۲ تـا1۸ روز کار نکند.
اگـر در بیـن دریانـوردان یـک نفـر مبتـا بـه کرونـا 
باشـد، کشـتی را تـا 1۸ روز بـه بنـدر راه نمی دهنـد 
و بعـد از ایـن مـدت، دوبـاره تسـت کرونـا می گیرند. 
اعتـراض هـم وارد نیسـت. درنتیجـه کشـتی در دریا 
متوقـف مـی شـود و توقـف بـرای مـا هزینـه ایجـاد 

می کنـد. 
پسـابرجام  و  بـرای دوران پسـاکرونا  برنامـه ای کـه 
داریم توسـعه خطوط اسـت. توسـعه خطـوط، نیازمند 

تهیـه شـناور مناسـب و کانتینـر مـورد نیاز اسـت. 
خوشـبختانه خریـد کانتینر را از سـال گذشـته شـروع 
کرده ایـم. مشـکاتی قبـا داشـتیم و نمی توانسـتیم 
کانتینـر تهیـه کنیـم، عمـر کانتینرهـا زیاد شـده بود. 
در نتیجـه خریـد کانتینـر عـاوه بـر جـوان سـازی 
کانتینـر موجـب بـاال رفتن تعـداد کانتینرها و توسـعه 

خطـوط را بـه همـراه دارد.
البتـه قـرار نیسـت تمـام کانتینرهـا ملکی باشـند. در 
نتیجـه بخشـی از کانتینرها اجاره ای هسـتند. مزایای 
کانتینرهـای اجـاره ای ایـن اسـت کـه زمانی کـه نیاز 
داریـم اسـتفاده می کنیـم و زمانـی را هـم کـه احتیاج 
نداریـم برمی گردانیـم. اینطور هزینه نگهـداری، بیمه 
و انبـارداری کانتینـر بـرای خـط کشـتیرانی کاهـش 
می یابـد. یکـی از خصوصیـات کانتینرهـای اجـاره ای 
ایـن اسـت کـه زمانی کـه احتیـاج نداریم از سیسـتم 
هـم  کشـتی  بـرای  آن  مشـابه  شـود،  مـی  خـارج 
هسـت کشـتی اجـاره ای زمانـی بخواهیـد کشـتی را 
اجـاره می کنیـد و زمانـی هـم احتیاج نداشـته باشـید 
از رده خـارج می کنیـد. در نتیجـه یکـی از برنامـه هـا 

و مراحلـی را کـه بـرای توسـعه داریـم خریـد کانتینر 
اسـت. همچنین سـفارش ساخت کشـتی برای جوان 

سـازی نـاوگان از داخل کشـور. 
در حـال حاضـر سـفارش سـاخت کانتینـر در داخل را 
بـه شـرکت مامـوت ارائه داده ایـم و در حـال تحویل 
گیـری آنهـا هسـتیم. بـرای سـاخت کشـتی نیـز بـا 
ایزوایکو و پرشـیاهرمز مذاکراتی داشـته ام. در کنار آن 
نیـاز بـه اجاره کشـتی هم هسـت چون خرید کشـتی 
یـا سـفارش کشـتی آنـی نیسـت و ممکـن اسـت دو 
سـال دیگـر انجام شـود. درواقـع اول کشـتی را اجاره 

می کنیـم تـا زمانی کـه کشـتی اصلـی آماده شـود. 

یکـی از بازارهـای آینده بازار آفریقا اسـت. 
برای گسـترش همـکاری با این بــازار چه 

اقداماتی را صورت داده ا ید؟
می توانیـم خـط آفریقـا را بـه بنـادر جنوب شـرقی به 
آفریقـای جنوبـی، سـن کرتـان یـا دوربان گسـترش 
دهیـم ولـی ایـن منوط بـه این اسـت که بـه صورت 
مسـتمر بـاری وجـود داشـته باشـد. حجـم بـار قابـل 
ماحظـه ای که بتوانـد هزینه های کشـتی را جبران 
کنـد. معمـوال وقتی یـک خـط کشـتیرانی راه اندازی 
می شـود شـاید سـفرهای اول آن به دلیل جدید بودن 
خـط، هزینـه زا باشـد، ایـن هزینه هـا در کوتـاه مدت 
قابـل قبـول هسـتند. ولـی اگـر ایـن هزینه ها تـداوم 
یابـد مشـکل سـاز مـی شـود. در نتیجـه زمانـی کـه 
بینش و راهبردی روشـن در کار نباشـد صرف پرتردد 
ایجـاد  کننـده  توجیـه  نمی توانـد  بنـدر  یـک  بـودن 
خـط کشـتیرانی باشـد. مثـًا ما هـم اکنون بـه بنادر 

دارالسـام و بومباالسـت تردد داریم اما حمل کاال به 
بندر»دوربـان« بـرای مـا به صرفه نیسـت. 

البتـه درخواسـت هـا حمـل برای غـرب آفریقـا وجود 
دارد ولـی متأسـفانه حجـم قابـل ماحظه ای نیسـت 
آن هـم برای کشـتی که هزینه سـوخت دارد و روزی 
40 تـا ۵0 تـن سـوخت می سـوزاند. از طـرف دیگـر 
قیمـت تنـی سـوخت 1۲00 دالر اسـت بنابرایـن باید 
بـار آن قدر باشـد که مسـیر رفت و برگشـت به صرفه 

باشـد و بـه ضـرر ما تمام نشـود.
در اینجا جا دارد از مهندس مدرس خیابانی مدیرعامل 
گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران و همچنین 
کاپیتان سـجده مدیرعامل شـرکت حافظ دریا تشـکر 
کنـم کـه بـا  کمـک بـه مـا و ارائـه اطاعـات الزم 
موجب می شـوند تصمیمات درسـتی بـرای ادامه کار 
بگیریـم. برخـی مواقـع یـک خـط بـرای من سـودده 
اسـت ولـی بـا در نظر گرفتـن سیاسـت های مملکتی 
شـاید الزم اسـت خـط دیگـری فعال تر شـود چرا که 
در آن مسـیر نهـاده هـای تولید بـرای تـداوم فعالیت 
صنایـع در وضعیـت تحریمـی فعلـی باید حمل شـود. 
شـعار امسـال تولیـد، دانـش بنیـان، اشـتغال آفریـن 
اسـت یعنـی مملکـت بـه مـا وظیفـه ای را داده کـه 
بایـد انجـام بدهیـم. این دیگـر تنها بحـث درآمدزایی 
شـرکتی نیست، سیاسـتگذاری کان ملی و وظیفه ای 
اسـت که بـه ما محول شـده و در هـر تصمیمی تمام 
ایـن مـوارد بایـد در نظـر گرفته می شـود. مـا در قبال 
بـرای  تصمیم گیـری  داریـم.  مسـئولیت  کشـورمان 
راه انـدازی یـک خـط خیلی اهمیـت دارد ولـی باید به 
صـورت توأمان هـم برای شـرکت درآمدزایی داشـته 
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باشـد و هـم منافع ملـی را تأمیـن کند.

اصوالً برای راه اندازی یک خط کشتیــرانی 
کانتینری چه مســائلی را در نظر می گیرید؟
مـا وقتـی بخواهیـم سرویسـی را راه انـدازی کنیـم 
دسـت بـه مطالعه بـازار می زنیم و به اصطـاح "بازار 
سـنجی" انجـام می شـود. که بـرای راه انـدازی یک 
خـط کانتینری دایـره این مطالعات معمـواٌل منطقه ای 
اسـت. منطقـه از یک کشـور در بنادر مختلـف یا بنادر 
مختلـف در یـک محوطـه در کشـورهای مختلـف 
تشـکیل شـده اسـت. سـپس تعییـن می کنیـم بـرای 
حجـم بـار شناسـایی شـده چـه نـوع کشـتی و با چه 
ظرفیتـی نیـاز اسـت. همچنیـن بـازه زمانی تـردد نیز 

می شـود. برنامه ریـزی 
بایـد در نظر داشـت که کشـتی بـه بنادری تـردد کند 
کـه حجـم تخلیـه و بارگیـری صـورت گرفتـه در آن 

بنـادر بـرای کشـتی به صرفـه و بهینه باشـد. 
در نتیجـه مطالعـه بـازار بـه قسـمت بازاریابـی کمک 
می کنـد کـه بـه چـه روش و راهـکاری برنامـه ریزی 
دقیق تـری را انجـام دهیـم. وقتی سـرویس تشـکیل 
مـی شـود وظیفـه عملیـات پایـش کـردن چرخـش، 
حجـم چرخـش، حجـم بـار، بارگیـری و تـدارکات و 

نیازمندی هـــای کشـتی است.
در حـال حاضـر قسـمت معاونت عملیات به سـه امور 
تقسـیم می شـود. امـور لجسـتیک: مربوط بـه کانتینر 
خالـی اسـت. تامین، تعمیر و خریـداری کانتینر مربوط 

بـه این امور اسـت.
امـور آسـیا: حـوزه خلیـج فـارس و فاریـس شـامل 
می شـود. امـور دیگـر امـور منطقـه اروپـا، هنـد و 

افریقاست که هر کدام وظیفه خود را دارد.
کنـار ایـن امورهـا یکسـری نیازمندی هایـی هسـت 
کـه اینهـا احتیـاج دارند. مثـًا در  قسـمت های کاس 
کنتـرل هـر سـه ایـن امورها دارنـد. قسـمت بارچینی 
کـه وظیفه آن "پلن" کردن کشـتی اسـت و جانمایی 
بارهایـی کـه روی کشـتی می آیند. قسـمت بازرگانی 
کـه عملیـات کانتینرهـا را در سیسـتم کنتـرل، ثبت و 
مشـکاتی کـه در سیسـتم عملیـات بازرگانـی وجود 

دارد را رفـع می کننـد.
قسـمت دیگـر پلـن هندلینـگ اسـت کـه در رابطـه 
بـا صدمـات، خسـارات هـای بـار در کانتینرها اسـت 
و بخشـی از ایـن مباحـث به امورهـای حقوقی و بیمه 

برمی گـردد.
تعـدادی از همـکاران در خصوص تدارکات سـوخت و 

آب کشـتی ها فعال هسـتند.
هنـر عملیـات ایـن اسـت کـه کشـتی را بـه نحـو 
احسـن در سـرویس هایش بچرخانـد، تاخیـر ایجـاد 
تمـام  و  نشـود  نارضایتـی مشـتری  باعـث  و  نکنـد 
نیازمندی هـای کشـتی را برطـرف کنـد، کانتینر خالی 
را بـه موقـع بـه دسـت مشـتریان برسـاند. تعمیـرات 
روی کانتینرهـا را بـه موقـع انجـام دهـد، سـوخت را 

بـه موقع به کشـتی ها برسـاند و تاخیر نداشـته باشـد 
و همچنیـن برنامه عملیات کشـتی هـا را کنترل کند، 
پلـن بارگیری کشـتی را طوری برنامـه ریزی کند که 
فضـای مناسـب بـرای بنـدر و بنـادر دیگر و سـرعت 
عملیات را بیشـتر کند و در کل هنرش این اسـت که 

هزینـه را کاهـش دهد.
کاهش هزینه به این معنی نیست که یک کار را انجام 
ندهـد یعنی بـا مدیریـت  هزینه ها کاهش پیـدا کند.
مثـًا سـوخت کمتـر، مسـافت کمتـر و مـدت زمـان 

کمتـر موجـب کاهـش هزینـه مـی شـود.
بـرای خرید سـوخت گاهی اگر بخواهیـم روی قیمتی 
بـه اصطاح فیکس کنیم شـاید سـه روز زمـان ببرد. 
گاهـی بـرای ۵0 سـنت یا یـک دالر و 10 هـزار دالر 
بـا ترمینـال هـا بخواهیـم قـرارداد  چانـه می زنیـم. 
ببندیـم چانـه میزنـم تـا هزینه تخلیـه و بارگیـری را 
پاییـن بیاوریم. انبـارداری را به جای هفـت روز و پنج 
روز می کنیـم تـا هزینه کمتـر شـود. در نتیجه وظیفه 
مـا کاهش و بهسـازی هزینه اسـت نـه اینکه کاهش 

هزینـه موجـب کاهـش کیفیت عملیات شـود.   

چه تسـهیاتی بـــرای صاحبـان کاال ارائه 
می دهید؟

اگـر برای بار مشـتری اتفاقی بیافتد از طریق قسـمت 
بازاریابـی و یـا خدمـات مشـتریان بـا مشـتری همراه 

. هستیم
وظیفـه مـا این اسـت که مشـکات مشـتریان را رفع 
کنیـم و به وی پاسـخگو باشـیم. همچنیـن اعتبارات 
"فری تایـم" ارائـه می دهیـم. کانتینرهای خالـی را در 
اسـرع وقت به دسـت آنهـا می رسـانیم. در واقع منافع 
مشـتریان را برابـر بـا منافع شـرکت می دانیـم و از آن 

بـه ُطـُرق مختلف حفاظـت می کنیم.

زمانـی مبحثـی مطـرح بـود کـه بـا عنوان 
"اسـنپ کانتینـری" معـروف شـد. در این 

بـاره چـه اقـدام عملـی صـورت گرفت؟
عنـوان اسـنپ ایـن ایـده را ایجـاد می کنـد کـه قـرار 
اسـت خدماتـی مشـابه تاکسـی های اینترنتـی بـرای 
کانتینـر ارائـه شـود. امـا واقعیـت چیز دیگری اسـت. 
دیـدگاه مـا ایـن اسـت کـه در نقـاط مختلـف کشـور 
دپوهای کانتینر داشـته باشـیم. در شهرهای اصفهان، 
یـزد و تهـران چـون مشـتری داریـم دپـو هـم داریم. 
ایـن دپوهـا مـی توانـد تحـت نظـارت دقیق شـرکت 
حمـل و نقلـی گسـترش یابنـد بـه شـکلی کـه هـم 
مشـتری بـرای حمل کاالی خـود به صـورت آناین 
بـه کانتینـر دسترسـی داشـته باشـد و هـم مقـررات، 

قوانیـن و دسـتورالعمل های الزم رعایـت شـوند.
البتـه بـرای راه انـدازی اسـنپ کانتینر نیـاز داریم که 
اقدامـات اولیـه انجام شـود. هـدف صرفاً داشـتن یک 

نیسـت. نرم افزار 

شـرکت حافـظ دریـای آریـا در 
جهـت عمـل بـه وظـــایف ملی 
خـود و در زمـــان عدم همکاری 
خطـوط بیـن المللـی بـا بنـادر 
کشـور، حجـم بیشتــری از بار 
داخلـی را حمل و نقـل می کنـد و 
همزمـان بارهـای راهبـردی که 
معمـوال حمـل آنهـا بـرای دیگـر 
خطوط صرفــه اقتصادی ندارد 
را  نیـز به مقـــاصد خـود حمل 

می کند
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گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران عنـوان برتریـن غرفـه دوازدهمیـن 
نمایشـگاه صنایـع دریایـی و دریانـوردی ایران را کسـب کرد و تندیـس غرفه برتر از 
سـوی مجیـد علی نـازی عضـو هیئت عامل و معـاون امـور دریایی سـازمان بنادر و 

دریانـوردی بـه نماینـدگان ایـن گروه اهدا شـد.
در ایـن دوره از نمایشـگاه، گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران بـه همـراه 
شـرکت های تابعـه ایـن گـروه از جملـه کشـتیرانی سـپید، حافـظ دریـای آریـا، 
کشـتیرانی والفجـر، کشـتیرانی دریای خـزر، کشـتیرانی خدمات دریایی و مهندسـی 
قشـم، کشتی سـازی ارونـدان، حمل ونقـل ترکیبی کشـتیرانی و کشـتیرانی جنوب- 

خـط ایـران حضـور پر رنگی داشـتند.
همچنیـن، فرمانـده نیـروی دریایـی راهبـردی ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران، 
بنـادر و دریانـوردی، مدیرعامـل شـرکت کشتی سـازی  معـاون دریایـی سـازمان 
ایزوایکـو، مدیرعامـل شـرکت کشتی سـازی و صنایـع دریایـی صـدرا، مدیرعامـل 
بنـادر و فرودگاه هـای کیـش، بخشـدار کیـش و دیگـر مسـئولین، تولیدکننـدگان و 
دسـت اندرکاران صنایـع دریایـی کشـور در مـدت برپایـی نمایشـگاه از غرفـه گـروه 

کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران بازدیـد بـه عمـل آوردنـد.

نمایش دستاوردهای حمل و نقل و صنایع دریایی در دوران پسا کرونا؛

تندیس برترین غرفه نمایشگاه صنایع دریایی 

به ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران رسید

مدیـران ارشـد گـروه کشـتیرانی از جملـه دکتـر محمد کاشـانی عضو هیئـت مدیره 
کشـتیرانی، محمد رضا خزاعی  مشـاور و ریاسـت دفتر مدیرعامل،  مهندس سـعید 
جبلی معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی، مهندس عبدالرضا محبی معاون توسـعه 
نـاوگان،  مهنـدس قبیتـی مدیرعامـل شـرکت کشـتیرانی و خدمـات دریایی قشـم، 
دکتـر بیـات مدیـر عامل شـرکت سـرمایه گذاری کشـتیرانی، مهنـدس نامنی رئیس 
هیئـت مدیـره کشـتیرانی کیش، دکتـر دماوندی مدیرعامل شـرکت توسـعه فنآوری 
اطاعـات دریایـی، مهنـدس فراهانـی مدیر شـرکت فّنـاوری اطاعات کشـتیرانی، 
مهنـدس پاینـده عضـو هیئـت مدیـره کشتی سـازی ارونـدان، کاپیتـان زحمتکـش 
مدیرعامـل کشـتیرانی کیـش و دکتـر علـی غیاثیـان مدیرعامـل مؤسسـه خدمـات 
رفاهـی کشـتیرانی بـا حضـور خـود طـی دوره برگـزاری نمایشـگاه صنایـع دریایی، 
راهبـرد حمایـت از تولیـد داخلـی را در گـروه کشـتیرانی بـه منصه ظهور گذاشـتند.

گـروه کشـتیرانی بـه عنـوان دارندۀ یکـی از بزرگ تریـن ناوگان هـای تأثیرگـذار در 
حمل و نقـل دریایـی منطقـه، بـر اسـتفاده حداکثـری از توانمندی هـا و ظرفیت هـای 
داخلـی در تأمیـن نیـاز نـاوگان تأکیـدی راهبـردی دارد و در راسـتای ایـن نقـش 
محـوری، از جملـه وظایـف ملـی خود را حضـور پررنـگ و مؤثـر در گردهمایی های 

دوازدهمیـن نمایشـگاه صنایـع دریایـی پـس از دو سـال وقفه بـا حضور بیـش از 100 شـرکت داخلـی و بین المللی روزهـای 23 تا 26 
خردادمـاه در منطقـه آزاد کیـش برگـزار شـد. این نمایشـگاه فرصتی بود تا شـرکت های فعـال در عرصه حمـل و نقل و صنایـع دریایی، 

قابلیت هـای فنـی و نـوآوری خـود را در معرض تماشـای متخصصان، کارشناسـان و فعـاالن جامعه دریایی قـرار دهند.
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران به عنـوان یکـی از ارگان های دریایی کشـور در ایـن نمایشـگاه حضوری پر رنگ داشـت و 

موفـق شـد تندیس برتریـن غرفـه  نمایشـگاه را دریافت کند.
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مربوطـه از جملـه نمایشـگاه صنایـع دریایـی می داند.
عبدالرضـا محبـی معاون توسـعه ناوگان گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
ضمن اشـاره بـه قابلیت های درخـور توجه سـازندگان داخلی گفت: گروه کشـتیرانی 
طـی یـک دهـه اخیـر تکیه خـود را بر تولیـد داخل به صـورت مسـتمر افزایش داده 

است.
وی بـا بیـان اینکـه تکیـه بر تولیـد داخل در صنعت دریایی کشـور هر سـال بیشـتر 
شـده افـزود: گـروه کشـتیرانی بـر اسـاس راهبـردی مصـوب طـی یـک دهـه اخیر 
نسـبت بـه گذشـته تکیـه خـود را بـر تولیـدات داخلی بـه صـورت مسـتمر افزایش 

داده است.
معـاون گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران تأکیـد کرد: از صنعتگـران داخلی 
در بخش هـای سـاخت و تعمیـرات شـناور انتظـار داریـم کـه بـا بـاال بـردن کیفیت 
تولیـدات و خدمـات خـود، کنتـرل هزینه هـا و بـه تبـع آن کنترل قیمت هـا و مهم تر 
از همـه زمان بنـدی تحویـل بـه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران بـه عنـوان 
نـاوگان ملـی کمـک کننـد تا قـادر باشـیم هر چه بیشـتر در داخـل کشـور نیازهای 

متعـدد نـاوگان را تأمیـن کنیم.
مجیـد علی نـازی معـاون امـور دریایی سـازمان بنـادر دریانـوردی در حاشـیه بازدید 
از دوازدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی صنایـع دریایـی و دریانـوردی اظهـار داشـت: 
امیدواریم شـاهد اسـتفاده حداکثری از ظرفیـت دریایی، صنایع دریایـی و دریانوردی 
کشـور باشـیم و در این راسـتا، نیازمند شناسـایی بازارهای هدف و بازاریابی مناسـب 

. هستیم
علی نـازی افـزود: سـازمان بنادر همـواره حمایت های مادی و معنوی از شـرکت های 
دانـش بنیـان را مدنظـر قـرار داده اسـت؛ بـه طـور مثـال در راسـتای حمایـت مالی 
از طریـق وجـوه اداره شـده، تسـهیات ویـژه  ای در حـوزه سـاخت صنایـع دریایـی 
تـدارک دیـده شـده و حمایـت خـاص از شـرکت های دانش بنیـان، دنبال می شـود.

ایـران  فراسـاحل  صنایـع  و  کشتی سـازی  مجتمـع  مدیرعامـل  ضربـی  سـلمان 
)ایزوایکـو( نیـز نمایشـگاه صنایـع دریایـی ایـران فرصت خوبـی برای تعامـل رو در 
روی تولیدکننـدگان، دسـت اندرکاران و دانش پژوهـان حـوزه دریایـی کشـور عنوان 

کرد.
وی بـا بیـان اینکـه صنایـع دریایـی داخلی مانند سـالیان قبـل در نمایشـگاه صنایع 
دریایـی ایـران حضـور پررنگـی دارنـد، تصریح کـرد: این نمایشـگاه فرصـت خوبی 
بـرای تعامـل رو در روی تولیدکننـدگان، دسـت اندرکاران و دانش پژوهـان حـوزه 

دریایـی کشـور فراهـم مـی آورد که بایـد مغتنم شـمرد.
وی از جمله مخاطبان نمایشـگاه صنایع دریایی ایران را دانشـجویان و پژوهشـگران 
حـوزه صنعـت دریایـی دانسـت و خاطـر نشـان کـرد: بـه نظر می رسـد که بـا توجه 
بـه زمـان برگـزاری نمایشـگاه در اوائـل تابسـتان و بُعـد مسـافت ایـن قشـر موفق 
بـه حضـور حداکثـری در نمایشـگاه امسـال نشـود بـا ایـن حـال امیدواریـم کـه 

شـرکت کنندگان بهـره الزم را از آن ببرنـد.
اتکا نیروی دریایی بر جوانان و توان داخلی است

امیردریـادار شـهرام ایرانـی فرمانـده نیـروی دریایـی راهبـردی ارتـش جمهـوری 
اسـامی ایـران در حاشـیه نمایشـگاه تکیـه گاه ایـن نیـرو را ماننـد دیگـر بخش هـا  
داد:  ادامـه  و  دانسـت  داخلـی  صنعتگـران  و  دانشـمندان  مـردم،  حمایـت  نشـانه 
بـا حمایت هـای مردمـی امـروز محتـاج دیگـران نیسـتیم و هـر مانعـی را بـا تـوان 

شـرکت های دانـش بنیـان داخلـی از پیـش پـا برمی داریـم.
وی افـزود: نیـروی دریایـی در عمـق دریا بـا تماس بـا صنعتگران توانمنـد داخلی و 

حضـور آنها مشـکات را حـل می کند.
وی تأکیـد کـرد: جمهوری اسـامی ایران با اتـکاء به نیروهای جوان و شـرکت های 
دانـش بنیان روی پای خود ایسـتاده اسـت و هیـچ نیرویی یارای به چالش کشـیدن 

آن را ندارد.
اهتمـام گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران جهت سـاخت 

شـناورها در داخـل قابـل تقدیر اسـت
علـی زارعـی مدیرعامل شـرکت کشتی سـازی صـدرا در بازدیـد از نمایشـگاه توجه 

ویـژه گـروه کشـتیرانی در حمایـت از سـاخت داخل را قابـل تقدیر دانسـت و افزود: 
کشـور ظرفیت هـای بسـیار خوبـی در بخـش دریایـی دارد کـه بـا همکاری شـکل 
گرفتـه در بخش هـای کشـتیرانی و کشتی سـازی می تـوان امیـدوار بود اقتصـاد دریا 

پایه در کشـور شـکل بگیرد.
وی بـا بیـان اینکـه بـا گـروه کشـتیرانی طـی سـال گذشـته ۵0 جلسـه در سـطوح 
مختلف کارشناسـی برگزار شـده اسـت؛ خاطرنشـان کرد: نتیجه این جلسـات انعقاد 
قـرارداد سـاخت دو شـناور سـه هـزار و پانصـد ُتنی برای شـرکت کشـتیرانی دریای 
خـزر از جملـه شـرکت های گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران اسـت کـه 

نهایـی شـده و کار سـاخت ایـن شـناورها هـم اکنون آغاز شـده اسـت.
نمایشـگاه صنایع دریایـی فرصتی برای تبادل دانش و تجربه اسـت
مدیرعامـل مؤسسـه دانش بنیـان رده بندی ایرانیـان گفت: که نمایشـگاه پیِش روی 
صنایـع دریایـی در کیـش به نقطه عطفـی در حوزۀ صنایع دریایی کشـور بدل شـد.
حسـن رضـا صفـری، نمایشـگاه و همایـش صنایـع دریایـی را محلـی بـرای تبادل 
اطاعـات، دانـش و تجربه دانسـت و افـزود: این دو بسـتری برای پیگیری مسـائل 
و چالش هـای حـوزه صنایـع دریایی در جهـت بهبـود فرآیند ها فراهم می سـازند که 

مغتنم شـمرد. باید 
جـــذب  فرصـت  و  دریــــایی  بخـش  توانمندی هـای  نمایـش 

سرمایه گذاری در نمایشگاه صنایع دریایی
مدیـر دفتـر روش هـا و قوانیـن دبیرخانه شـورای عالی صنایـع دریایی گفـت: انتظار 
ایـن اسـت کـه نمایشـگاه صنایـع دریایی محلـی بـرای تعامـل کارفرمایـان بزرگ 
دریایـی بـا بخـش خصوصـی و صنعتگـران حـوزه دریایـی بـرای تأمیـن نیاز هـای 

باشـد. آن ها 
حبیـب فرشـی سـتوده بـا بیـان اینکـه نمایشـگاه صنایـع دریایـی اهـداف عمده ای 
را پیگیـری می کنـد کـه یکـی از آن هـا نمایـش توانمندی هـای بخـش خصوصـی 
و دریایـی کشـور در حـوزه دریایـی اسـت، تصریح کـرد: نمایشـگاه فرصتـی فراهم 
می سـازد تـا بتوانیـم کلیـه ظرفیت هـای دریایـی داخلی را بـرای رونق بحشـیدن به 

کسـب و کار هـای ایـن حـوزه بشناسـیم و بـه کار ببریم.
 صندوق توسعه دریایی برای دانش بنیان ها

معـاون فنـی و برنامه ریـزی صنـدوق توسـعه صنایع دریایـی ایران گفت: نمایشـگاه 
صنایـع دریایـی بایـد از یـک رویداد لحظـه ای به امـری فرآیندی تبدیل شـود.

بهمـن حروفـی ابراهیمـی با بیـان اینکه نمایشـگاه صنایع دریایی بسـتر خوبی برای 
بازارسـازی بـه ویـژه برای شـرکت های دانـش بنیان فعـال در بخش دریایی اسـت، 
تصریـح کـرد: بازارسـازی زمانـی محقق می شـود که نمایشـگاه به همـت دبیرخانه 
آن از امـری لحظـه ای و موقـت، بـا پیگیـری رخداد هـای نمایشـگاه و تفاهم هـای 

شـکل گرفتـه بـر بسـتر آن به امـری فرآیندی بدل شـود.
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گسـتردگی و وسـعت عملیـــاتی شـرکت 
خدمـات نمایندگی هوپاد در بنـادر چه میزان 

است؟
امـام خمینـی)ره(، خرمشـهر،  بنـادر  ایـن شـرکت در 
بوشـهر، عسـلویه، بندرعبـاس، چابهـار و نیـز مشـهد 
دارای شـعبه بـوده کـه بـا داشـتن نیروهای سـتادی و 
عملیاتـی خبـره در حـال انجـام سـرویس های خدماتی 
اعـم از بازرگانـی و کارکنـان دریایـی بـه شـرکت های 
گـروه کشـتیرانی اسـت کـه بـا تدابیـر بـه عمـل آمده 

توسـط مدیرعامـل محتـرم جنـاب کاپیتـان آفرینـش 
خاکـی مقـرر شـده اسـت در بنـادر شـمالی کشـور نیز 
فعالیت های بخش نمایندگی به این شــــرکت سـپرده

شود.
بـدون شـک بـا توجـه بـه تجـارب ارزنـده کارکنـان 
هوپـاد در تمامـی شـعب ایـن امـکان فراهـم اسـت تا 
در صـورت رفـع تحریم هـای ظالمانـه بتوانیم به سـایر 
خطـوط کشـتیرانی خارجـی و داخلی نیز سـرویس های 

نمایندگـی را ارائـه نماییم.

مدیر شعبه بندر امام هوپاد دریا در گفتگو با پیام دریا:

کرونا نتوانست عملیات هوپاد دریا 
را متـوقف کنـد

چـه تعداد پرسـنل و پیمانکار در شـعبه بندر 
امـام خمینـی هوپـاد دریا فعالیـت می کنند ؟

بندرامـام خمینـی  در  دریـا  هوپـاد  کارکنـان شـرکت 
)ره(، درحال حاضـر ۵۷ نفـر هسـتند کـه در واحدهـای، 
پشـتیبانی  و  عملیـات، خدمـات مشـتریان  بازرگانـی، 
مالـی و حراسـت  اداری، کارکنـان دریایـی،  کانتینـر، 

می کننـد. فعالیـت 
در سـنوات گذشـته ایـن تعـداد پرسـنل بیـش از ۲00 
نفـر بوده انـد کـه پـس از بازنشسـتگی و یـا انتقـال به 

شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی هوپـاد دریا به عنـوان نمایندگی خطوط گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران در بنادر جنوبی 
ایـران اعـم از بنـادر امـام خمینی )ره(، خرمشـهر، بوشـهر، عسـلویه، بنـدر عبـاس، چابهار و همچنیـن در مشـهد مقـدس دارای دفاتر 
نمایندگـی اسـت. بـه گفته مدیران ارشـد ایـن مجموعه، بزودی خدمات نمایندگی گروه کشـتیرانی در بنادر شـمالی کشـور نیـز به هوپاد 

دریـا محول خواهد شـد.
در ایـن میـان، شـعبه بنـدر امـام شـرکت هوپـاد دریـا طی سـال های اخیـر بـا وجـود محدودیت هـای کرونایی بـا رعایـت پروتکل های 

بهداشـتی بـدون هیچ گونـه وقفـه بـه کشـتی ها خدمـات الزم را ارائه کرده اسـت.
بـه منظـور آشـنایی بیشـتر بـا عملیات شـرکت هوپـاد دریا گفـت و گویی با سـید رضا حسـینی مدیر شـرکت خدمـات نمایندگـی هوپاد 

دریـا شـعبه بندر امـام)ره( انجـام داده ایم کـه از نظرتـان می گذرد. 
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سـایر شـرکت های گـروه، جایگزینـی بـرای آنهـا در 
نظـر گرفته نشـده اسـت. به همیـن دلیل بـار عملیاتی 
زیـادی بر روی پرسـنل فعلـی قرار دارد که می بایسـت 
تدابیـری بـرای جـذب نیـرو در نظـر گرفته شـود تا در 
آینـده بـا توجه بـه میانگین سـنی و بازنشسـتگی پیش 

روی پرسـنل بـا مشـکل عملیاتـی  مواجه نشـویم.

چـه اقداماتـی در راسـتای توسـعه فعالیـت 
هـای جـاری و آینـده دفتـر هوپـاد دریـا در 

بنـدر امـام صـورت داده ایـد؟
در خصـوص پیمانکارهایـی کـه در قسـمت عملیـات 
گـروه  شـرکت های  بـا  قـرارداد  طـرف  بازرگانـی، 
کشـتیرانی هسـتند، بـا توجه به آمـار تعداد شـناورهای 
ورودی سـال گذشـته و چشـم انداز پیـش رو بـا  سـه 
شـرکت خـن کاری کاالی عمومـی و متفرقـه و نیز دو 
شـرکت بارشـماری قرارداد همکاری بسـته شـده است 
کـه در صـورت افزایـش ظرفیـت حمل توسـط ناوگان 
شـرکت های گـروه این آمادگـی وجود دارد کـه به این 

تعـداد در اسـرع وقـت افزوده شـود.
بخشـی از امور از قبیل سـرویس های پرسـنل و غذای 
نیمروزی از بخش خصوصی اسـتفاده شـده اسـت که با 
پیمانکارهای دارای صاحیت قرارداد بسـته شـده است.

در ضمـن عملیـات تخلیـه و بارگیـری کانتینـر هـم در 
ایـن بندر توسـط پیمانکار مسـتقیم طرف قـرار داد بندر 

انجـام مـی پذیرد.

عملکرد شـعبه بندر امام خمینـی را در دوران 
کرونا تشـریح کنید .

شـعبه بنـدر امـام خمینـی)ره( در سـال های اخیـر بـا 
توجـه بـه وجـود کشـتی های کانتینربـر، فلـه،کاالی 
عمومـی و تانکـر، بـا وجـود محدودیت هـای کرونایی 
بـا رعایـت پروتـکل های بهداشـتی و بـدون هیچگونه 
وقفـه ای در عملیات پهلودهی و جداسـازی کشـتی ها، 
تخلیـه و بارگیـری، ارائه سـرویس به کارکنـان دریایی 
در انجام تسـت های کرونایی و واکسیناسـیون پرسـنل 
دریایـی مادامـی کـه کشـتی در بنـدرگاه مسـتقر بـوده 
دریایـی  پرسـنل  و سـوار شـدن  پیـاده  نیـز  و  اسـت 
کشـتی ها در اسـکله های منطقـه ویـژه اقتصـادی بندر 
امـام، اسـکله های بنـدر پتروشـیمی و... ارائـه خدمـات 

اسـت. کرده 
در ایـن دوران بـا ایجـاد روابـط مثبـت بـا اداره بنـادر و 
دریانـوردی سـازمان بنـادر، توانسـتیم بـدون هیچگونه 
کشـتی ها  بـه ضدعفونـی  نسـبت  اضافـه  مالـی  بـار 
در برابـر ویـروس کرونـا اقـدام  نماییـم کـه عملکـرد 

شایسـته ای بـرای ایـن شـعبه رقـم زد.
خوشـبختانه در ایـن دوران، شـرکت هوپـاد دریـا بـا 
مهیـا کـردن امکانـات بهداشـتی و نیـز رعایـت کامـل 
پروتکل هـای بهداشـتی  توسـط همـکاران شـعبه بـا 
کمتریـن آمـار مواجهـه بـا ایـن بیمـاری مواجـه بـود.

عملکـرد شـعبه هوپـاد بنـدر امـام در سـال 
1400و دومـاه اول سـال 1401 چگونه بود ؟
بنـدرگاه بنـدر امـام خمینی شـامل مجتمع های اسـکله 
ایـن بنـدر بـا داشـتن ۳۸ اسـکله فعـال به طـول هفت 
کیلومتـر و یـازده هزار هکتـار اراضـی، بزرگ ترین بندر 
فعـال ایـران اسـت کـه سـاالنه ۳0 میلیون ُتـن کاال را 

پذیـرش می کنـد از ایـن رو از بزرگ تریـن و مهم ترین 
پایانـه تجارتـی دریایی کشـور ایران اسـت.

اسکله های منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره(
پنـج پسـت اسـکله کانتینـری بـه طـول 1040 متـر و 

.TEU ظرفیـت سـالیانه ۷00 هـزار
۲۳ پسـت اسـکله کاالی عمومی به طـول /۳100 متر 

و ظرفیـت ۲۶ میلیون ُتن.
سـه پسـت اسـکله مـواد معدنـی بـه طـول ۵4۸ متر و 

ظرفیـت ۶ میلیـون  ُتن.
 چهـار پسـت اسـکله مـواد نفتی بـه طـول ۷۲۵ متر و 

ظرفیـت ۷ میلیـون ُتن.
دو پسـت اسـکله روغـن مایـع بـه طـول ۳۶۵ متـر و 

ظرفیـت 4 میلیـون ُتـن.
یک پسـت سـیلو غـات به طـول ۲40 متـر و ظرفیت 

1.۵ میلیـون تن.

لطفـا عملیات بنـدری بندر امام خمینـی را از 
نقطه شـروع تـا پایان تشـریح فرمایید .

بنـدر امـام خمینـی )ره(  بـه لحـاظ  دسترسـی دریایی، 
اسـکله های مناسـب، پسـکرانه و انبارهـای نگهـداری، 
نـرخ تخلیـه بسـیار مناسـبی بـرای کشـتی های فله بـر 
دارد و از آنجـا کـه کشـتی های متعـددی همزمـان در 
اسـکله های ایـن بنـدر پهلـو گرفته انـد، بیـن 10 تا ۳0 
هـزار ُتـن در روز قابلیـت تخلیه و بارگیری وجـود دارد. 
بـه عبارتـی حداکثـر زمـان بـرای اینکـه یـک فرونـد 
کشـتی بـا محمولـه ۶0 هـزار تن غـات در ایـن بندر 

تخلیه شـود، هشـت روز اسـت. 
بنابرایـن بـا روندی کـه در بندرامـام خمینـی)ره( برای 
فعالیـت هـای مرتبـط بـا تخلیـه کشـتی هـای حامـل 
کاالهـای اساسـی صـورت مـی گیـرد، ایـن بنـدر بـه 
لحـاظ بهـره وری عملیـات بنـدری در جایـگاه بسـیار 
خوب و مناسـبی قرار دارد و از لحظه پهلوگیری کشـتی 
در اسـکله، عملیـات تخلیـه محموله با حداکثر سـرعت 
انجـام و کاالهـای اساسـی بـه انبارهـای نگهـداری یا 

سـیلو هـا منتقل می شـود.
بندرامـام خمینـی)ره( هاب غـات و کاالهای اساسـی 
کشـور اسـت و در سـال 1400 میـزان تخلیـه  غـات  

ارزنـده  تجـارب  بـه  توجـه  بـا 
کارکنـان هوپـاد در تمامی شـعب 
در  تـا  اسـت  فراهـم  امـکان  ایـن 
صـورت رفع تحریم هـای ظالمانه 
خطـوط  سـایر  بـه  بتوانیـــــم 
کشـتیرانی خارجـی و داخلی نیز 
سرویس های نمایندگــی را ارائه 

نماییـم
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در ایـن بنـدر بالـغ بر هشـت میلیـون و ۶00 هـزار ُتن 
بـوده کـه در حـدود ۲1 درصـد رشـد نسـبت بـه مدت 
مشـابه در سـال گذشته داشـته اسـت. ترمینال سیلو به 
منظـور تسـریع در تخلیه غات با ظرفیـت ۷۵ هزارتن 
بـا امکانـات ویـژه ای در بنـدر امام خمینی احداث شـده 
اسـت. این سـیلو بـا احتسـاب انبارهای روبـاز، مجموعًا 
امـکان ذخیره سـازی یکصـد و هفتـاد هزارُتـن غلـه را 
دارد و محـل تاقـی شـبکه های حمل ونقـل دریایـی و 
زمینی اسـت و همانند سـایر باراندازهـا و انبارهای بندر 
بـه شـبکه سراسـری راه آهن متصل اسـت و متشـکل 
از سـی کنـدوی مجتمع بـه ظرفیت ۳0 هـزار ُتن، پنج 
کنـدوی منفـرد بـه ظرفیـت ۳۷ هـزار و پانصـد ُتـن و 
انبـار فلـه به ظرفیـت ۷۵00 ُتن اسـت سـیلو مجهز به 
دو سـتگاه »آنلـودر« پر قدرت، دو سـتگاه مکنده جهت 
تـه روبـی و تسـمه نقاله هـای افقـی و عمـودی جهت 
انتقال ۳000 ُتن گندم در سـاعت اسـت. توان عملیاتی 
ایـن مجموعـه سـاالنه یـک میلیـون و ۵00 هـزار ُتن 
اسـت. همچنیـن سـیلو دارای دوسـتگاه باسـکول 100 
ُتنـی  باسـکول ۶0  دسـتگاه  و سـه  واگن کـش  ُتنـی 

کامیون کـش اسـت.
عملکـرد عملیـات پایانـه کانتینـری نیـز در بنـدر امـام 
خمینـی )ره( بـه میـزان  ۳۷ هـزار و TEU 4۵۳ برابـر 
بـا ۳۶۲هـزار و4۶ ُتن اسـت. ایجـاد خـط ترکیبی ریلی 
امـام  بنـدر  بـه  خرمشـهر  خالـی  کانتینرهـای  بـرای 
خمینـی )ره( و نیـز اسـتفاده از ظرفیـت راه آهـن در 
انتقـال کاالهـای صادراتـی از مجتمع های پتروشـیمی 
بـا اسـتفاده از ناوگان حمـل ریلی بـا هماهنگی گمرک 
بنـدر امام خمینی)ره( جهت انتقال و تسـریع در ارسـال 
کانتینرهـای خالی مـورد نیاز صنایع پتروشـیمی در این 

بنـدر صـورت می گیـرد.
در  کانتینـر  نگهـداری  اختصاصـی  محوطـه  داشـتن 
شـبانه روزی  صـورت  بـه  پتروشـیمی  صنایـع  جـوار 
بـرای تحویـل کانتینـر خالی بـه صادرکننـدگان و ورود 
کانتینرهـای پر صادراتی در محوطـه ترمینال کانتینری 
ایـن بنـدر از دیگـر تمهیداتی اسـت که زمینـه را برای 
ورود و خـروج کانتینـر از صنایع پتروشـیمی همجوار به 

پایانـه کانتینـری فراهـم می کنـد.
 ظرفیـت انبارش مـواد نفتی در سـایت های اختصاصی 

نفتـی  1۷۵ هـزار و 400 تـن بـا تعـداد  پنـج  پسـت  
کـه   اسـت  نفتـی  مـواد  بارگیـری  و  تخلیـه  اسـکله  
ظرفیـت تخلیـه و بارگیـری مـواد نفتـی ۷ میلیـون ُتن 

در سـال اسـت.

نحـوه ارتبـاط بـا مشـتریان در بنـدر چگونه 
اسـت و بــــرای توجیــــه مشـتریان چه 

تمهیداتی را بکار می گیرید ؟
از مشـتریان  کاال  خطـوط کشـتیرانی و صــــاحبان 
شـرکت های خدمات نمایندگی هسـتند و همـکاران ما 
در قسـمت بازرگانـی و عملیات در بنـدر هماهنگی های 
الزم را بـرای پهلودهـی، عملیـات تخلیه و یـا بارگیری 
و جداسـازی کشـتی ها انجـام می دهنـد. تمامـی ایـن 
عملیـات هـا نیازمنـد انجـام مراحـل اداری و عملیاتـی 
اسـت کـه شـبانه روز و بـدون توقـف، هماهنگـی و 
نظـارت بـر عملیات هـای مرتبط بـا خطوط کشـتیرانی 
توسـط امـور بــــازرگانی و عملیـات شـعبه بندرامـام 

خمینـی)ره( در حـال انجـام اسـت .
در ضمـن بخـش دیگـری از ایـن امـور بـه خدمـات 
مشتــــریان مربـــــوط می شود که در خصــــوص 
محمـوالت  بارچینـی  بـرای  کانتینـر  درخواسـت های 
صادراتـی شـرکت های پتروشـیمی ، صـدور ترخیصیه، 
بارنامـه، تحویـل قبـض انبـار بـه مشـتری و اقدامـات 

مربـوط بـه پشـتیبانی کانتینـر  اسـت.

کاالهـای وارداتـی و صادراتی از بندر بیشـتر 
چه نـوع کاالهایی اسـت ؟

عمـده کاالهـای وارداتـی از گمـرک بندر امـام خمینی 
کنجالـه  و  سـویا  گنـدم،  آالت،  آهـن  بنزیـن،  ذرت، 
سـویا و کاالهـای صادراتـی نیـز گازهـا، محصـوالت 
پتروشـیمی، محصـوالت نفتـی، اوره و سـیمان اسـت.

همـکاری ارگان ها و سـازمان ها بـا مدیریت 
شـعبه  چگونه اسـت ؟

بـا توجـه بـه اینکـه ایـن شـعبه نمایندگـی خطـوط 
اسـامی  جمهـوری  کشـتیرانی  شـرکت  بـا  مرتبـط 
ایـران را عهـده دار اسـت تمامـی ارگان هـای مرتبـط 
بـا فعالیت هـای شـعبه همـکاری بسـیار خوبـی را بـا 
مدیریـت شـعبه داشـته و ایـن همـکاری بـه صـورت 

دوسویه است.

سخن پایانی.
ضمـن تشـکر از مدیـر عامل محتـرم گروه کشـتیرانی 
جمهوری اسـامی ایران  و مدیر عامل محترم شـرکت 
هوپـاد دریـا و قدردانـی از زحمـات ایشـان در حـوزه 
سـرمایه های انسـانی، الزم اسـت بـا توجـه به سـختی 
کار به واسـطه آلودگی زیسـت محیطی و گرما در شـهر 
بندرامـام و ماهشـهر، هماننـد سـایر شـرکت های فعال 
در منطقـه توجه بیشـتری به همـکاران شـاغل در این 
اسـتان مرزی شـود و شـرایط انگیزشـی را بـرای ادامه 
زندگـی و فعالیـت کاری ایـن عزیـزان فراهـم آورنـد . 
در ضمـن بـا بوجـود آوردن یـک کارگـروه ویژه سـعی 
شـود انسـجام بیشـتری بین شـرکت های گـروه برقرار 
گـردد تـا زمینـه  رشـد ایـن شـرکت بیـش از گذشـته 

گردد. فراهـم 

همکاران مـا در قسـمت بازرگانی 
و عملیات در بنـدر هماهنگی های 
الزم را بـرای پهلودهـی، عملیـات 
تخلیه و یا بارگیری و جداسـازی 
کشتــــی ها انجــــام می دهنـد. 
تمامـی ایـن عملیـات هـا نیازمند 
انجـام مراحـل اداری و عملیاتـی 
بـدون  و  روز  کـه شـبانه  اسـت 
نظـارت  و  همــــاهنگی  توقـف، 
بـا  مرتبـط  عملیات هـــای  بـر 
خطوط کشـتیرانی توسـط امور 
شـعبه  عملیـات  و  بــــازرگانی 
حـال  در  خمینـی)ره(  بندرامـام 

اسـت  انجام 
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بـا انتخـاب مجـدد والدیمیر پوتیـن به عنوان رئیس جمهور روسیـــه از سـال 2012 میادی، شـاهد افزایـش روزافزون تنش ها میان آن کشـور 
بـا آمریـکا و اتحادیـه اروپـا بوده ایـم کـه ایـن تنش ها بـه دنبـال الحاق کریمـه و حضور روسـیه در سـوریه افزایـش یافـت و اکنون بـا توجه به 
جنـگ اخیــر میـان روسـیه و اوکراین به باالترین سـطح خود پس از جنگ سـرد رسـیده اسـت. در این راسـتا مسـکو به منظور جبـران صدمات 
و آسـیب های اقتصـادی کـه بـه واسـطه تحریم هـای آمریـکا و اتحادیـه اروپـا دچار شـده اسـت، اولویت هایـی از قبیل؛ توسـعه اقتصـاد داخلی، 
توجـه بـه سـازمان های منطقـه ای و بین المللـی و گسـترش روابـط با کشـورهای شـرقی از قبیـل چین و هنـد و برخـی قدرت های منطقـه از قبیل 
جمهـوری اسـامی ایـران در دسـتور کار کرملیـن قـرار گرفته اسـت که در آخرین نسـخه از سـند اسـتراتژی امنیت ملی روسـیه، صریحاً اشـاره 
شـده اسـت. همچنیـن طبق این سـند، مسـکو بر این باور اسـت کـه تعامـات دوجانبـه و چندجانبه، با کشــــورهای دوسـت و همسـو، از یک 
طـرف موجبـات ثبـات و امنیـت منطقـه را فراهـم می کند و از سـوی دیگـر از نفوذ عوامـل و ایادی غـرب در حیطـه نظامی گری، فرهنگـی، ترویج 

تروریسـم و افراط گرایـی در منطقـه ممانعـت به عمـل می آورد.
مـوارد فـوق تداعی کننـده فرصت هـای جدید برای جمهوری اسـامی ایران در عرصه توسـعه مناسـبات اقتصادی- سیاسـی با روسـیه و به منظور 
افزایـش صـادرات تولیـدات داخـل بـه حـوزه اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا و واردات کاالهای مـورد نیاز کشـور در راسـتای مقابله بـا تحریم های 
غـرب اسـت. لـذا با توجـه به شـرایط موجود و بـه منظور یافتـن راه حل هـای اجرایی در تسـریع توسـعه روابط اقتصـادی میان تهران و مسـکو، 
گـزارش زیر کوشـیده اسـت، در دو محـور اصلی: »آسیب شناسـی رویکردهای نامطلوب کشـور در برابر فدراسـیون روسـیه« و »ارائـه راهکارها و 
سیاسـت های اجرایـی مشـخص در راسـتای واکاوی ابعـاد مختلـف روابـط دو و چندجانبه«، حلقه هـای مفقوده در توسـعه روابط دو کشـور را مورد 

واکاوی و بررسـی قرار دهد.

 فرصت ها و چالش های پیش روی ایران و 
روسیه  در توسعه همکاری های اقتصادی

] حامد مؤذنی  [      ] کارشناس ارشد مسائل روسیه و منطقه  [      
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آسیب شناسی رویکردهای نامطلوب کشور 
در برابر فدراسیون روسیه

حمل ونقـل و زیرسـاخت های ارتباطـی دو کشـور: 
ژئواکونومیـک اسـتراتژیک، ژئوپلتیک و  موقعیـت 

 ایران مـورد توجـه کشـورهای بـزرگ جهـان بـوده
و هسـت. موقعیـت مناسـب ریلـی و جـــاده ای و 
طــــوالنی  ســــواحل  بـه  ایـــــران  دسترسـی 
در خلیج فـارس، دریـای مکـران »عمان« و سـواحل 
دریـای مازنـدران »خـزر« در سـال های اخیر بسـیار 
مـورد توجـه تولیدکننـدگان بـزرگ اقتصـادی جهان 
بـوده  اسـت. اگـر بعضـی مسـیرهای ناتمـام ریلی و 
جـاده ای ایـران تکمیل شـود ایران می توانـد از عبور 
از خطـوط ریلـی و جـاده ای خـود  و ترانزیـت کاال 
درآمـد سرشـاری داشـته باشـد. ایـن راه گـذر ارتباط 
از  را  اروپـا و روسـیه  ترانزیتـی کشـورهای شـمال 
طریـق ایـران و دریـای خـزر بـه کشـورهای حـوزه 
اقیانـوس هنـد، خلیج فـارس و جنـوب آسـیا برقـرار 
می سـازد. در ایـن میـان اتصـال خلیج عمـان و بندر 
چابهـار در سـاحل شـرق دریـای مکـران یـا دریای 
عـرب به عنـوان بندری اسـتراتژیک به ایـن راه گذر 
همسـایه های  و  کشـور  شـرق  بـه  کاال  مبادلـه  در 
شـرقی و آسـیای میانـه نقـش مهمـی ایفـاد خواهد 
کـرد. در صـورت فعـال شـدن تمـام حلقه هـای این 
زنجیـره، انتقـال کانتینـر از بندربمبئـی بـه مسـکو 
ترانزیـت   ( بـود  خواهـد  صرفه تـر  بـه  و  سـریع تر 
کانتینـری مشـابه از طریـق دریـای بالتیـک افزایش 
۲0 درصـدی هزینـه حمل ونقل را در پـی دارد(. تنها 
خـا این مسـیر در کشـورمان خط راه آهن رشـت- 

آسـتارا بـه طـول 1۶4 کیلومتر اسـت.
ایـن گـذرگاه ریلـی کـه از چیـن تـا هنـد و از هنـد 
تـا پاکسـتان و سـپس داخـل ایـران تـا رشـت ادامه 
دارد. الزم اسـت قطعه رشـت به آسـتارا هم سـاخته 
شـود چـرا که این خـط تا فنانـد در اروپا هـم ادامه 
دارد و بـا تکمیـل ایـن قطعه می توانیم شـاهد رشـد 
یکبـاره اقتصـادی با روسـیه باشـیم. در نتیجه بدون 
از  نمی تـوان  روسـیه،  و  ایـران  حمل ونقـل  توسـعه 
توسـعه مبـادالت اقتصـادی ایـن دو کشـور سـخن 
گفـت. ایـن توسـعه هـم بایـد در مـرز زمینـی و هم 
دریـای خـزر صـورت پذیرد و یـک ارتبـاط مؤثر بین 
شـرکت های حمل و نقـل دو کشـور ایجـاد شـود؛ لذا 
در صورتـی که روسـیه بتوانـد پنجـره ورود ایران به 
بـازار اوراسـیا و کشـورهای حـوزه CIS شـود، ایـن 
دو  تجـاری  مبـادالت  افزایـش  در  می توانـد  خـود 

کشـور نقشـی جـدی ایفـا کند.
در حال حاضـر بیشـترین مشـکات ایـران مربوط به 
حمل ونقـل زمینـی و ریلـی اسـت و حمل ونقل ریلی 
کشـور متناسـب بـا نیازهـای کشـور توسـعه نیافتـه 
 اسـت. از سـوی دیگر وسـایط حمل ونقل جـاده ای از 

قبیـل کامیون هـا دچار فرسـودگی شـده اند و بنادر و 
اسـکله ها نیز رشـد شـایانی نداشـته اند. در حال حاضر 
دو خـط آهـن سـرخس-تجن و خـط آهـن گرگان-
اینچـه بـرون تـوان ارسـال کاال بـه مقصـد روسـیه 
از طریـق ترکمنسـتان و قزاقسـتان را دارد. احـداث 
)جمهـوری  )ایران(-آسـتارا  رشت-آسـتارا  راه آهـن 
ریلـی  حمل ونقـل  پـروژه  مهم تریـن  آذربایجـان(، 
میـان ایران و روسـیه اسـت کـه می تواند مناسـبات 
ایـن دو کشـور را به طـور چشـم گیری افزایش دهد و 

تکمیل کننـده کریـدور شـمال بـه جنوب اسـت.
عـدم اسـتفاده از فرصت هـای صادراتـی: در 
برخـی بازه هـای زمانـی، فرصت هایی طایـی برای 
افزایـش روابط اقتصـادی میان ایران و روسـیه نمود 
پیـدا کـرده اسـت کـه متأسـفانه تـا کنـون بـه نحو 
نماییـم  بهره بـرداری  آنهـا  از  نتوانسـته ایم  شـایانی 
بـه عنـوان مثـال: بـه دنبـال تحریم هـای روسـیه 
توسـط غـرب در ماجـرای الحاق کریمـه و همچنین 
سـرنگونی جنگنـده روسـیه توسـط آنـکارا، روابـط 
روسـیه بـا اتحادیـه اروپـا و ترکیـه دچـار تنش های 
شـدید گردیـد و آنهـا بازارهـای روسـیه را از دسـت 
دادنـد. در آن برهـه با توجـه به ژئوپولتیک کشـور و 
همچنیـن تنـوع تولیـدات داخلی مخصوصـًا در حوزه 
کشـاورزی، مسـکو از ایـران طلـب کمـک کـرد که 
متأسـفانه نتوانسـتیم در ایـن زمینـه فعاالنـه ظاهـر 
شـویم لـذا سـایر بازیگـران خارجـی گوی سـبقت را 

ربودند.   از مـا 
ضعـف در صنعـت بـــــازاریابی: از چالش هـا 

مبـادالت  گسـترش  پیـش روی  تهدیدهـای  و 
طـرف  دو  هـر  ضعـف  روسـیه،  و  ایـران  تجـاری 
نیازمندی هـا،  ظرفیت هـا،  از  شـناخت  کسـب  در 
حـوزه  در  مقابـل  طـرف  اسـتانداردهای  و  ذائقـه 
نبـودن  دسـترس  در  کـه  اسـت  خدمـات  و  کاال 
اطاعـات جامـع کاربـردی بـرای تولیدکننـدگان و 
صادرکننـدگان هـر دو کشـور، مانعـی جـدی بـرای 
افزایـش مـراودات اقتصادی اسـت. ضعـف نهادهای 
مسـئول در شناسـایی ایـن ظرفیت هـا نیـز بـر ایـن 
از  اسـتفاده  همچنیـن  اسـت.  افـزوده  بی اطاعـی 
ظرفیت هایـی چـون نمایشـگاه های کاال و خدمـات 
و ایجـاد فروشـگاه های زنجیـره ای در کشـور مقصد، 
می توانـد همکاری هـای دو کشـور را تسـهیل کند و 

دسترسـی بـه بـازار دوجانبـه را افزایـش دهـد. 
حـوزه گمرکی: یکـی دیگر از مشـکات جدی بر 
سـر راه افزایش مبـادالت تجاری ایران و روسـیه، از 
یـک سـو تعرفه ها و عـوارض گمرکی باالی روسـیه 
و از سـوی دیگـر نبود پروتکل مشـترک بین گمرک 
ایران و روسـیه اسـت که کار را بـرای صادرکنندگان 

دو طـرف و به ویـژه ایران دشـوار می کند. 
مباحـث فرهنگـی:  ایجـاد مـوج روس هراسـی 
و  داخلـی  رسـانه های  و  جریان هـا  برخـی  توسـط 
خارجـی بـا هـدف تخریب اعتمـاد عمومی مـردم به 
منظـور ایجـاد نگرانـی و نارضایتـی از توسـعه روابط 
میـان تهران و مسـکو و همچنین پافشـاری و تأکید 
برخـی جریان هـا بـر غیرقابـل اعتماد بـودن روس ها 
و  روس هـا  بدعهـدی  از  روانـی  تبلیغـات  ایجـاد  و 
زیان هـای وارد شـده بـر ایـران در طـول تاریـخ از 
مـواردی هسـتند کـه بـر اقبـال عمومـی در توسـعه 
روابـط بـا روسـیه تأثیرگـذار هسـتند. لـذا بـه منظور 
و شـناخت  ملـت  یـا چنـد  دو  مناسـبات  گسـترش 
متقابـل از ظرفیت هـای دوجانبـه، امـری ضـروری 
فقـدان  نتایـج  از  یکـی  خـود  معضـل  ایـن  اسـت. 
صنعـت گردشـگری اسـت که بـرای مرتفع سـاختن 
آن، اراده ای جـدی از سـوی دو کشـور نیـاز اسـت. 
ارائـه راهکارهـــا و سیاسـت های اجرایی 
مشـخص در راسـتای واکاوی ابعاد مختلف 
روابـط چندجانبـه عقد قراردادهـای همکاری 
در  بلندمـدت  قراردادهـای  عقـد  مـدت:  بلنـد 
زمینه هـای مختلـف و پیوسـتن ایـران بـه اتحادیه ها 
و سـازمان های منطقـه ای بـا روسـیه نقـش مهمـی 
در ارتقـاء ظرفیـت همکاری هـای تهـران و مسـکو 
جامـع  موافقت نامـه   1400 مـاه  دی  می کنـد.  ایفـا 
همکاری هـای بیسـت سـاله بیـن ایـران و روسـیه 
مطـرح شـد و پیش نویـس پیشـنهادی کشـور بـرای 
قـرارداد همـکاری ۲0 سـاله جدیـد بیـن دو کشـور 
هسـته ای،  مسـئله  گرفـت.  قـرار  مذاکـره  مـورد 
امـکان خریـد تسـلیحات نظامـی از سـوی ایـران؛ 

بـه  رشـت  قطعـه  اسـت  الزم   
آسـتارا هم سـاخته شـود چرا که 
ایـن خـط تـا فنالنـد در اروپـا هم 
ادامـه دارد و بـا تکمیل ایـن قطعه 
می توانیـم شـاهد رشـــد یکباره 
ارتبـاط اقتصــــادی بـا روسـیه 

باشیم
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همکاری هـای منطقـه ای؛ حمایـت روسـیه از ایـران 
بـرای به دسـت آوردن جایـگاه بیشـتری در اتحادیه 
اقتصـادی اوراسـیا و مسـائل امنیتی منطقـه از نکات 
حائـز اهمیـت در گسـترش روابـط دو جانبـه تلقـی 

می شـود.
اقتصـادی  اتحادیـه  ظرفیـت  از  اسـتفاده 
اوراسـیا: عضویـت ایـران در اتحادیـه اقتصـادی 
اوراسـیا بـه عنـوان کشـوری که بـه موازات داشـتن 
روابـط خـوب بـا روسـیه، دارای موقعیـت جغرافیایی 
راهبـردی در منطقـه نیـز هسـت به معنـای حلقه ای 
مهـم در تحقق اهـداف ژئوپولیتیکـی دو طرف تعبیر 
می شـود. در ایـن چارچوب ایران ضمـن بهره برداری 
از ظرفیت هـای اقتصـادی اتحادیه اقتصادی اوراسـیا 
می توانـد از منافع سیاسـی عضویت در یک سـازمان 
منطقـه ای نیـز بهره منـد شـود همچنیـن روسـیه در 
رقابت هـای ژئوپولیتیکـی و ژئواسـتراتژیکی در برابر 
آمریـکا ، رویکـردی مبتنـی بـر نـگاه بـه شـرق را 
در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت  لـذا خواسـتار 
افزایـش ظرفیت هـای اقتصـادی و سیاسـی خـود و 
کشـورهای پسـا شـوروی و اسـتفاده از ظرفیت های 
نهادسـازی های  و  پیرامونـی  بازیگـران  بالقـوه 
سیاسـی، اقتصـادی و امنیتـی در منطقـه اسـت. در 
ایـن فراینـد اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا یـک بلوک 
ژئواکونومیکـی در محیط پیرامونی روسـیه اسـت که 
در همسو سـازی اقتصـادی آن گـروه از ُکنشـگرانی 
کـه با توجـه به مقتضیـات ژئوپلیتیکی شـان از روابط 
خوبـی با روسـیه و اتحادیه برخوردارنـد نقش مهمی 
ژئوپلیتیکـی  دغدغه هـای  نتیجـه  در  می کنـد.  ایفـا 
مشـترک در کنـار وجـود بسـتر ژئوپلیتیکی مناسـب 
سیاسـی،  اقتصـادی،  مـراودات  تعمیـق  بـه  منجـر 
خواهـد  اتحادیـه  اعضـای  و  ایـران  میـان  امنیتـی 
شـد کـه عواملـی مهـم در توسـعه زیرسـاخت های 
اقتصـادی کشـور و کاهـش وابسـتگی اقتصـاد بـه 
نفـت ارزیابـی می شـود. تنـوع بـازار و منابـع موجود 
در کشـورهای عضـو اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا به 
مـوازات تـاش اعضـا بـرای تلفیـق همکاری هـا با 
سـایر سـازمان ها ماننـد »اتحادیـه اروپا«، »سـازمان 
کشـورهای  »مجمـع  »بریکـس«،  آن«،  سـه  آ 
»یـک  ترانزیتـی  طرح هـای  و  گاز«  صادر کننـده 
کمربنـد ـ یـک راه« و »کریـدور شـمال ـ جنـوب« 
کشـور  بـرای  اقتصـادی  بازتـر  فضـای  ایجـاد  بـه 
انجامیـد. همچنیـن در شـرایط فعلـی کـه  خواهـد 
صـادرات نفـت ایـران توسـط آمریـکا بـا موانعـی رو 
به رو اسـت، نیازسـنجی بازار کشـورهای همسـایه و 
توسـعه بازارهـای غیرنفتی با حمایـت از تولید داخل، 
در بسـتر عضویـت در اتحادیـه اوراسـیا، می توانـد به 
درآمدزایـی اقتصـادی کشـور کمـک شـایانی کنـد. 
بـه عـاوه، بـا توجـه بـه اینکـه اتحادیـه اوراسـیا 

پرداخت هـای تجـاری بـا ارز ملـی را بـه ۷0 درصـد 
افزایـش داده اسـت، انتظـار مـی رود سـهم دالر در 

مبـادالت تجـاری اتحادیـه کاهـش یابـد.
تســریع در توسعه بنـــادر و افـــزایش 

ظرفیت ناوگان حمل ونقل ترکیبی: 
گستـــرش روابـط دوستــــانه بـا همســــایگان، 
چندجانبه گرایـی و تـاش برای افزایـش همکاری با 
سـازمان های منطقه از رویکردهای سیاسـت خارجی 
جمهـوری اسـامی ایران اسـت که علی رغـم ایجاد 
منافـع سیاسـی ـ اقتصـادی بـرای کشـور می توانـد 
بخشـی از آثـار و تبعـات تحریم هـای اعمـال شـده 
از سـوی غـرب را جبـران کنـد. بنابرایـن بـا توجـه 
بـه موقعیـت اسـتراتژیک جغرافیایـی کشـور )جـاده 
ابریشـم، راه آهن سراسـری آسـیا، کریدور تراسـیکا و 
کریـدور شـمالـ  جنوب( همچنین تـوان هم تکمیلی 
اقتصـاد ایـران و کشـورهای حـوزه آسـیای مرکزی، 
قفقـاز و روسـیه و نیـز تـاش اتحادیـه بـه منظـور 
حوزه هـای  در  متقابـل  همکاری هـای  افزایـش 
اتحادیـه  در  ایـران  نقـش  انـرژی،  و  زیرسـاختی 
حائـز  بسـیار  طـرف  دو  بـرای  اوراسـیا  اقتصـادی 
اهمیـت اسـت. در ایـن فضا، بسـیاری از کشـورها از 
جمله، کشـورهای جنوب شـرق آسـیا خواهان ایجاد 
منطقـه آزاد تجـاری بـا اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا 
ایـران،  حائـل  ژئوپلیتیکـی  موقعیـت  کـه  هسـتند 
میـان دریـای خـزر و آب هـای آزاد جنـوب، بهتریـن 
و مقـرون بـه صرفه تریـن مسـیر دسترسـی آنهـا بـا 
ایـن اتحادیه اسـت. همچنیـن این ظرفیـت، موجب 

توسـعه زیرسـاخت های ترانزیتـی کشـور از طریـق 
مناطـق آزاد چابهـار، ارونـد، منطقـه ویـژه اقتصادی 
از  بندرهـای شـمالی کشـور  رجایـی،  بنـدر شـهید 
امیرآبـاد(  نوشـهر،  )انزلـی،  دریایـی  جملـه خطـوط 
جمهـوری  در  اکتائـو  و  روسـیه  در  آسـتاراخان  بـه 
قزاقسـتان و تسـریع در تجهیز و بهره بـرداری از این 
بنـادر می شـود و در صـورت هوشـمندی و مدیریـت 
صحیـح، ایـران بـه قطـب ترانزیـت کاال در منطقـه 

تبدیـل خواهد شـد. 
حـوزه کشـاورزی: روسیــــه بـه علـت آب و 
هـوای سـرد قـادر بـه تولیـد بسـیاری از محصوالت 
کشـاورزی نبـوده و یکی از کشـورهای مصرف کننده 
در ایـن زمینـه اسـت. با توجـه به تنـوع آب و هوایی 
ایـران، می توانیـم در زمینـه محصـوالت کشـاورزی 
همسـایه  کشـورهای  بـه  قابل توجهـی  صـادرات 
مخصوصًا فدراسـیون روسـیه داشته باشـیم. از سوی 
دیگـر روسـیه در حـوزه غـات و دانه هـای روغنی، 
کـه یکـی از نیازهای جدی ایران هسـت نیز ظرفیت 
باالیـی دارد. همچنیـن روسـیه در حـوزه تکنولوژی، 
ادوات کشـاورزی و بـذر محصـوالت کشـاورزی نیز 
می توانـد نیازهـای ایـران را مرتفـع و همکاری هـای 

تجـاری خـود بـا ایـران را توسـعه دهد. 
محصـوالت غذایی حـال:  اکنـون از جمعیت 
14۵ میلـون نفـری روسـیه، حـدود 1۵ تـا ۲0 درصد 
جامعـه  کـه  می دهنـد  تشـکیل  مسـلمانان  را  آن 
آماری بسـیار مناسـبی )حدود ۲۵ میلیـون نفر( برای 
عرضـه محصـوالت حال تشـکیل اسـت. از سـوی 
دیگـر ایـران نیز بـه دلیـل تولید محصـوالت حال، 
می توانـد به سـوی گسـترش تبـادالت تجـاری خود 
بـا روسـیه حرکـت کنـد. ایـن فرصـت بـرای ایـران 
وجـود دارد کـه در ایـن زمینـه همـکاری تنگاتنگـی 
بـا »باشـگاه بین المللـی تجـارت اسـامی« روسـیه 
واردات  را  خـود  اصلـی  رسـالت  کـه  باشـد  داشـته 
نیازهـای  کـردن  مرتفـع  بـرای  حـال  گوشـت 

مسـلمان ایـن کشـور می دانـد.
جمـع بنـدی: بـا نگاهـی بـه برخـی ظرفیت های 
تولیدی که در داخل کشـور وجود دارد از یک سـو و 
نیازمنـدی اعضـای اتحادیه اقتصادی اوراسـیا به این 
محصـوالت از سـوی دیگـر، کـه بـا توجه بـه جنگ 
روسـیه و اوکرایـن و بـه تبـع تحریم هـای اتحادیـه 
اروپـا و آمریـکا علیه روسـیه، دوچندان شـده اسـت، 
می تـوان بـا بررسـی بهتـر و دقیق تـر و شناسـایی 
فرصت هـا و رفـع موانـع موجـود، اقدامـات مناسـبی 
در راسـتای تأمیـن ارز مـورد نیـاز کشـور و کمک به 

صنایـع تولیـدی داخلـی به عمـل آورد. 

 مسـکو بـر ایـن بـاور اسـت کـه؛ 
چندجانبـه،  و  دوجانبـه  تعامـالت 
با کشـورهای دوسـت و همسـو، از 
یـک طرف موجبـات ثبـات و امنیت 
منطقـه را فراهم می کند و از سـوی 
دیگر از نفـوذ عوامـل و ایادی غرب 
فرهنگـی،  نظامی گـری،  حیطـه  در 
ترویـج تروریسـم و افراط گرایـی 
در منطقه ممانعت بـه عمل می آورد
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برنامه ۵ سـاله ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی جمهوری اسـامی ایران از سـال 1۳۹۶ تا 
پایـان 1400 خورشـیدی بـه اجرا درآمد کـه به گفته 
برخـی نمایندگان و کارشناسـان مرکـز پژوهش های 
مجلس شـورای اسـامی متأسـفانه تنهـا ۳0 درصد 
اهـداف تعییـن شـده در ایـن برنامـه تـا پایان سـال 

یافت. تحقق  گذشـته 
علی رغـم اینکـه بایـد در سـال 1401 برنامـه هفتـم 
توسـعه مراحـل اجرایـی خـود را آغـاز می کـرد امـا 
ایـن اتفـاق نیفتـاد و متأسـفانه هنـوز ایـن برنامـه 
بـه مرحلـه تدویـن و اجـرا نرسـیده کـه علـت آن 
را کارشناسـان خلـف وعـده برخـی مقامـات دولتـی  
می داننـد. امـا خوشـبختانه کارگـروه تدویـن برنامـه 
هفتـم با حضـور نماینـدگان مجلـس و کارشناسـان 
خبـره مرکـز پژوهش های مجلس شـورای اسـامی 

در حـال برگـزاری اسـت.
بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  در  دیگـر  سـوی  از 
ششـم  برنامـه  نیـز،  فعلـی  مجلـس  محاسـبات  و 
توسـعه بـه منظـور بررسـی نقـاط ضعـف و قـوت 
بـا  متناسـب  برنامـه ای  تـا  آسیب شناسـی می شـود 
نیازهـای جامعـه امـروز تدویـن و اجرا شـود. در این 
ارتبـاط بایـد گفـت نـگاه آسیب شناسـانه بـه برنامـه 
توسـعه ششـم و کالبدشـکافی آن بـا تیـغ تنـد انتقاد 

می توانـد چـراغ راه برنامـه هفتـم توسـعه باشـد.
براسـاس گزارشـی کـه بـه تازگـی از سـوی مرکـز 
پژوهش هـای مجلس منتشـر شـده، فقـط 4۸ درصد 
شـناخته  مسـئول  دسـتگاه های  الیحـه،  احـکام  از 
شـده داشـته و بقیـه بندهـا و تبصره ها فاقد دسـتگاه 
مسـئول بوده و بـه صورت مبهم از دولت و دسـتگاه 

اجرایـی نام برده شـده اسـت.
حمل ونقـل  حـوزه  مانـدن  مغفـول  بدین ترتیـب   
پـس  سـال های  توسـعه ای  برنامـه    ۶ در  دریایـی 
انقـاب اسـامی بسـیار عـادی تلقـی  از پیـروزی 
می شـود چراکـه بـه نظـر می رسـد عوامـل تدویـن 
صرفـًا بـرای خالـی نبـودن عریضـه بـه حوزه هایـی 
ماننـد حمل ونقـل دریایـی به صـورت خیلـی کلی و 
در حـد چند سـطر اشـاره کردنـد که در نهایـت مفاد 
آن، بـه شـیر بـی یـال و دمـی تبدیل شـده بـود که 

اصـًا خاصیـت اجرایـی نداشـت. 
بـا نگاهی به برنامه ششـم توسـعه می توان مشـاهده 
کـرد کـه فقط در ماده 1۵آن در سـه بنـد ۲1،۲۳،۲۸ 
ردپایـی از حمل ونقـل آن هـم در کنـار صنایع نفت، 

گاز و پتروشـیمی دیده می شـود. 

بدیـن ترتیـب درحالی که بیـش از ۹0 درصـد تبادل 
می شـود،  انجـام  دریـا  طریـق  از  کشـور  تجـاری 
صنعـت کشـتیرانی، کشتی سـازی، صنایـع دریایـی، 
لجسـتیک و تأمیـن کاال، محیـط زیسـت دریایـی، 
بنـادر و بـه طور کلی اقتصاد دریا محـور باید در رأس 
مـواد و بندهـا و تبصره هـای برنامـه توسـعه باشـد و 
مدیـران و کارشناسـان ایـن حـوزه بـه نشسـت های 
کارگروه هـا دعـوت شـده و از دیدگاه هـا و نظـرات 
آنـان اسـتفاده بهینـه بـه عمـل آیـد. اگرچـه هنگام 
تدویـن برنامه ششـم توسـعه کارگروهی در سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی همچنیـن کشـتیرانی جمهـوری 
اسـامی ایـران بـا حضـور کارشناسـان تشـکیل و 
نتایـج حاصلـه به سـتاد تدویـن برنامه اعام شـد اما 
متأسـفانه حمل ونقـل دریایـی در ایـن برنامـه محلی 

نداشـت.  اعراب  از 
حـال کـه برنامـه هفتـم توسـعه بـا عنـوان » تحول 
را  تصویـب  و  تدویـن  فراینـد  پیشـرفت«  بـرای 
نظـام،  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  و  می گذرانـد 
مجلـس و دولـت نسـبت بـه تدویـن هرچـه زودتـر 
آن اهتمـام دارنـد، امیـد اسـت ایـن برنامه بـا تمرکز 
بـر اولویت هـای اساسـی کشـور به ویـژه حمل ونقـل 
و صنایـع دریایـی بـه زودی قابلیـت اجـرا بـه خـود 
بگیـرد و بخش هـای مختلـف با تعیین دسـتگاه های 

حمل ونقل دریایی و برنامه توسعه هفتم

مــــــاندن حــوزه  مغفــــول 
حمل ونقل دریـــــایی در شـش 
برنامه  تــــوسعه ای سـال های 
پـس از پیروزی انقالب اسـالمی 
می شـود  تلقـی  عـادی  بسـیار 
چراکـه به نظـر می رسـد عوامل 
تدویـن صــــرفاً بـــرای خالی 
نبـودن عریضـه بـه حوزه هایی 
ماننـد حمل ونقـل دریـــایی بـه 
کلـی و در حـد  صـورت خیلـی 
چند سـطر اشـاره کردنـد که در 
نهایـت مفـاد آن، به شـیر بی یال 
کـه  بـود  شـده  تبدیـل  دمـی  و 
اصـاًل خاصیـت اجرایی نداشـت

را در  اولویت هـا  و  نیازهـا  اعظـم  بخـش  مسـئول، 
نظـر گرفتـه و از اهـداف و برنامه هـای غیرواقعـی و 

غیرقابل اجـرا پرهیـز شـود. 
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ایجـاد  یـا  ترانزیتـی منطقـه ای  تقویـت کریدورهـای 
داالن هـای جدیـد، ارزش افـزوده ای را در لجسـتیک و 
زنجیـره تأمیـن ایجاد خواهـد کرد که منجـر به تقویت 
دیپلماسـی اقتصـادی منطقـه ای خواهد شـد. بر همین 
مبنـا، در نوشـتار پیـش رو، بـه بررسـی اهمیـت کریدور 

خلیج فارس - دریـای سـیاه پرداختـه خواهـد شـد. 
ایـن کریـدور در ردیـف کریـدور شـمال- جنـوب قرار 
دارد. از مبـدأ هنـد آغـاز شـده و از مرز بندرعبـاس وارد 
کشـور می گـردد. در ادامـه بـا عبـور از ایـران، از مـرز 
آذربایجـان یـا مـرز ارمنسـتان خـارج شـده و بـا گـذر 
از بنـادر پوتـی یـا باتومـی گرجسـتان، دریـای سـیاه را 
بـه سـمت بنـادر بـورگاس و وارنـای بلغارسـتان طـی 
می کنـد. در نهایت از مسـیر جـاده ای یونـان، به مقصد 
کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا، ادامه مسـیر می دهد.

طـرح کریـدور خلیج فارس -دریای سـیاه که در سـال 
1۳۹۵ و بـا ابتـکار ایـران کلیـد خـورد، یـک ویژگـی 
منفـک  از کشـنده  کانتینـر  اینکـه  آن  و  دارد  خـاص 

نخواهـد شـد. عـدم جـدا شـدن کانتنیـر از کشـنده از 
طریـق کشـتی های رو-رو در دریـای سـیاه، موجـب 
)TIR( »می شـود نـه تنهـا قواعـد »کنوانسـیون تیـر
که مربـوط به تسـهیل تشـریفات گمرکـی محموالت 
ترانزیتـی اسـت، رعایـت شـده ؛ بلکـه سـرعت فرآیند 
حمـل افزایـش یافتـه و مهم تریـن خصیصـه کیفـی از 
منظـر تجار، حفظ شـود. این خصوصیت تأثیر مسـتقیم 
بـر کاهـش قیمت فرایند ترانزیت داشـته و لـذا جذابیت 

طرح را از منظر اقتصادی دو چندان می کند. 
کریدور مذکور از شـش کشـور هند، ایـران، آذربایجان، 
ارمنسـتان، گرجسـتان و بلغارسـتان عبـور کـرده و از 
از  می گـردد؛  وارد  اروپـا  اتحادیـه  بـه  یونـان  طریـق 
ایـن رو در کنـار سـایر کشـورهای حـوزه دریای سـیاه 
از جملـه روسـیه، اوکرایـن، رومانی و ترکیه گسـتردگی 

بـازار بیشـتر نمایـان می شـود.
از همین روی سـرعت عمل در فعال شـدن داالن های 
ترانزیتـی بسـیار اهمیـت دارد. کشـور چین مسـیرهای 

متعـددی را بـرای عبور محمـوالت خود ایجـاد کرده و 
عمـًا نقـش ایـران در حال کمرنگ تر شـدن اسـت. از 
جملـه میدل کریدور یـا »داالن ترانـس چاینا وی« که 
به سـرعت شـاهد افزایش حجـم محمـوالت ترانزیتی 

است.
همان طـور که مشـاهده شـد، ایـن حجم از کشـورهای 
دخیـل در امـر ترانزیـت بـه همـراه ظرفیـت جابه جایی 
1۵ میلیـون ُتـن در سـال، ارزش دیپلماسـی اقتصـادی 
کشـور را بـا تأکیـد بـر خلیج فـارس، نشـان می دهـد. 
حـال سـؤال اساسـی این اسـت کـه آیا سـرمایه گذاری 
و ارتقـاء سـطح لجسـتیک کشـور از گمـرک گرفتـه تا 
احـداث ریـل و جـاده از جذابیـت برخـوردار نیسـت؟ 
پاسـخ ایـن سـؤال را در پیدایـش داالن هـای ترانزیتی 
رقیـب می توان مشـاهده کـرد اگرچـه از چنین موقعیت 
راهبـردی برخـوردار نیسـتند، امـا بـه سـرعت در حـال 

رشـد و توسـعه هستند.

 ] هاشم اخوان مشعوف [      ] مدیر نظارت بر خدمات لجستیک  [      

دیپلماسی اقتصادی در زنجیره لجستیکی کریدور
خلیج فارس - دریای سیاه 
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معضـل بیـکاري یکـي از مشـکات اساسـي امـروز 
جوامـع اسـت. با توجـه به اظهـارات مدیـرکل آژانس 
اشـتغال سـازمان ملل متحد شـمار جوانـان بیکار 1۵ 
تـا ۲4 سـال جهـان در ده سـال گذشـته بیـش از 1۵ 
درصد رشـد داشـته و قریـب به ۲۵ درصـد از جمعیت 
جوانـان جهان با درآمدي کمتـر از دو دالر در روز و در 
زیـر خـط فقـر زندگـي مي کنند کـه این تعداد شـامل 

۳00 میلیـون نفر مي شـود.
ایـن رونـد در کشـورهاي در حال توسـعه کـه جوانان 
بخـش عمـده اي از جمعیت این کشـورها را تشـکیل 
مي دهنـد بدتر اسـت، رشـد جمعیـت جوانـان در دهه 
گذشـته 1۳.۲درصـد بوده اما رشـد فرصت شـغلي در 
همیـن مـدت تنهـا ۳.۸ درصـد اعـام شـده کـه بـه 
عبارتـي زمینـه اشـتغال ۵4۸ میلیون نفر فراهم شـده 

است.
در اصطـاح و عـرف امـروزي هـر کشـوري کـه مرز 

دریایـي داشـته و از موهبـت دریـا برخـوردار باشـد، 
صاحـب تمـدن بـوده و مي توانـد نقشـي مهـم را در 

معـادالت جهانـي به ویـژه اشـتغال زایی ایفـا کنـد.
هرچنـد کـه هم اکنـون شـاهدیم کشـورهایي ماننـد 
سـوئیس و مجارسـتان کـه فاقـد هرگونـه مـرز آبـي 
دریایـي هسـتند در عرصـه حمل ونقـل دریایـي بـه 
فعالیـت مشـغول بوده و ویژگي خـود را به رخ دیگران 

مي کشـند.
فراسـاحل،  شـیاتي،  صنایـع  زمینـه  در  فعالیـت 
کشتي سـازي و حمل ونقـل دریایـي از بارزتریـن ایـن 

مـوارد بـه شـمار مي آیـد.
صنایـع دریایـي در حوزه هاي بندري از گسـترده ترین 
و پیچیده تریـن صنایـع مرتبـط بـا دریـا به شـمار رفته 
و زمانـي مي توانـد ارزش هـاي خود را نمایـان کند که 

صنعـت مـادر در این زمینه وجود داشـته باشـد.
بـدون شـک تنهـا گزینه بـراي اطاق کلمـه صنعت 

مـادر در ایـن حـوزه صنعـت سـاخت و تعمیـر شـناور 
بود. خواهـد 

همان گونـه کـه بارهـا اعام شـده ۹0درصـد تجارت 
جهانـي از طریـق دریا صـورت گرفتـه و روزانه صدها 
فرونـد شـناور میلیون هـا ُتـن کاال را از اقصـي نقـاط 
جهـان از نقطـه اي بـه نقطه دیگـر جابه جـا مي کنند.
از آنجـا کـه حمل ونقل دریایـي به عنـوان ارزان ترین 
نـوع حمل ونقـل بـه دلیـل ویژگي هـاي خـاص خـود 
شـناخته شـده اسـت صاحبان کاال تمایل دارند از این 

شـیوه بـراي حمـل کاالي خود اسـتفاده کنند.
بـراي تحقـق ایـن مهـم، توسـعه بنـادر از یـک سـو 
و تمایـل مالـکان شـناورها به داشـتن شـناورهایي با 
قابلیت حمل بیشـتر کاال در یک سـفر از سـوي دیگر، 
زمینـه را بـراي خودنمایـي شـرکت هاي شناورسـازي 

مهیـا کرده اسـت.
صنعـت کشـتیراني بـا شـتابي سرسـام آور در جهـان 

نقش حیاتی صنایع دریایي در اشتغال زایي

] علیرضا دولتی زاده  [      ]   کارشناس روابط عمومی شرکت کشتی سازی اروندان  [            

      
بهره گیـري از ظرفیت هـا و اسـتعدادهاي محلـي، ملـي و منطقـه اي تأثیر بسـزایي در رشـد و تعالي جوامع توسـعه یافته و در حال توسـعه داشـته و 

نقشـي مهـم براي رسـیدن به اهـداف تعیین شـده توسـط سیاسـتگذاران آن دیار ایفـا مي کند.
کشـور مـا نیـز به تبع این اصل واجد شـرایط ویـژه و منحصربه فرد خود بوده و از ابزارهاي ارزشـمندي چـون دریا، صنایع نفت و گاز، خودروسـازي، 
کشـاورزي، معـادن و ... بهره منـد اسـت که مي تواند در رشـد شـاخص هاي موردنظر در این مسـیر و برداشـتن و حل موانع و معضـات امروزي که 

گریبان گیر جوامع در حال رشـد اسـت اسـتفاده بهینه کند.
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امـروز در حـال توسـعه بـوده و هیـچ تصمیمـي نیـز 
بـراي توقـف مسـیرخود متصـور نیسـت و دریافـت 
سـفارش سـاخت شـناور از اولویت هـاي کشـورهای 

صاحـب ایـن صنعـت بـه شـمار مـي رود.
کشـورهاي چیـن، کره جنوبـي و ژاپن کـه غول هاي 
تصاحـب  بـراي  دنیـا هسـتند  بـزرگ کشتي سـازي 

بازارهـاي میلیـارد دالري برنامه ریـزي مي کننـد.
چیـن در صـدد اسـت سـهم خـود را در ایـن وادي از 
نیـز  برسـاند، کره جنوبـي  بـه ۲۵ درصـد  1۸درصـد 
اکنـون ۳۶ درصـد از ایـن بـازار را بـه خـود اختصاص 

داده اسـت.
دیگـر کشـورها نیـز از اروپایـي تـا آسـیایي و حتـي 
عربـي سـعي دارنـد از ایـن قافلـه عقـب نماننـد زیرا 
از همـه مهم تـر اشـتغال زا  کشتي سـازي درآمـد زا و 

. ست ا
کشـورهاي کوچکـي چـون امـارات متحـده عربـي و 
بحریـن سال هاسـت درآمدهـاي سرشـاري را از راه 

تعمیـر انـواع شـناورها بـه خـود اختصـاص داده اند.
در سـال های گذشـته کشـور امـارات متحـده عربـي 
موفـق شـد اولیـن شـناور سـاخته شـده بـه دسـت 
متخصصـان داخلـي خـود را بـه آب انـدازد کـه ایـن 
بـراي  بخـش  ایـن  در  کـه  دارد  آن  از  نشـان  امـر 
خطـري  زنـگ  ایـن  و  چیده انـد  برنامه هایـي  خـود 
بـراي صنایـع داخلي مـا به ویـژه صنایع شناورسـازي 

مـي رود.  به شـمار 
اسـري بزرگ تریـن مرکـز تعمیرات کشـتي بحرین 
درخاورمیانـه و جهـان در سـال گذشـته داراي سـود 
عملیاتـي ۷.1۵ میلیـون دالر و سـود خالـص 4.۹۵ 

میلیـون دالري بـوده اسـت.
محمـد الخطیـب مدیر ایـن مرکـز اعام کـرد: با 
تکمیـل سـاخت سرسـره 1۲ میلیـون دالري در ایـن 
مرکـز پیش بینـي مي شـود میـزان سـوددهي آن ۲۵ 
درصـد در سـال جـاري میادي رشـد داشـته باشـد.

همسـایه دیگـر مـا یعنـي ترکیـه پـس از پشـت سـر 
گذاشـتن رقبا و کسـب سـهم عمده اي از بازار اوراسیا 
در بخـش خـودرو اکنـون در گامـي دیگـر در توسـعه 
صنعتـي خـود در جهـت توسـعه و حمایـت از صنعت 

کشتي سـازي حرکـت می کنـد.
ایـن صنعت درچند سـال گذشـته بیـش از دو میلیارد 
دالر بـه اقتصـاد ملـي این کشـور منابع مالـی تزریق 

کرده اسـت.
در شـرق دور سـه شـرکت بـزرگ کشتي سـازي کره 
جنوبـي )هیونداي - دوو- سامسـونگ( در پي بسـتن 
قراردادهایـي بـه ارزش ۳0 میلیارد دالر با کشـور هاي 
دیگـر جهـان بـراي سـاخت کشـتي هسـتند، تاکنون 
دالر  ۹00میلیـون  و  1۸میلیـارد  شـرکت  سـه  ایـن 

سـفارش دریافـت کرده انـد.
بـه کشـورهاي صاحـب صنعـت  گـذرا  نگاهـي  بـا 
ارقـام موجـود در  کشتي سـازي و مقایسـه اعـداد و 
زمینـه جـذب نیروهـاي کار در ایـن بخـش و به وجود 
آوردن فرصت هـاي شـغلي فراوان چهـره این صنعت 

بیشـتر نمایـان خواهد شـد.

فعالیـت خـود را آغـاز کردند.
صنایـع کشتي سـازي دالیـان چیـن نیـز بـه 
عنـوان یکـي از شـرکت هاي شناورسـازي چیـن بـه 
تنهایـي در حـدود 10هـزار کارمنـد و کارگـر دارد که 
بیـش از یـک هـزار و400 نفـر از این تعداد تکنسـین 
و مهنـدس و ۵00 نفـر مهنـدس ارشـد هسـتند، ایـن 
داراي چندیـن شـرکت  در حالـي اسـت کـه چیـن 
شناورسـازي بـوده و ده هـا هـزار نفـر نیروي انسـاني 
را در بخش هـاي مختلـف خـود بـه کار گمارده اسـت.

در ژاپن نیز شرکت هاي کشتي سازي 
 ،)oshima(اوشیما ،)imabari( ایماباري

 ،)nagasaki(ناگازاکي
 ،)Mitsubishi(میتسوبیشي

 ،)universal(یونیورسال
 koyo(کویوداک یارد،)tsuneishi(تسونشي

 IHI و شرکت کشتي سازي )dock yard
MARINE UNITED ده ها هزار نفر نیروي کاري 

متخصص و ماهر و ساده را در خود جاي داده اند.
در کشـور آلمـان پس از پشـت سـر گذاشـتن بحران 
اقتصـادي سـال ۲001 مجـدداً بـازار سـاخت کشـتي 
رونقـي دوبـاره یافـت و تاکنـون سـفارش های زیادي 
از کشـورهاي مختلـف جهـان به ویـژه ایـران دریافت 

اسـت. کرده 
به دلیل آغاز فعالیت جدید در سـاخت کشـتي بیشـتر، 
کارگاه هـاي کشتي سـازي در آلمـان تعـداد کارکنـان 
خـود را بـه 1۸هـزار و ۳00 نفـر افزایـش داده اند. این 
در حالـي اسـت کـه اگـر صنایـع سـاخت شـناورهاي 
نظامـي و تعمیراتـي و همچنیـن صنایع تبدیلـي را به 
آن اضافـه کنیـم ایـن تعـداد بـه۲4 هـزار نفـر خواهد 

رسید.
انـواع  تعمیـرات و سـاخت  زمینـه  در  نیـز  لهسـتان 
شـناورها توانسـته اسـت بیـش از 1۹ هـزار نفـر را در 

ایـن صنعـت بـه کار مشـغول کنـد.
قابلیت هـاي  از  گوشـه اي  تنهـا  ارقـام  و  آمـار  ایـن 
صنعـت کشتي سـازي در کشـورهایي اسـت کـه بـه 
اهمیـت موضـوع پـي بـرده و از این فرصـت بهترین 
اسـتفاده را براي کسـب درآمد بیشـتر و جـذب نیروي 

کرده انـد. کار 
کشتی سازی محور اشتغال زایی در کشور

جمهـوری اسـامی ایران بـا بیـش از ۶۵00 کیلومتر 
جهـان  از  نقطـه  اهمیت تریـن  بـا  در  دریایـی  مـرز 
بـا  مي توانـد  خـزر  دریـای  و  فـارس  خلیـج  یعنـی 
گسـترش و اهتمـام بـه صنایع سـاخت و سـاز دریایي 
و  ایـن صنعـت  بـه  دادن  اهمیـت  و  وکشتي سـازي 
جـذب نیروهـاي جـوان در ایـن بخـش تا حـدودي با 

معضـل بیـکاري بـه تقابـل بپـردازد.
از آنجـا کـه صنعت کشـتي سـازي به عنـوان یکي از 
محورهاي اشـتغال شـناخته شـده اسـت، مي تواند در 

کنـار خـود صنایـع دیگر را نیـز به تحـرک وا دارد.
در زمـان سـاخت یـک شـناور عوامل متعددي دسـت 
به  دسـت هـم داده و پروژه سـاخت را پیـش مي برند، 
و  نجـاری  لولـه کشـي،  زمینـه  در  ماهـر  کارگـران 

کارخانه هـاي کشتي سـازي هیوندایـی بـه تنهایـي با 
در اختیـار داشـتن سـهم 1۵ درصدي از بـازار جهاني، 
مقـام اول در زمینـه شناورسـازي جهـان را بـه خـود 
اختصـاص داده انـد، دو هـزار و 4۵0 کارمنـد و هفـت 
هـزار و۷00 تکنسـین و کارگـر ماهـر در کارخانه هاي 

این شـرکت مشـغول به کار هسـتند.
میپـو  هیونـداي  کشتي سـازي  شـرکت 
دیگـر شـرکت کـره اي فعـال در ایـن بخـش اسـت 
کـه نزدیـک به هشـت هـزار نفـر کارگـر ماهـر را در 

دارد. خـود  اسـتخدام 
شـرکت هیونـداي سـامهو نیـز بیش از شـش 
و  دارد  اختیـار خـود  در  را  ماهـر  کارگـر  نفـر  هـزار 
شـرکت کشتي سـازي دوو بـه عنوان شـرکتي 
پیشـتاز و متخصص در سـاخت انواع شـناور و صنایع 
از تخصـص یـک هـزار و ۵00 کارمنـد  فراسـاحل 
دفتـري و 10هـزار نفرکارگـر ماهـر بهـره مي جویـد.

دیگر شـرکت کره اي سامسـونگ اسـت که 
داراي 1۳ شـعبه و یـک کارخانـه خارج از کشـور بوده 

و داراي هشـت هزار و ۵۷۲ کارمند اسـت.
ایـن در حالـي اسـت کـه ۳1 سـال پیـش کـه طـرح 
و نقشـه اولیـه مجتمع کشتي سـازي فراسـاحل ایران 
ریختـه شـد صنایـع کشتي سـازي کـره جنوبـي نیـز 

 ۶5۰۰ از  بیـش  بـا  ایـران 
در  دریایـی  کیلومتـر مـرز 
از  نقطـه  اهمیت تریـن  بـا 
جهـان یعنـی خلیـج فارس 
مي توانـد  خـزر  دریـای  و 
بـا گسـترش و اهتمـام بـه 
صنــــایع سـاخت و سـاز 
و  کشتي سـازي  و  دریایـي 
اهمیـت دادن به این صنعت 
و جـذب نیروهـاي جوان در 
ایـن بخـش تـا حـدودي بـا 
معضـل بیـکاري بـه تقابـل 

بپـردازد
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تراشـکاری،  پاسـت،  سـند  و  رنـگ  دکوراسـیون، 
برقـکاري و ... پـا به پاي مهندسـان و کارگـران ماهر 
جوشـکار و مونتـاژ کار و پـس از تکمیل سـاخت بدنه 
شـناور هنـر نمایـي خـود را در با شـکوه تر شـدن این 
صنعـت به نمایـش مي گذارند. این مهـم زمانی اتفاق 
می افتـد کـه صنایع فوالدسـازی و آلومینیوم سـازی و 
صنایـع الکتریکـی، لوله سـازی و صنایـع تولیـدی در 
زمینـه تولیـد الکترود و سـایر صنایع، تولیـدات خود را 

بـه این صنعـت عرضـه کنند. 
ایـن درحالـي اسـت کـه پـس از سـاخت شـناور و به 
آب انـدازي آن مرحلـه دیگري از معجزه اشـتغال زایي 
ایـن صنعـت بـروز می کنـد کـه به جـز خدمه شـاغل 
روي شـناور صدها نفـر نیروي کار سـاده و تخصصي 
دیگـر نیـز در بنـادر بـا عنوان هـاي متفاوتـي چـون 
و  بنـدري  عملیـات  ترابـري،  بارگیـري،  و  تخلیـه 
بـه کار  مشـغول  صنعـت  ایـن  به واسـطه  انبـارداري 

مي شـوند.
و  تولیـدي  کشتیــــراني،  نمایندگـي  شـرکت هاي 
فروشـندگان تجهیـزات ایمنـي و کمـک ناوبـري و 
تعمیراتـي از دیگـر بخش هایـي هسـتند کـه تـوان 
جـذب نیروهـاي فنـي را در رابطـه با ایـن صنعت دارا 

هستند.
وجـود مراکـز آموزش عالـي و هنرسـتان هاي دریایي، 
همچنیـن مراکـز آموزش فنـي و حرفه اي در اسـتان، 
آمـوزش و عرضه نیـروي کار این بخـش را با در نظر 
گرفتـن این اصل که نیروي انسـاني از محورهاي مهم 
توسـعه به شـمار مي آیـد از اهم وظایف خـود مي دانند.

و  فـوق  مـوارد ذکـر شـده  نظـر گرفتـن  در  بـدون 
بـدون تاش بـراي فراهم کـردن زمینه الزم توسـط 
دلسـوزان بـراي بکارگیـري نیروهاي آمـوزش دیده و 
ماهـر، به هیچ وجه تاش مسـئوالن آموزشـي نیز به 
ثمـر نخواهد نشسـت و سـرمایه هاي ارزشـمند جامعه 
بـه دلیـل درک نکـردن و بهره گیـري ازفرصت هـاي 
ارزشـمند موجـود بـه تهدیدي جـدي تبدیـل خواهند 
گردیـد کـه نتایج زیان بـاري را در پي خواهد داشـت.

ایزوایکـو،  کشتي سـازي  کارخانجـات  تنهـا  اکنـون 
ارونـدان  و کشتی سـازی  و شـهید محاتـي  صـدرا 
در خرمشـهر مبـادرت بـه سـاخت و انجـام تعمیـرات 
شـناورهاي فلـزي مي کننـد کـه ظرفیت هـاي آنهـا 
جوابگـوي نیازهـاي داخلي اسـتان نبـوده و متقاضیان 
یـا مالکیـن شـناورهاي موجـود بـراي انجام سـاخت 
یـا تعمیـرات شـناور خود بـه اسـتان هاي همجـوار یا 
کشـورهاي کویـت، بحریـن یا امـارات متحـده عربي 
رجـوع مي کنندکـه بـا توجه به نـوع تعمیراتـی که هر 
شـناور نیـاز دارد مالـک آن می بایسـت هزینه هـای 
نمایـد  پرداخـت  بـه دالر  را  تعمیـرات شـناور خـود 
کـه همیـن امـر باعث خـروج ارز و سـرمایه از کشـور 
می شـوند. ایـن در حالی اسـت که به ازای هـر قرارداد 
سـاخت و تعمیـرات کشـتی ۲ الـی 4 نفـر در صنایـع 
وابسـته بـه کشتی سـازی مشـغول به کار خواهند شـد 
و ایـن امـر باعـث رفـع بیـکاری در مناطق بنـدری و 

سـاحلی کشـور می گـردد.   
حرکتـي کـه در اسـتان هاي همجـوار شـکل گرفتـه 
مؤیـد ایـن نکتـه اسـت کـه چنیـن صنعتـي در آن 

اسـتان ها جـا افتـاده و نتایـج خوبـي را نیـز بـه  همراه 
داشـته اسـت. به عنـوان مثـال در اسـتان خوزسـتان 
خرمشـهرکارگاه هاي  و  آبـادان  شهرسـتان  دو  در  و 
از  الزم  مجوزهـاي  اخـذ  بـا  زیـادي  شناورسـازي 
دسـتگاه هاي مربوطـه شـروع بـه فعالیـت و تعـداد 
زیـادي نیـروي آماده بـه کار را به خود جـذب کرده اند.
ایـن رونـد در اسـتان هرمزگان نیز با سـرعتي بیشـتر 
بـه چشـم مي خـورد و مـي رود کـه روند بومي سـازي 

ایـن صنعـت را در آن منطقـه جـا بیندازد.
و  بوشـهر  اسـتان های  مزیت هـاي  بـه  توجـه  بـا 
خوزسـتان و همچنیـن اسـتان هرمـزگان و باتوجه به 
اینکـه در سـال های اخیـر بنادر شـمالی کشـور رونق 
گرفتـه و در حـال فعالیـت هسـتند چـه از حیـث دارا 
بـودن سـواحل طوالنـي و چـه از حیـث وجـود مراکز 
آموزشـي فعـال در بخـش دریـا و وجـود نیروهـای 
متخصـص، همچنیـن باالتریـن آمـار ثبت شـناور در 
کشـور جـا دارد با هدایت سـرمایه هاي موجـود به این 
سـمت هـم زمینـه را بـراي رونـق بیش از پیـش این 
کارخانجـات فراهـم کـرده و هـم افـراد واجد شـرایط 
را بـراي راه انـدازي و تأسـیس چنیـن شـرکت هایي 
تشـویق کننـد و البتـه بـا ایجـاد مراکـز آموزشـی در 
جـوار شـرکت های کشتی سـازی ضمـن آمـوزش بـه 
متقاضیـان کار نیروهای مسـتعد و آمـوزش دیده را بر 
اسـاس نیـاز کارگاه هـای خود جـذب و بـه کار گمارند 
کـه بـا ایـن روش به سـادگی به سـمت اشـتغال زایی 
پویـا و خـروج از بیـکاری در جوامع بندری و سـاحلی 

کشـور دسـت خواهیـم یافت. 
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مدیر کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان:

ظرفیت های بی بدیل گردشگری 
سواحل مکران فعال می شوند

] گفت وگو از حسنا شمس آرا  [      

      

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تنها اسـتان ایران اسـت که بـا دارا بودن بخش زیادی از سـواحل مشـترک بـا دریای عمـان، از طریق 
اقیانـوس هنـد بـه آب هـای آزاد راه داشـته و ایـن امتیاز بسـیار ویژه ای برای توریسـم این منطقه محسـوب می شـود. سـواحل مکران 
ایـران را بـا 19 کشـوِر حاشـیه اقیانـوس هنـد و یـک سـوم جمعیـت دنیـا هم مـرز می کنـد که ایـن امـر در نوع خـود در میان سـایر 
اسـتان های سـاحلی کشـور و از نظـر توریسـم دریایـی بسـیار منحصـر به فرد اسـت. امـا تاکنـون آنچنان که شایسـته اسـت از این 
موهبـت بهره بـرداری نشـده اسـت. ز یبایـی هاي سـواحل چابهار سـبب شـده تا ایـن منطقه جـزء بـي نظیرترین مناطق گردشـگري 
در ایـران و جهـان محسـوب شـود. بندر بریس، سـواحل کنـارک، خلیج گواتـر، جنگل های حـرا، تاالب صورتـی، درخت انجیـر معابد، 
بنـدر رمیـن، روسـتای تاریخـی تیس، کوه های گل فشـان و سـاحل بـزرگ چابهار از جملـه مهم ترین جاذبه های گردشـگری سـواحل 
مکـران محسـوب می شـوند. با توجه بـه برنامه ریزی های کان صورت گرفته در برنامه توسـعه کشـور در راسـتای توسـعه سـواحل 
مکـران و جـذب گردشـگران، اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان نیازمنـد تأمیـن زیرسـاخت هـای الزم جهت ارائـه خدمات مناسـب به 
گردشـگران اسـت که یکی از مهم ترین این زیرسـاخت ها، توسـعه شـناورهای مسـافربری و شـناورهای تفریحی در آب های اسـتان 
اسـت. در ایـن خصوص نشـریه پیـام دریا با علیرضـا جال زایی مدیـر کل اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان، گفـت و گویـی انجام داده اسـت که مـی خوانید.
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مهــــم تریـن اقدامـــات وزارت میراث 
در  گردشـگری  توسـعه  بـرای  فرهنگـی 
سـواحل مکـران طـی سـال های اخیـر چه 

اسـت؟ بوده 
بـا توجـه بـه تاکیـد مقـام معظـم رهبـری مبنـی بر 
توسـعه سـواحل مکران، گردشـگری بـه عنوان یکی 
تریـن بخـش هـای توسـعه ای منطقـه  از اصلـی 
مطـرح شـد و برنامـه ریزی هـای کانـی در سـطح 
ملـی و اسـتانی جهـت پیشـبرد اهـداف تعیین شـده 
در  گردشـگری  زیرسـاخت های  ایجـاد  سـمت  بـه 
طـول نـوار سـاحلی مکران صـورت گرفـت. از جمله 
مهم تریـن ایـن زیرسـاخت های الزم در نوار سـاحلی 
مکـران جهـت ایجـاد توریسـم سـاحلی و دریایی در 
کرانـه دریـای عمـان را مـی توان بـه ایجاد اسـکله 
هـای تفریحی در شهرسـتان های سـاحلی، افزایش 
منطقـه،  در  اسـتاندارد  تفریحـی  شـناورهای  تعـداد 
هتل هـای  سـاحلی،  هـای  پـارک  کمـپ  ایجـاد 
هـای  کلـوپ  افزایـش  نیـز  و  دریایـی  و  سـاحلی 
ورزش هـای دریایی اشـاره کرد. یکـی از مهم ترین 
اقدامـات فعلـی اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
سـعی در افزایـش ارتباطـات فرهنگی و توریسـتی با 
کشـور های حاشـیه اقیانـوس هند و معرفی سـواحل 
مکـران و چابهـار بـه عنـون پایتخت گردشـگری در 

میـان کشـورهای حاشـیه اقیانـوس هند اسـت.

چگونـه مـی تـوان چابهـار را بـه عنـوان 
پایتخـت گردشـگری کشـورهای حاشـیه 

اقیانـوس هنـد مطـرح کـرد؟
میـراث  کل  اداره  اقدامـات  مهم تریـن  از  یکـی 
اسـتان  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی، 
سیسـتان و بلوچسـتان طـی سـالهای اخیـر تـاش 
بـرای میزبانـی همایش هـا و جشـنواره های مختلف 
فرهنگـی و گردشـگری در راسـتای معرفـی هـر چه 
بیشـتر جاذبـه های گردشـگری اسـتان بوده اسـت. 
در همین راسـتا در تاش هسـتیم نخسـتین اجاس 
وزاری گردشـگری کشـورهای حاشـیه اقیانوس هند 
را طی سـال جاری به میزبانی سیسـتان و بلوچستان 
در سـواحل مکران و شهرسـتان چابهار برگزار کنیم. 
ایـن همایـش در نیمـه دوم امسـال برگزار می شـود 
امـا هنـوز زمـان دقیق برگـزاری این اجـاس اعام 

است. نشـده 
کشـور ما با یک سـوم جمعیت دنیا از طریق حاشـیه 
اقیانـوس هنـد هم  مـرز اسـت و این قابلیـت بزرگی 
بـرای اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان به عنـوان مبدا 
ورودی بسـیاری از گردشـگران خارجـی از طریـق 
سـواحل مکـران فراهـم کـرده اسـت. مـی تـوان با 
اسـتفاده از ایـن ظرفیـت مهم در اسـتان برای جذب 
گردشـگری خارجی به ویژه گردشـگران کشـورهای 
جامعـی  برنامه ریزی هـای  هنـد،  اقیانـوس  حاشـیه 

گردشـگری  وزرای  اجـاس  برگـزاری  داد.  انجـام 
کشـورهای حاشـیه اقیانـوس هنـد در چابهـار باعث 
معرفـی جاذبه هـای خـاص سیسـتان و بلوچسـتان 
به عنـوان تنهـا بندر اقیانوسـی کشـور به دنیـا خواهد 
شـد. ظرفیـت حاشـیه اقیانـوس هند کمـک می کند 
تـا بـا بخـش مهمـی از دنیـا آشـنا شـویم و جاذبـه 
هـای کشـورمان را با اسـتفاده از سـواحل مکران به 

جهانیـان معرفـی کنیم.

آیـا برنامـه ای بـرای راه انـدازی خطـوط 
بنـدر  مبـداء  از  مسـافربری  کشـتیرانی 
چابهـار بـه کشـورهای حاشـیه اقیانـوس 

هنـد داریـد؟
کشـتیرانی  خـط  مجـدد  انـدازی  راه  راسـتای  در 
برنامـه  مسـقط،  چابهـار-  مسـیر  در  مسـافربری 
مشـترک  همـکاری  بـا  گسـترده ای  ریزی هـای 
وزارت میـراث فرهنگی،گردشـگری و صنایع دسـتی 
گرفتـه  صـورت  دریانـوردی  و  بنـادر  سـازمان  و 
بـزرگ  شـناورهای  سـوخت  مشـکل  رفـع  اسـت. 
تفریحـی و مسـافربری کـه چنـدی پیـش از طریـق 
رایزنـی هـای وزیـر میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی و بـا وزارت نفـت بـه نتیجـه مطلوب 
رسـید، نقـش بسـیار مهمـی در راه انـدازی هـر چـه 
سـریع تر خطـوط کشـتیرانی مسـافربری و تفریحـی 
در آب هـای دریـای عمـان از مبـداء بنـدر چابهـار 
کشـتی  شـده  اخـذ  تصمیمـات  اسـاس  بـر  دارد. 
مسـافربری کـه از مقصـد چابهـار به سـمت کشـور 
عمـان حرکت می کند، هزینه سـوخت آن در شـش 
مـاه نخسـت فعالیـت رایـگان خواهـد بـود و سـپس 
سـوخت یارانـه ای در اختیـار آن قرار خواهـد گرفت. 

ایـن کشـتی مسـافربری قرار اسـت اواخر مـرداد ماه 
امسـال از مقصـد چابهار به سـمت عمـان راه اندازی 
شـود. سـایر عاقـه منـدان بـرای فعالیـت و در آمد 
زایـی از طریـق شـناورهای تفریحـی نیز مـی توانند 
بـا مراجعـه به سـامانۀ »جانـا« آمادگی خـود را برای 
انجـام فعالیـت هـای توریسـم دریایـی اعـام و از 

سـهمیه سـوخت یارانـه ای بهره منـد شـوند.
و  بنـادر  سـازمان  طریـق  از  مسـافربری  ترمینـال 
و  مسـافربری  شـناورهای  اختیـار  در  دریانـوردی 
جهـت  تبلیغـات  و  گرفـت  خواهـد  قـرار  تفریحـی 
جـذب گردشـگران عاقـه منـد بـرای سـفر دریایی 
بـه عمـان از طریـق دفاتـر خدمـات مسـافرتی فعال 
در اسـتان انجـام مـی شـود. همچنیـن ویزای سـفر 
بـه عمـان در بنـدر چابهار بـرای گردشـگران عاقه 
منـد به سـفر دریایی در مسـیر چابهـار- عمان صادر 
وجـود  ایـن خصـوص  در  مشـکلی  و  خواهـد شـد 
نخواهـد داشـت؛ در ایـن خصوص مذاکـرات الزم به 
دولـت عمـان نیـز صـورت گرفتـه اسـت و امید می 
رود بـا همـکاری آنهـا شـاهد رونـق هـر چه بیشـتر 

سـفرهای دریایـی در ایـن مسـیر باشـیم.

آیـا مسـافرت دریایـی بـه کشـور عمـان 
مـورد اسـتقبال گردشـگران قـرار خواهـد 

گرفـت؟
راه انـدازی این کشـتی مسـافربری بـزرگ می تواند 
نقـش مهمـی در توسـعه توریسـم دریایـی در آبهای 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و کشـور ایجـاد کند؛ 
توسـعه توریسـم اسـتان از طریـق ارتبـاط بـا عمانی 
هـا باعـث تحولی بـزرگ در اقتصـاد منطقـه خواهد 
شـد. سـفر دریایـی به کشـور عمـان بسـیار ارزان تر 
از مسـافرت هوایـی خواهد بود. از سـوی دیگر سـفر 
دریایـی از جاذبه زیـادی برای گردشـگران برخوردار 
اسـت و همیـن دو عامـل باعـث خواهـد شـد کـه 
انتظـار بـرود ایـن خـط دریایـی پررونـق بـه فعالیت 
خـود ادامـه دهـد. یـک سـوم عمانی هـا، بلوچ هایـی 
هسـتند که در سـال های گذشته از اسـتان سیستان 
و بلوچسـتان بـه عمـان مهاجـرت کرده انـد. بنابراین 
مـی تـوان بـا برنامـه ریـزی هـای مناسـب شـرایط 
توسـعه هـر چـه بیشـتر توریسـم دریایـی بیـن دو 
کشـور را بـه وجـود آورد. ایـن خـط کشـتیرانی در 
چابهـار- مسـقط  در مسـیر  فقـط  فعالیـت  ابتـدای 
تـردد خواهـد کرد امـا بر اسـاس برنامه ریـزی های 
صـورت گرفتـه در آینده نزدیـک شـاهد فعالیت این 
خـط مسـافربری دریایـی در مسـیر چابهـار- گواتر- 

کراچـی و چابهـار- دوبـی نیـز خواهیـم بود.
هـای  همـکاری  در  عمـان  دولـت  نقـش 
مشـترک توریسـم دریایی منطقه چیست؟
طـی سـال های اخیـر ماقـات هـای متعـددی بین 
مسـئولین گردشگری دو کشـور عمان و ایران برگزار 
شـده که یکـی از مهم تریـن مباحث مطرح شـده در 

اجــــالس وزاری  نخستیــــن 
گردشـگری کشـورهای حاشـیه 
اقیانــــوس هند را طی ســـال 
جـاری بـه میزبانی سیسـتان و 
بلوچسـتان در سـواحل مکـران 
و شهرستــــان چابهـار برگزار 

می کنیـم 
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ایـن جلسـات به توسـعه سـواحل مکران و توریسـم 
دریایـی منطقـه اختصاص داشـته اسـت. قرار اسـت 
به زودی کارگروه ویژه ای در زمینه توسـعه توریسـم 
دریایـی بـا همکاری مشـترک دولـت های ایـران و 
عمان تشـکیل شـود. از سـوی دیگر راه انـدازی این 
خـط دریایـی تاثیر بسـیار زیـادی در همـکاری های 
مشـترک دو کشـور د راسـتای توسـعه توریسـم در 
دریـای عمـان خواهـد داشـت. از مهم تریـن روش 
هـای دیگـری که می توانـد در ورود توریسـت های 
عمانـی بـه ایـران از طریـق راه دریایـی موثـر واقـع 
شـود، توجـه بـه مبحـث توریسـم سـامت اسـت. 
پتانسـیل بـاالی ایـران در زمینـه پزشـکی فرصـت 
مناسـبی بـرای جذب توریسـت از عمان بـه ایران از 
طریـق سـفرهای دریایـی محسـوب می شـود. یکی 
از ضـرورت هـای الزم بـرای ایجاد خط مسـافربری 
دریایـی پررونـق حضـور حامیـان مالـی و فنی قوی 
در کنـار سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی و نیـز 
بخـش دولتـی اسـت. همچنیـن عـاوه بـر توسـعه 
سـفرهای دریایـی بـه عمـان، برنامه ریزی هـا بـرای 
توسـعه سـفرهای هوایـی در مسـیر مسـقط- چابهار 
صـورت گرفتـه اسـت. مـدت پـرواز در مسـیر بنـدر 
چابهـار تـا مسـقط تنهـا ۳0 دقیقـه اسـت کـه ایـن 
فاصلـه نزدیـک نیـز پتانسـیل دیگـر جهـت توسـعه 
تـاش هـای بـرای توسـعه توریسـم بین دو کشـور 
ایـران و عمـان تلقـی مـی شـود. نـگاه مثبـت وزیر 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی در 
زمینه توسـعه گردشـگری بیـن ایـران و عمان یکی 
از مهم تریـن زمینـه هـای توسـعه سـواحل مکـران 

محسـوب می شـود.

چـه برنامـه ای بـرای هدایت گردشـگران 
داخلـی به سـواحل مکـران صـورت گرفته 

؟ ست ا
بـا توجه بـه اینکه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان به 
عنوان مقصد جدید گردشـگری کشـور معرفی شـده 
اسـت، برنامـه ریـزی هـای بسـیار جامعی در سـطح 
اسـتانی و ملـی به منظـور افزایش ورود گردشـگران 
بـه اسـتان انجـام شـده اسـت. بـه همیـن منظـور 
تقویـم گردشـگری ویـژه بـرای اسـتان بـه منظـور 
افزایـش ورود گردشـگران در زمـان هـای مختلـف 
سـال بـه بهانـه برگـزاری جشـنواره هـای مختلـف 
تـدارک دیـده شـده اسـت. همچنیـن مسـیر هـای 
گردشـگری جدیـدی در طـول نـوار سـاحلی تعریف 
قالـب  در  گردشـگری  مسـیرهای  ایـن  کـه  شـده 
کتابچـه و بورشـور بـه زودی چاپ و جهت اسـتفاده 
گردشـگران نـوروزی در اختیار آنها قـرار داده خواهد 
شـد. از سـوی دیگـر برنامه ریزی ها جهـت برگزاری 
همایش گردشـگری سـاحل نشـینان در شهرسـتان 
چابهـار طی سـال جاری بـا هدف تبلیغـات و معرفی 
سـواحل  توریسـتی  هـای  جاذبـه  پیـش  از  بیـش 

مکـران بـرای جذب گردشـگران سـایر اسـتان های 
کشـور در حـال انجـام اسـت. بـا موافقـت بـه عمل 
آمـده از سـوی مسـئوالن وزارت میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی، همایـش گردشـگری 
ســــاحل نشینان کشــــور بـا حضـــور نمایندگان 
گردشـگری هفـت اسـتان سـاحلی کشـور در چابهار 
برگـزار خواهـد شـد. بـا برگـزاری این همایـش این 
امـکان فراهـم خواهـد شـد کـه تمـام اسـتان های 
سـاحلی کشـور بتواننـد بابرپایـی غرفه هـا، بـه مدت 
یـک هفتـه جاذبه های گردشـگری خـود را به عموم 
مـردم معرفـی کننـد. ایـن جشـنواره بـا محوریـت 
بوشـهر،  جملـه  از  کشـور  سـاحلی  اسـتان  هفـت 
هرمـزگان، گلسـتان، گیـان، مازندران و خوزسـتان 
جشـنواره  ایـن  در  اسـت  قـرار  و  می شـود  برگـزار 
ظرفیت هـای  اسـتان ها  ایـن  از  یکـی  شـب  هـر 
خـود را بـه نمایـش بگذارنـد. ایـن رویـداد در تقویم 
رویداد هـای سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری کشـور تعریـف و مقـرر شـده تـا هـر 
برگـزار شـود. اسـتان ساحل نشـین  یـک  در  سـال 

جشـنواره گردشـگری ساحل نشینان کشـور بهانه ای 
بـرای مطـرح کـردن اهمیت سـواحل مکـران جهت 
رشـد اقتصـادی بـا تکیه بر توسـعه دریا محور اسـت 
کـه امیدواریـم شـاهد تبعـات مثبـت آن در اسـتان 
باشـیم. یکـی از دالیلـی کـه اولیـن دوره جشـنواره 
می شـود  برگـزار  چابهـار  در  کشـور  ساحل نشـینان 
لحـاظ  بـه  مکـران  سـواحل  اهمیـت  و  ارجحیـت 
تجـارت، ترانزیت و ظرفیت های گردشـگری نسـبت 

بـه سـواحل دیگر کشـور اسـت.
برگـزاری ایـن جشـنواره ملـی در چابهـار می توانـد 
باعـث معرفـی ظرفیت هـای منطقـه، فراهـم نمودن 

شـهرت  افزایـش  گـذاری،  سـرمایه  بـرای  زمینـه 
اسـتان و افزایـش خودبـاوری در میـان مردمـان این 

خطـه جهـت مشـارکت در توسـعه شـود.
توجـه بـه برنامـه ریزی هـای کان صـورت گرفتـه 
در برنامه ششـم توسـعه در راسـتای توسـعه سواحل 
و  سیسـتان  اسـتان  گردشـگران،  جـذب  و  مکـران 
الزم  زیرسـاخت های  تأمیـن  نیازمنـد  بلوچسـتان 
جهـت سـرویس دهی مناسـب به گردشـگران اسـت 
کـه یکـی از مهمتریـن ایـن زیرسـاخت ها، توسـعه 
در  تفریحـی  شـناور های  و  مسـافربری  شـناور های 

آب هـای اسـتان محسـوب می شـود.

توسـعه  روی  پیـش  معضـل  مهم تریـن 
گردشـگری در سـواحل مکـران چیسـت؟
مـکان اقامتـی جهـت اسـکان گردشـگران ورودی 
بـه اسـتان به عنـوان یکی از زیرسـاخت هـای اولیه 
صنعـت گردشـگری از مهم تریـن مشـکات فعلـی 
این صنعت در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اسـت. 
امیدواریـم بـا رونـق دائمـی گردشـگری در اسـتان 
گـذاران  سـرمایه  جـذب  و  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
بخـش خصوصی شـاهد افزایش سـاخت هتـل ها و 
انـواع مختلـف مکان های اقامتی در اسـتان باشـیم. 
دریـای عمـان  در سـواحل  اکنـون 10 هتـل  هـم 
مشـغول بـه فعالیت هسـتند؛ عاوه بر ایـن هتل ها، 
خانـه های بـوم گردی در تمـام روسـتاهای واقع در 
سـاحل دریـای عمان از جملـه بریس،پسـابندر،درک 
گردشـگران  بـه  کنـارک  و  جویـد  تنـگ،  ،گواتـر، 
خدمـات اقامتـی و پذیرایـی ارائـه می دهنـد. در ایام 
نـوروز بـا توجه به تکمیل شـدن مکان هـای اقامتی 
در نظـر گرفتـه شـده بـرای گردشـگران از ظرفیـت 
اقامـت در مدارس اسـتان نیـز بهره خواهیـم گرفت. 
هـر سـاله در ایـام نـوروز شـاهد برپایی کمـپ های 
گردشـگری در نـوار سـاحلی و نقـاط مختلف اسـتان 

توسـط گردشـگران نیز هسـتیم.

چـه قابلیتـی باعث شـده تـا امکان سـفر 
بـه سـواحل چابهـار در تمـام طـول سـال 

بـرای گردشـگران لـذت بخش باشـد؟
وزش بادهـای مونسـون در فصـل تابسـتان باعـث 
شـده تـا سیسـتان و بلوچسـتان بـه عنـوان اسـتان 
چهارفصـل در تابسـتان، خنک تریـن سـواحل ایـران 
را داشـته باشـد و هـر سـاله بـا برگـزاری جشـنواره 
مونسـون در چابهـار و نیـز برگـزاری مسـابقات موج 
در  گردشـگران  چشـمگیر  حضـور  شـاهد  سـواری 
سـواحل مکـران بـا شـرایط آب و هوایـی مطبـوع 
اسـتان  گردشـگری  سـایت  راه انـدازی  هسـتیم. 
سیسـتان و بلوچسـتان امـکان بازدید مجـازی از ۸0 
اثـر طبیعـی و تاریخـی ایـن اسـتان را فراهـم کرده 
اسـت. در این سـایت کتابچه مسـیر های گردشگری 
اسـتان نیـز برای معرفی شـش مسـیر گردشـگری و 

 قـرار اسـت بـه زودی کارگـروه 
ویــــــژه ای در زمینه توسـعه 
همـکاری  بـا  دریایـی  توریسـم 
مشـترک دولت هـای ایــــران و 

تشـکیل شـود عمان 
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آشـنایی بـا ظرفیت هـای اسـتان در این مسـیر ها بار 
گذاری شـده اسـت. نقشـه اسـتان، کتابچه راهنمای 
از  زبـان  بـه شـش  اسـتان  معرفـی  و  گردشـگری 
بخش هـای دیگـر سـایت گردشـگری سیسـتان و 

بلوچسـتان محسـوب مـی شـود.

مهم تریـن جاذبه های توریسـتی سـواحل 
مکران را معرفـی کنید.

شهرسـتان های چابهـار و کنـارک در جنوبـی تریـن 
نقطـه سیسـتان و بلوچسـتان واقـع شـده اند و بـه 
دلیـل جاذبه هـای گردشـگری، دریایـی زیبـا و آب و 
هوایـی مطبـوع می تواننـد سـاالنه هزاران گردشـگر 
و بیننـده را بـه خـود جـذب کننـد. چابهار تنهـا بندر 
اقیانوسـی ایـران اسـامی محسـوب مـی شـود کـه 
ایـن امـر در اولیـن گام آب و هوایـی بی نظیـر را بـه 
این شهرسـتان داده اسـت و در ایام نوروز و زمسـتان 

بهتریـن هـوا را دارد.
در ناحیـه سـاحلی خلیـج گواتـر و در نزدیکـی محلی 
مـی  عمـان  دریـای  بـه  باهـوکات  رودخانـه  کـه 
ریـزد، جنگلـی از گونـه هـای حـرا وجـود دارد کـه 
از درختچـه هـای حرا پوشـیده شـده اسـت. رودخانه 
بـه  چابهـار  شـرق  کیلومتـری   ۹0 در  باهـوکات 
خلیـج گواتـر دریـای عمـان سـرازیر می شـود، این 
رودخانـه از لحـاظ مختلـف بویژه وجود تمسـاح نادر 
پـوزه کوتاه ایرانـی در آن از نظر گردشـگری اهمیت 
ویـژه ای دارد. کوه هـای بدبـوم یـا مریخـی کـه بـه 
آنهـا مینیاتـوری نیز گفته می شـود یکـی از مناظری 
اسـت کـه به موازات سـاحل از منطقه کچـو تا خلیج 
گواتـر کشـیده شـده اند و از پدیده هـای منحصـر بـه 

فـرد ایـن ناحیه هسـتند. خلیـج چابهار جلـوه ای زیبا 
از طلـوع و غـروب خورشـید در دریا ایجـاد می کند، 
در کرانـه هـای دریـای عمـان و در قسـمت جنوبی 
اثـر  بـر  بزرگـی  صخره هـای  چابهـار  شهرسـتان 
پیشـروی آب دریـا و فرسـایش سـنگ های رسـوبی 
بوجـود آمـده کـه چشـم انداز زیبایـی را خلـق کـرده 
اسـت. بنـدر چابهـار بـا بنـدر میامـی در شـبه جزیره 
فلوریـدا آمریـکا هـم عـرض و شـرایط آب و هوایی 

آن نیـز بـا بنـدر میامـی کامًا یکسـان اسـت.
همچنیـن لیپـار معـروف به تـاالب صورتـی واقع در 
سـاحل دریای عمان که در فهرسـت میـراث طبیعی 
کشـور به ثبت رسـیده اسـت واقـع در 1۵ کیلومتری 
شـرق چابهار در مسـیر جاده سـاحلی چابهـار- گواتر 
جهـان  تاالب هـای  فردتریـن  منحصربـه  از  یکـی 
بـه لحـاظ وجـود رنـگ صورتی محسـوب می شـود 
کـه دلیـل رنـگ صورتـی ایـن تـاالب را بـه وجـود 
پانکتون هـای خاصـی کـه در ایـن تـاالب زیسـت 
می کننـد، مـی تـوان مرتبط دانسـت. این تـاالب به 
عنـوان یکـی از مهمتریـن جاذبه های طبیعی اسـتان 
در سـاحل دریـای عمـان مطـرح اسـت و هـر سـاله 
گردشـگران داخلـی و خارجـی زیـادی بـرای بازدید 
از ایـن تـاالب به ایـن منطقه از سـاحل عمان سـفر 

می کننـد.
امـکان انجـام ورزش های دریایی متنـوع در آب های 
سـاحلی دریـای عمـان بـه ویـژه مـوج سـواری و 
غواصـی از دیگـر جاذبـه های گردشـگری سـواحل 
تنـوع  همچنیـن  شـود.  مـی  محسـوب  مکـران 
فرهنگـی و تنـوع قومـی از دیگر جذابیـت های ویژه 

سـواحل مکـران اسـت.

اسـکان  اقامتــــی جهـت  مـکان 
اسـتان  بـه  ورودی  گردشـگران 
بـه عنوان یکی از زیرسـاخت  های 
از  اولیـه صنعـت گردشگـــری 
ایـن  فعلـی  مشـکالت  مهم تریـن 
صنعـت در اسـتان سیسـتان و 

بلوچسـتان اسـت 
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توجـه بـه سـواحل مکران پیشـرفت داخلی و فراملـی را در پـی دارد به همین علت 
بایـد از ظرفیـت این گنج پنهان به خوبی اسـتفاده شـود. 

تعبیـر »گنـج پنهـان« را نخسـتین بـار مقـام معظـم رهبری دربـاره پهنه سـواحل 
مکـران بـه کار بردند؛ اما سـؤال اینجا اسـت که ایـن گنج تا چه زمانـی باید پنهان 

باشـد، تـا چـه زمانـی بایـد ایـران از ظرفیت های ایـن گنج بی بهره باشـد؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه توسـعه سـواحل مکـران بـدون توجـه بـه شـاخص های 
انسـانی در ایـن پهنـه شـدنی نیسـت بنابراین بایـد از مسـئوالن امر پرسـید تا کی 
می خواهیـد نسـبت بـه ظرفیت انسـانی بی بدیل سـواحل مکـران بی توجه باشـید؟
اینجانـب طـی تذکـری شـفاهی در جلسـه علنـی مجلس گفتـم که قـدردان نظام 
مقدس جمهوری اسـامی ایران هسـتیم و یک تار موی کارگزاران صدیق نظام را 
بـا همـه عالم و آدم عوض نمی کنیم؛ اما، چندی پیـش در تذکری به رئیس جمهور 
محترم یادآور شـدم توسـعه سـواحل مکـران مدنظـر رهبر معظم انقاب اسـامی 
بدون توجه به شـاخص های انسـانی در این پهنه شـدنی نیست، شـما قول دادید از 
ظرفیت نیروی انسـانی توانمند انقابی و متدین منطقه بیش از پیش اسـتفاده کنید.

بـه تعبیـر رهبـری، حمل ونقـل کاال و جابه جایـی مسـافر، گردشـگر و به ویـژه 
سـرمایه گذاران و نیروهای متخصص و فنی فعال در جنوب سیسـتان و بلوچسـتان 
از جملـه سـواحل مکـران و سـاخت شـهر فرودگاهی نیاز اصلی و اساسـی اسـت تا 

ظرفیت هـای بی بدیـل چابهـار در دسـترس همـگان قـرار گیرد.

شهر فرودگاهی گنج پنهان مکران را  
عیان  می سـازد

تعبیـر »گنـج پنهـان« رهبـر معظـم انقاب همان توسـعه سـواحل مکران اسـت. 
یکـی از مصادیـق بـارزی که ایـن ظرفیت بالقـوه را بالفعل و شـکوفا می کند ایجاد 

است. فرودگاهی  شـهر 
فـرودگاه نظامـی فعلـی در چابهار)کنارک( اسـتاندارد نبـوده و شـرایط الزم را برای 
خدمات دهـی بـه مسـافران عادی نـدارد اما بـا این احـواالت نیروی هوایـی زمینه 
همکاری هـای الزم در جابه جایـی مسـافران و خدمات دهـی بـه آنـان را فراهـم 

کرده اسـت.
به طورکلـی چابهـار نقطـه اتصـال شـمال به جنوب و شـرق بـه غرب اسـت و نیاز 
بـه شـهر فرودگاهـی چـه در ماهیـت گردشـگری، ترانزیـت کاال و ترانزیت مجدد 

کامـًا ملموس اسـت.
در ادوار گذشـته منطقـه آزاد چابهـار مـرز زمینـی، هوایی و دریایی تعریف شـده ای 
نداشـت که با قانون تصویب شـده در سـال گذشـته دارای مرز دریایی)بنادر شـهید 

بهشـتی و شـهید کانتری( و مرز زمینی)ریمدان( شـد.
بنابرایـن آنچـه کـه گنج مکران را عیان و در دسـترس قرار می دهـد و پازل ناتمام 
منطقـه آزاد چابهـار را تکمیل خواهد کرد احداث شـهر فرودگاهـی جدید در چابهار 
اسـت. ایـن مهم نـه تنها زمینه را برای توسـعه سـواحل مکـران فراهم مـی نماید 
بلکـه بـه توسـعه شـاخص هـای انسـانی منطقه نیـز منجر خواهد شـد. امـری که 

می بایسـت مـورد توجه ویژه مسـئوالن اجرایی باشـد.

] معین الدین سعیدی  [      ] نماینده مردم شهرستان های چابهار، نیک شهر و کنارک در مجلس شورای اسالمی  [      
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مکران سـرزمینی سـاحلی اسـت که در جنوب شـرقی 
ایـران و در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان واقـع شـده 
تاریخ نـگار  »هـرودوت«  تواریـخ  کتـاب  در  اسـت. 
یونانـی قـرن پنجـم میـادی، از سـواحل مکـران یاد 
شـده، حتـی در نسـخه های تاریخی اعراب نیـز از این 
منطقـه بـا نـام »سـواحل دریـای مکـران« نـام برده 

است. شـده 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان که سـواحل مکران در 
آن قـرار گرفتـه اسـت، در مسـیر دو کریـدور از سـه 
کریـدور ترانزیتـی بـزرگ دنیـا قـرار گرفتـه و همیـن 
ویژگـی، موجـب شـده اسـت تـا منطقـه مکـران بـه 
عنـوان محـور ترانزیتـی طـرح توسـعه جنـوب شـرق 
مطـرح شـود. از طـرف دیگـر بنـدر چابهـار هـم بـه 
عنـوان تنهـا بنـدر اقیانوسـی ایـران در ایـن سـواحل 
اصلـی  چهارراه هـای  از  یکـی  واقـع  در  دارد.  قـرار 
کریـدور جنوبـی تجـارت جهانـی اسـت. ایـن بنـدر با 
بهره منـدی از موقعیـت اسـتراتژیک، جایـگاه ویـژه ای 
در مبـادالت دریایـی ایـران و منطقـه دارد. همچنیـن 
وجـود آب هـای عمیـق سـواحل در چابهـار و شـرایط 
پهلوگیری کشـتی های بـزرگ را از دیگـر ویژگی های 

ایـن بنـدر می تـوان برشـمرد.
بـه  بین المللـی  آزاد  آب هـای  بـا  مکـران  مجـاورت 
واسـطه وجود خلیج فارس و دریای عمان، همسـایگی 
مسـتقیم با پاکستان و افغانسـتان و کشورهای آسیای 
مرکـزی بـه طـور غیرمسـتقیم، از دیگـر ویژگی هـای 

اسـت. مکران 
مزیت حمل ونقل دریایی در مکران

امـروزه حمل ونقـل دریایـی مزیـت رقابتـی بیشـتری 
نسـبت بـه حمل ونقـل هوایـی دارد و توسـعه مکـران 
اقتصـادی  توسـعه  بـه  عرصـه  ایـن  در  می توانـد 

کشـورمان کمـک کنـد. 
توسـعه سـواحل مکـران همـواره بـه عنـوان یکـی از 
در  بارهـا  کشـور،  پیشـرفت  راهبردهـای  مهم تریـن 
فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری مطرح شـده اسـت. 
از کارشناسـان صنعـت دریایـی و  همچنیـن برخـی 
فرماندهان نظامی ارشـد در سـال های اخیر به توسـعه 
مکـران کـه نقطـه اتصـال کریـدور شـمال - جنـوب 
اسـت تأکیـد نموده انـد. کریدورشـمال- جنـوب، حلقۀ 
ترانزیـت کاال بیـن آسـیا و اروپا اسـت. ایـن کریدور از 
حـوزه اقیانـوس هند)بندر بمبئی( آغـاز و از طریق دریا 
بـه بندرعبـاس متصل می شـود؛ به طوری کـه کاالها 

می تواننـد در داخـل خـاک ایران به وسـیله حمل ونقل 
جـاده ای و یـا ریلی به بنادر شـمال کشـور انتقال یافته 
و سـپس از طریـق دریای خزر به آسـتاراخان و الگان 
منتقـل شـوند. با تکمیـل راه آهن قزوین – آسـتارا در 
قلمـرو ایـران، امـکان دسترسـی جـاده ای و ریلـی به 
کشـورهای نواحـی قفقاز و روسـیه امکان پذیر اسـت.
کارشناسـان در ایـن خصـوص بر ایـن باورنـد که اگر 
کریـدور شـمال ـ جنـوب را مهم تریـن حلقـه تجارت 
بیـن آسـیا و اروپـا فـرض کنیم نسـبت به مسـیرهای 
سـنتی از لحـاظ مسـافت و زمان تـا 40 درصد کوتاه تر 
و از نظـر هزینـه تا ۳0 درصد برای کشـورهای مسـیر 

این کریـدور ارزان تر اسـت. 
همچنیـن بـا راه انـدازی کامل این مسـیر، کشـورهای 
آسـیایی و اروپایـی می توانند کاالی خود را با سـرعتی 
حدود دو برابر در مقایسـه با مسـیر کانال سـوئز مبادله 
کننـد. ایـن اقدام بـا توجه بـه ایجاد کشـورهای جدید 
بازارهـای  شـکل گیری  و  میانـه  آسـیای  منطقـه  در 
جدیـد جهانـی در حـوزه اقیانـوس هنـد و خلیج فارس، 
بـرای هـر دو قاره آسـیا و اروپـا دارای اهمیت اسـت. 

گذشـته از مسـائل توسـعه ای و اقتصادی، بایـد اذعان 
کـرد طبیعـت جغرافیایـی سـواحل مکـران منحصر به 
فـرد اسـت. از یـک طـرف  دریـا و آب را می تـوان 
دیـد و از طـرف دیگـر مناطق خشـک و بیابانـی دیده 
می شـود کـه این تضـاد، شـگفتی های آن را دوچندان 

می کنـد.
گردشـگران  بـرای  مدت هـا  تـا  مکـران  سـواحل 
ناشـناخته بـود؛ اما بـه مرور زمـان، جاذبه هـای دیدنی 
ایـن منطقه بکـر در بین گردشـگران شـهرت یافت و 
هرسـاله تعـداد زیـادی از گردشـگران خارجـی  بـرای 
منطقـه  ایـن  راهـی  آن  دیدنـی  جاذبه هـای  دیـدن 
می شـوند. مکـران گنجینـه ای ناشـناخته اسـت کـه 
اسـت.  داده  جـای  خـود  در  را  بسـیاری  جاذبه هـای 
وجـود انـواع سـواحل صخـره ای، ماسـه ای و مرجانی 
بی نظیـر، دریاچـه صورتی رنـگ لیپـار، سـاحل درک، 
بنـدر تاریخی بریـس در ۶0 کیلومتری جنوب شـرقی 
چابهـار، سـاحل شـب تـاب، کوه هـای مریخـی، تپـه 
گل افشـان و روسـتای تیـس همچنیـن غارهـای بان 
مسـیتی و اسـکله بریس گوشـه ای از زیبایی های این 

اسـت. منطقه 
در آرامـش سـواحل زیبای مکران، گونه هـای جانوری 
بسـیار زیبا و نـادری وجود دارد. الک پشـت های منقار 

معجزه ای به نام ُمکران

عقابـی، دلفیـن، نهنـگ، تمسـاح پـوزه کوتـاه و حتی 
پلیـکان، پرسـتو، عقـاب  قبیـل  از  پرنـدگان مهاجـر 

دریایـی و فامینگـو را می تـوان نـام بـرد.
قابلیت های سواحل مکران

برخـی از کارشناسـان معتقدنـد  نیروی انسـانی بومـی 
ایـن منطقـه، آن طـور کـه بایـد سـهمی در توسـعه و 
پیشـرفت این منطقه نداشـته اسـت که البته بـا ایجاد 
می تـوان  الزم  آموزش هـای  و  شـغلی  فرصت هـای 
نیـروی  انسـانی بومی موجـود را حفظ کـرد و موجبات  

ارتقـای سـطح مهارت آنهـا را فراهـم آورد.
از شـواهد پیدا اسـت که سـواحل مکـران قابلیت های 
و  بنـدری  فعالیت هـای  توسـعه  بـرای  چشـمگیری 
بازرگانـی دارد؛ امـا بـه ایـن سـواحل ارزشـمند عنایت 
در خـور نشـده اسـت در صورتـی کـه ایـن سـواحل 
بـه آب هـای آزاد دسترسـی دارد، می تـوان بـا جـذب 
سـرمایه و رونـق تولیـد و تجـارت، در ایـن منطقـه 
کسـب درآمـد کـرد. وجـود ۳00 کیلومتر نوار سـاحلی 
و امـکان اسـتفاده از آن بـرای توسـعه فعالیـت بندری 
و بازرگانـی و همچنیـن نزدیکـی مناطق سـاحلی این 
ناحیـه بـا کشـورهای جنوبـی خلیج فـارس و دریـای 
عمـان و ارتبـاط با هند و کشـورهای آفریقایـی را باید 

بـه دیگـر قابلیت هـای ایـن سـواحل افـزود. 
اگرچـه از ظرفیت هـای این منطقه مهم و اسـتراتژیک 
غفلت شـده و ایـن منطقـه از رونق چندانـی برخوردار 
ایـن منطقـه در حوزه هـای شـیات و  امـا  نیسـت؛ 
کشـاورزی هـم، ظرفیت هـای قابل توجهـی دارد و هم 
می توانـد در زمینه هـای اشـتغال، تولیـد و صـادرات، 
کمک هـای بسـیاری بـه توسـعه پایـدار کشـور نماید.

در  مناسـبی  زیرسـاخت های  مسـئوالن،  گفتـه  بـه 
عبـور  کـه  اسـت  آمـده  وجـود  بـه  مکـران  منطقـه 
شـبکه ای از راه هـای ارتباطی مهم زمینـی و دریایی از 
مکـران می توانـد همچون گذشـته، اهمیـت تاریخی، 
تجـاری و نظامـی خاصـی بـه ایـن ناحیـه ببخشـد. 
اگرچـه طرح های توسـعه ای این منطقـه ی پرظرفیت، 
بـه کنـدی پیش می رود، اما توسـعه و آبادانی سـواحل 
مکـران می توانـد راه هـای جدیـدی فـراروی توسـعه 
کشـور بـاز کنـد؛ بنابرایـن بایـد توسـعه و عمـران بـه 
ویژه توسـعه اقتصادی در طرح سـواحل مکران بیشـتر 
دیـده شـود تا تأثیرگـذاری بهتری در فراینـد اقتصادی 

کشـور بـه وجـود بیاید.

       ]   محبوبه عسگری [                                           ] نویسنده پیام دریا [                                     

شماره 264 43خرداد و تیر 1401



44

بـا  مکـران  سـاحلی  نـوار  طـول  در  گردشـگری 
جاذبه هـای بـی نظیـر، رویایـی و فرامـوش نشـدنی 
اسـت. با سـفر به این منطقه سـاحلی طبیعتـی کامًا 
متفـاوت و بـی بدیـل بـا سـایر نقـاط ایـران را تجربه 
خواهیـد کـرد که پیشـنهاد مـا به شـما در این سـفر؛ 
پیـاده روی نیـم روزه در »خلیـج پـزم« بـه عنـوان 
سـاحل شـگفت انگیـز مکـران اسـت. سـاحلی که به 
دلیـل قـرار گیـری در پشـت کوه هـای عظیـم، کمتر 

مـورد توجـه گردشـگران قـرار گرفتـه اسـت.
 سـاحل پزم کـه بـدون شـک زیباترین سـاحل عمان 
قـراردارد.  چابهـار  شـرق  کیلومتـری   ۶0 در  اسـت 
سـاحلی بـا صخره هایـی بلنـد و غارهایـی طبیعی که 
بـر اثـر فرسـایش برخـورد امـواج آب شـکل گرفته و 
کـه  العـاده  خـارق  اشـکال  بـه  سـنگ هایی  تختـه 
بـه محـل آفتـاب گیـری خرچنـگ هـا تبدیـل شـده 
انـد. وجـود سـاحل شـنی با ماسـه هـای طایـی در 
مجـاورت سـواحل صخـره ای، منظـره ای رویایـی را 

بـه وجـود آورده اسـت.
پـزم،  خلیـج  سـواحل  زیبایی هـای  تماشـای  بـرای 
آخریـن مسـیری کـه در غـرب نـوار سـاحلی مکران 
طـی می کنیـد جاده ای اسـت که در مقابـل تعداد بی 
شـمار لنـج های صیـادی بندر پـزم به انتها می رسـد. 
زمانی هیجان سـفر در نوار سـاحلی عمان برای شـما 
چندیـن برابـر می شـود که بعـد از اندکی پیـاده روی 
در مسـیر پرپیـچ و خم کوه هـای مقابل بنـدر صیادی 
ناگهـان خـود را در مقابـل اقیانـوس عظیم مـی ببنید 
کـه هرگز شـگفتی ایـن لحظـه را فرامـوش نخواهید 
کـرد. با گـذر از راه های باریـک و صعب العبور صخره 
هـای کنـار خلیـج هر بـار از دیـدن مناظر بـی بدلیل 
سـواحل اقیانوسـی شگفت زده می شـوید؛ در پس هر 
پیچـی منظـره ای خاص وجـود دارد که تـا کیلومتر ها 
ادامـه دارد. بعـد از گـذر از چشـم اقیانـوس کـه محل 
توقـف طوالنـی مـدت بسـیاری از گردشـگران برای 
عکاسـی اسـت بـا گـذر از معبـری باریـک، سـاحل 
وسـیعی را پیـش رو داریـد که وجـود تعداد بی شـمار 
خرچنـگ هـا در آنجـا شـما را بـه وجـد خواهـد آورد؛ 
ایـن پدیـده ی زیبـا که بـه دلیل جـزر و پاییـن رفتن 
آب در هنـگام ظهـر بـه وجـود مـی آیـد و تـا عصـر 
ادامـه دارد، بسـیار تماشـایی اسـت. بـا گذر از سـاحل 
خرچنـگ هـا و صدف ها کمـی جلوتر به غار عشـاق 
مـی رسـید کـه باز هـم محفل عکاسـی در آنجـا داغ 

اسـت. تماشـای ماسـه های طایی در زیر درخشـش 
نـور خورشـید جلوه بسـیار زیبایـی را در کنـار صخره 
های سـر به فلک کشـیده به نمایش گذاشـته اسـت.
در میان سـیل عظیم زیبایی، تماشـای انـواع پرندگان 
دریایـی به ویـژه کاکایی ها، حواصیل ها و پرسـتوهای 
دریایـی را در آسـمان درخشـان خلیـج پـزم از دسـت 

ندهید.
در مسـیر برگشـت غـروب آفتـاب را از محـل چشـم 
اقیانـوس تماشـا خواهیـد کرد؛ صـدای برخـورد امواج 
عظیـم بـا صخره هـای سـاحلی در هنـگام غـروب و 
پـودر شـدن آنهـا در درخشـش خورشـید لذتـی بـس 
نـاب را برایتان بـه همراه خواهد داشـت. به زودی مد 
مـی شـود و مسـیر برگشـت سـخت خواهد شـد باید 
قبـل از پاییـن رفتـن کامل خورشـید این مـکان زیبا 

را تـرک کنید.
نکتـه مهم اینکه در سـفر به سـاحل پـزم حتماً با یک 
لیـدر مجرب همراه شـوید تـا عاوه بـر معرفی جاذبه 
های گردشـگری با راهنمایی های درسـت شـما را از 
خطـرات احتمالـی موجـود در مسـیر و زمـان به موقع 

خـروج از منطقه قبـل از مد دریا آگاه سـازد.

به »خلیج پزم« ساحل شگفت انگیز ایران
 سفر کنید

] گزارش از حسنا شمس آرا  [      

      

زمانـی هیجـان سـفر در نـوار 
شـما  بـرای  عمـان  سـاحلی 
چندیـن برابـر مـی شـود کـه 
بعـد از اندکـی پیـاده روی در 
مسـیر پرپیـچ و خـم کوه هـای 
ناگهـان  مقابـل بنـدر صیـادی 
اقیانـوس  مقابـل  در  را  خـود 
هرگـز  کـه  ببنیـد  مـی  عظیـم 
شـگفتی این لحظـه را فراموش 

کـرد نخواهیـد 
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کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران پیشقدم شد؛

تولید و عرضه سوخت با مشارکت دانش بنیان ها

مدیر عامل شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی 
سـتاره قشـم که راهبری بندر سـوخت رسـانی سـلخ 
قشـم را بـر عهده دارد میـزان سـرمایه گذاري صورت 
گرفته در پروژه سوخت رسـانی)بانکرینگ( سـلخ قشم 
تـا وضعیـت موجـود بالـغ بـر 10 هـزار میلیـارد ریال 
اعـام کـرده و تاکیـد کـرده اسـت کـه هـم اکنـون 
نیـز عـاوه بر احـداث زیرسـاخت ها، نسـبت بـه اخذ 
مجوزهـا و گواهینامه هـای بین المللـی مربوطـه اقدام 

شـده است.
محسـن فاخـری در این بـاره گفت: گروه کشـتیرانی 
بـا درک ضـرورت ورود  ایـران  جمهـوری اسـامی 

ایـران بـه صنعـت بانکرینگ، هـم اکنـون ۶0 درصد 
دارد؛  اختیـار  در  را  پـروژه  مدیریـت  حـق  و  سـهام 
همچنیـن شـرکت ملـی نفتکش ایـران بـا 1۵ درصد 
و منطقـه ازاد قشـم نیـز بـا ۲۵ درصد سـهم در پروژه 

سوخت رسـانی سـلخ قشـم مشـارکت دارنـد.
مدیرعــــامل شـرکت سوخت رســــانی و خدمـات 
کشـتیرانی سـتاره قشـم وابسـته بـه گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران بـا بیـان اینکـه مطالعـات 
اولیـه و امکان سـنجی طـرح بـه لحـاظ اقتصـادي و 
فنـی از ابتـدا بـا هـدف ایجـاد زیرسـاخت هاي الزم 
جهـت تولیـد، بارگیـري و تخلیه سـوخت و مشـتقات 

مدیر عامل شـرکت سوخت رسانی 
و خدمات کشـتیرانی سـتاره قشم:

گروه کشتیــــرانی جمهــــوری 
اسـالمی ایـران بـا درک ضـرورت 
ورود ایـران به صنعـت بانکرینگ، 
هـم اکنـون ۶۰ درصد سـهام و حق 
مدیریـت پـروژه را در اختیار دارد

در سـالی کـه از سـوی مقـام معظم رهبـری مزین به نـام »تولید، دانش  بنیان، اشـتغال  آفرین« اسـت، شـرکت کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
موفـق شـده بـا همـکاری شـرکت های دانش  بنیان، نسـبت به تولید سـوخت کم  سـولفور داخلی بـرای تامین نیـاز شـناورهای ناوگان اقـدام کند.

در ایـن ارتبـاط پـروژه سوخت رسـانی)بانکرینگ( بنـدر سـلخ قشـم، براسـاس تصویب نامـه خـاص هیئت وزیـران در دهـه 1380 به مرحلـه اجرا 
درآمـده اسـت، ایـن پـروژه که در سـاحل جنوبی جزیره قشـم و منطقه سـلخ و در دهانـه تنگه هرمز واقع شـده و ۵ مایـل دریایی با آبـراه بین المللی 

خلیج فـارس فاصلـه دارد، بـه صـورت ویژه برای سوخت رسـانی بـه شـناورهای ناوگان در نظر گرفته شـده اسـت.
در ایـن راسـتا اقدامـات گسـترده ای جهت توسـعه فعالیت ها و تولید سـوخت کم  سـولفور در مجموعه سـلخ با همـکاری شـرکت های دانش بنیان و 
سـایر صنعتگـران داخلی انجام شـده اسـت ایـن مجموعه اقدامـات با هدف ایجاد و اسـتقرار تکنولوژی تولید سـوخت کم  سـولفور مسـتمراً در حال 

انجـام اسـت که پیشـرفت های خوبی نیز حاصل شـده اسـت. 
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مدیر عامل شـرکت سوخت رسانی 
و خدمات کشـتیرانی ستاره قشم: 

شـرکت  سوخت رسـانی  سـایت 
خدمـات دریــــــایی و مهندسـی 
در  اکنـون  هـم  قشـم  کشـتیرانی 
بندر شـهید رجـــــایی روزانــه 
۱2۰۰ تـن سـوخت بـه شـناورها 
ایـن ســـــایت  می کنـد،  عرضـه 
ســــوخت رسانی درحال حــاضر 
ُتـن  هـزار   5۳ ظرفیـت  دارای 
انبــــارش سـوخت اسـت کـه به 
صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
ایجـاد  اشـتغال  نفـر   ۱۱۶ بـرای 

کـرده اسـت

نفتـی و تأمیـن ترابـري دریایـی بـا ظرفیـت چهـار 
و  )پاالیشـگاه  دو بخـش سـاحلی  در  ُتـن،  میلیـون 
سـایت ذخیره سـازی( و فـرا سـاحلی)بندر و اسـکله( 
بــه انجـام رســیده بود؛ تصریح کرد: گروه کشتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران طـی 10 سـال گذشـته با 
تأمیـن سـرمایه مـورد نیاز جهـت پیشـبرد و تکمیل و 
اتمـام پـروژه در هـر دو بخش خشـکي و دریا نسـبت 
بـه احـداث زیرسـاخت های الزم بـراي ایـن طـرح 

اقـدام کرده اسـت.
وی ادامـه داد: بـه منظور امکان بهره بـرداری از طرح، 
در سـال 1۳۹۳ همزمان با اجرای تأسیسـات مجموعه 
ذخیره سـازی نسـبت بـه اجـرای بخـش فراسـاحلی 
اقـدام شـده اسـت بـه طوری کـه بـا اتمـام بخـش 
مخـازن و تأسیسـات مربوطه، بخش فراسـاحلی بیش 

از ۶0 درصـد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.
بـه گفتـه فاخری بخش سـاحلی طرح سوخت رسـانی 
در زمینـی بـه مسـاحت بیـش از 1۲ هکتـار )شـامل 
10 مخـزن نگهـداري فرآورده هـاي نفتـی بـه حجـم 
۵۲۶00 متـر مکعب، بیـش از 10 کیلومتر خطوط لوله 
انتقـال سـوخت، پمـپ خانـه، تأسیسـات دوش هـاي 
تخلیـه تانکرهاي حامل سـوخت سـنگین و گازوئیل، 
تأسیسـات بلندینـگ و بویلـر روغـن داغ و...( ایجاد و 

در انتهـای سـال 1۳۹۵ تکمیل شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بخش فراسـاحل ایـن طرح با 
هدف احداث اسـکله و موج شـکن در مجاورت سـایت 
خشـکی و مخـازن و در جهـت تکمیـل مسـیر انتقال 
سـوخت و پهلوگیـري ایمن شـناورها، دارای حوضچه 
آرامشـی بـه مسـاحت بیـش از ۶0 هکتـار شـامل دو 
شـاخه موج شـکن )موج شـکن اصلی به طـول 1۶00 
متـر و موج شـکن فرعـی بـا ۷00 متـر طـول( اسـت؛ 
خاطـر نشـان کـرد: هـم اکنـون یـک پسـت اسـکله 
بـراي پهلوگیـري شـناورها بـا ظرفیـت بـار 10 هزار 
تـن)DWT( طراحـی و اجرا شـده اسـت کـه با عمق 
آبخور  ۸.۵ متــر بــدون نیـاز بــه الیروبـی، قابلیت 

پهلودهـی شـناورهاي سوخت رسـان را دارد.
پـروژه  روی  پیـش  مشـکات  از  یکـی  فاخـری 
سوخت رسـانی)یانکرینگ( بنـدر سـلخ قشـم را عـدم 
ایجـاد پاالیشـگاه تولیـد سـوخت که از اهـداف اصلی 
طـرح از ابتـدا بود اعـام کرد و ادامـه داد: در کنار این 
مهـم، الزامـات بین المللـی ۲0۲0 سـازمان بین المللی 
دریانـوردی)IMO( در خصوص سـوخت کم سـولفور 
نیـم درصـد بـه مانعـی بـرای راه انـدازی کامـل ایـن 

پـروژه بدل شـده اسـت.
وی علـت ایـن امـر را فقـدان زیـر سـاخت های الزم 
برای تولید انبوه سـوخت کم سـولفور دانسـت و گفت: 
سـوخت  تولیـد  جهـت  الزم  زیرسـاخت های  ایجـاد 
کم سـولفور، نیازمنـد سـرمایه گذاری سـنگین مجـدد 
بـه همـراه انتقـال تکنولـوژی و تجهیـزات اسـت که 
در شـرایط و محدودیت هـای فعلـی، دسـتیابی به آن 

زمان بـر اسـت.

 
بـا تکیـه بـر تولیـد دانـش بنیان سـوخت 

رسـانی در بنـادر را توسـعه مـی دهیـم
مهندسـی  و  دریایـی  خدمـات  شـرکت  مدیرعامـل 
کشـتیرانی قشـم از دیگـر ذی نفعان سـوخت رسـانی 
سـلخ قشـم که در بندرعباس خدمات سـوخت رسانی 
بـه شـناورهای گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران را انجـام مـی دهـد نیـز گفـت: بـرای ایجـاد 
زیرسـاخت های سوخت رسـانی بـه شـناورها در بنـدر 

چابهـار و دیگـر بنـادر کشـور برنامـه داریم.
سـعید قبیتـی بـا بیـان اینکـه سـایت سوخت رسـانی 
شـرکت خدمات دریایی و مهندسـی کشـتیرانی قشم 
وابسـته بـه گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
هـم اکنـون در بندر شـهید رجایـی روزانـه 1۲00 تن 
سـوخت بـه شـناورها عرضـه می کنـد، تصریـح کرد: 
دارای  درحال حاضـر  سوخت رسـانی  سـایت  ایـن 
ظرفیـت ۵۳ هـزار ُتـن انبـارش سـوخت اسـت که به 
صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم برای 11۶ نفر اشتغال 

ایجـاد کرده اسـت.
وی میـزان نقـل و انتقال جـاده ای و ریلی سـوخت را 
در ایـن سـایت سوخت رسـانی به صـورت ریلی حدود 
۳0000 ُتـن ماهیانـه و جـاده ای ۵000 ُتـن ماهیانـه 
اعـام کـرد و افـزود: این حجـم از سـوخت از طریق 
امـام خمینـی شـازند  و  بندرعبـاس  پاالیشـگاه های 

تأمیـن می شـود.
مدیـر عامـل شـرکت خدمـات دریایـی و مهندسـی 
کشتیـــرانی قشــم از جمله طرح هــــای توسعه ای 
شـرکت تحـت مدیریتـش را ایجـاد زیرسـاخت های 
سوخت رسـانی بـه شـناورها در بنـدر چابهـار و دیگـر 
بنـادر کشـور اعام کـرد و گفت: در ایـن رابطه برنامه 
داریـم و در حـال فراهم سـازی مقدمـات آن هسـتیم.
قبیتـی بـا اشـاره بـه اینکه نـاوگان گـروه کشـتیرانی 
جمهوری اسـامی ایـران سـاالنه نیازمنـد 400 هزار 
ُتـن سـوخت اسـت، خاطـر نشـان کـرد: هـدف غایی 
ما در شـرکت خدمات دریایی و مهندسـی کشـتیرانی 
قشـم ایجـاد و افزایـش پتانسـیل انبـارش و تـدارک 
سـوخت تولیـد داخـل و سـوخت های ترانزیتی اسـت 
همچنیـن افزایـش سـرعت تـدارک سـوخت و ایجاد 
چرخـه کامل سوخت رسـانی به همراه عدم وابسـتگی 
به تأمین سـوخت مـورد نیاز ناوگان از خارج از کشـور 

را در چشـم انداز فعالیـت خـود تعریـف کرده ایـم.
وی بـا یـادآوری شـعار سـال تعییـن شـده از سـوی 
رهبـر معظـم انقـاب مبنـی بـر تولیـد دانش بنیـان 
و اشتغــــال آفرین، تصریـح کـرد: گـروه کشـتیرانی 
جمهوری اسـامی ایـــــران در راستــــای توسـعه 
فعالیت هـای خـود در بخـش تأمیـن و توزیع سـوخت 
شـناورها و بـا توجـه بـه الـزام بین المللـی اسـتفاده از 
سـوخت کم سـولفور نسـبت به همکاری و مشـارکت 
بـا مجموعه هـای دانش بنیـان داخلی بـرای تولید این 

سـوخت اقـدام جـدی کرده اسـت.
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قبیتـی ادامـه داد: هـدف از ایـن کار رسـاندن تولیـد 
سـوخت کم سـولفور بـه حد تأمیـن کامل نیـاز ناوگان 
و بـی نیـاز شـدن از سـوخت خارجی و سـپس صدور 
مـازاد آن بـرای در اختیـار گرفتـن سـهمی بـزرگ در 

بـازار سـوخت شـناور در منطقه اسـت.
کـم  سـوخت  بنیـان  دانـش  تولیـد  روش هـای  وی 
تحریم هـای  شـدن  بی اثـر  راسـتای  در  را  سـولفور 
ظالمانـه مهـم ارزیابـی کـرد و گفـت: بـا این دسـت 
اقدامـات شکسـت تحریم ها و راهبرد فشـار حداکثری 

بیـش از پیـش رقـم خواهـد خـورد.
وی از جملـه دیگر اقدامات گروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران در راسـتای تقویـت تولیـد داخلـی و 
اقتصـاد ملـی را توسـعه خدمات در پسـکرانه دانسـت 
و ادامـه داد: در ایـن رابطه چرخه کاملـی را از خدمات 
بـه صاحبـان کاال ارائـه می دهیم که بخشـی از آن در 
شـرکت حمل ونقل ترکیبی کشـتیرانی متجلی اسـت 
کـه بـار را از ُطرق مختلف ریلی و جـاده ای به مقاصد 

می رسـاند. مختلف 
قبیتـی با اشـاره به نیـاز تعمیراتی شـناورها به صورت 
سـفری و دوره ای کـه بعضـاً بسـیار هزینه بر هسـتند، 
گفت: گروه کشـتیرانی مدت هاسـت که با اسـتفاده از 
پتانسـیلی که در این حوزه در شـرکت تعمیرات کشتی 
پرشـیا هرمـز گرد آورده اسـت تعمیرات شـناورها را تا 
حـد امـکان در داخـل و در این یـارد تعمیراتـی انجام 
می دهـد چرا کـه هـدف مـا جلوگیـری هر چه بیشـتر 
از خـروج ارز و ایجاد اشـتغال بـرای نیروهای بومی در 

کنـار رونق بخشـیدن بـه تولید داخل اسـت.
وی حمایـت از تولیـد و اقتصـاد داخلـی را راهبـردی 
مهـم در گـروه کشـتیرانی اعـام کـرد و ادامـه داد: 
هـم اکنـون بیـش از ۲0 شـرکت دانـش بنیـان بـا 
گروه کشـتیرانی در حـال همکاری هسـتند همچنین 
تـا ۹۹ درصـد از سـوخت مـورد نیـاز نـاوگان از داخل 
تأمیـن می شـود و بـرای تأمیـن و سـاخت کانتینـر و 
افزایـش ظرفیـت ناوگان تولیـد داخلی مدنظـر بوده و 
بـا شـرکت های داخلـی قراردادهایـی منعقد شـده که 

در دسـت اجراسـت.
قبیتی در پایان به سـایت سوخت رسـانی سـتاره قشم 
در بنـدر سـلخ قشـم اشـاره کـرد و بیـان داشـت: این 
سـایت سوخت رسـانی بـر اسـاس موقعیـت راهبردی 
جزیره قشـم طراحی و اجرا شـده اسـت که امیدواریم 
بـا توجـه پتانسـیل عبـور ۵0 هزار شـناور در سـال از 
تنگـه هرمـز بتوانـد به مرکـزی برای فروش سـوخت 
و خدمـات بـه شـناورهای داخلـی و خارجـی تبدیـل 
شـود و از ِقَبـل آن ارزش افـزوده قابل توجهـی تولید و 

در چرخـه اقتصـادی کشـور وارد گردد.

توزیـع روزانه 1200 تا 2 هزار ُتن سـوخت 
کم سـولفور در مرکز سوخت رسانی

محمد رویین تن، مدیرعملیات سـایت سوخت رسـانی 
بندرعبـاس در ادامه اظهارات مدیران شـرکت خدمات 

سـوخت کم سـولفور نیم درصدی اسـت، اظهارداشت: 
ایـن اقـدام نیازمنـد سـرمایه گذاری بـه همـراه انتقال 
تکنولـوژی و تجهیـزات مورد نیـاز اسـت و امیدواریم 
پاالیشـگاه بندرعبـاس هرچـه زودتـر بتوانـد این نوع 

سـوخت را تولیـد کند.
روییـن تـن در عین حـال یادآورشـد: سـاالنه بیش از 
400 هـزار تن سـوخت نـاوگان کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران از طریـق این مرکز تأمین می شـود و 
ایـن در صرفه جویی هـای ارزی صنعت دریایی کشـور 

بسـیار تأثیرگذار بوده اسـت.
وی اظهارداشـت: از آنجـا کـه طبق مقـررات اجباری 
ابتـدای  از  دریانـوردی(  بین المللـی  IMO)سـازمان 
سـال ۲0۲0 تمـام کشـتی های تجـاری در جهان باید 
از سـوخت کم سـولفور اسـتفاده کننـد، لذا هـم اکنون 
سـوخت مـورد نیـاز کم سـولفور نیـم درصـد نـاوگان 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران از پاالیشـگاه 
شـازند اراک تأمیـن و بـه قیمـت فـوب خلیج فـارس 

توزیـع می شـود.
بندرعبـاس  سوخت رسـانی  سـایت  مدیرعملیـات 
ایرانـی  کشـتی های  کـه  صورتـی  در  اظهارداشـت: 
بخواهنـد در مسـیر چیـن تـردد کننـد بـرای تأمیـن 
سـوخت مـورد نیـاز آن هـا بایـد دو مخـزن سـوخت 
خالـی شـود و هـر ُتـن آن هـم اکنـون بیـن 1100 تا 

دارد. قیمـت  بـورس  بـازار  در  1۲00 دالر 
روییـن تـن در پایـان از تحویـل یـک فرونـد شـناور 
سـوخت رسـانی 10 هزار تنی به سایت سوخت رسانی 
بندرعبـاس در آینـده ای نزدیـک خبـر داد و گفـت: با 
آغـاز فعالیـت این کشـتی عملیـات سوخت رسـانی به 
نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران از این 
مرکـز بیـش از پیـش تسـهیل و زمان سوخت رسـانی 

بـه حداقل کاهـش خواهـد یافت.

عبور ۵0 هـزار شنـــــاور اقیانوس پیما از 
تنگـه هرمز

حمیدرضـا اسـامیان معاون عملیات شـرکت خدمات 
دریایی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم نیز در پاسـخ به 
ایـن پرسـش کـه آیـا ایـران در زمینـه تولید سـوخت 
نـاوگان دریایـی بـه خودکفایی رسـیده و اینکه آماری 
در دسـت اسـت کـه نشـان دهـد چه تعـداد شـناور از 
تنگـه هرمـز و خلیج فـارس عبـور می کننـد؟ گفـت: 
آمارهایی در دسـت اسـت که نشـان می دهد سـاالنه 
بیـش از ۵0 هـزار شـناور اقیانوس پیمـا از تنگه هرمز 
و خلیج فـارس عبـور می کننـد اما در خصـوص تأمین 
سـوخت کشـتی های تجـاری موضوعـی اسـت که از 
سـال های گذشـته مـورد توجـه جـدی قـرار گرفتـه 

است.
اسـامیان بـا اشـاره بـه اینکـه با توجـه بـه موقعیت 
جغرافیایـی مرکـز سوخت رسـانی بنـدر سـلخ قشـم، 
امـکان تبدیـل شـدن ایـن مرکز بـه هـاب بانکرینگ 

مدیرعملیات سـایت سوخت رسانی 
بندرعباس:

 بیـش از ۴۰۰ هـزار تـن سـوخت 
نـاوگان کشتیـــرانی جمهـــوری 
اسـالمی ایـــران از طریـــق ایـن 
در  ایـن  و  تأمیـن می شـود  مرکـز 
صرفه جویی هـــای ارزی صنعـت 
دریایـی کشـور بسـیار تأثیرگذار 

بـوده اسـت

دریایی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم افـزود: ظرفیت 
مخازن سـوخت مرکـز سوخت رسـانی بندرعباس هم 
اکنـون به بیـش از ۶0 هزار ُتن در ماه رسـیده اسـت، 
کـه این میـزان سـوخت در 10 مخزن بـزرگ در این 
مرکـز ذخیره سـازی و بـه تدریج به کشـتی ها تحویل 

می شود.
بندرعبـاس  سوخت رسـانی  سـایت  عملیـات  مدیـر 
یادآورشـد: هـم اکنـون از 10 مخـزن بـزرگ در ایـن 
مرکـز، هفـت مخزن آن پنـج هزار ُتنی و سـه مخزن 
دو هـزار ُتنـی اسـت و همواره سـوخت مـورد نیاز این 
مرکـز بـا نـاوگان ریلـی و یـا جـاده ای به این سـایت 

می شـود. حمل ونقـل  سوخت رسـانی 
وی، عـدم نیـاز به منابـع خارجی برای تأمین سـوخت 
نـاوگان داخلـی و ایجاد ارزش افزوده بیشـتر در تأمین 
مزیت هـای  مهم تریـن  از  را  کم سـولفور  سـوخت 
فعالیت هـای این مرکز سـوخت رسـانی به کشـتی ها 

در بندرعبـاس اعـام کرد.
روییـن تن بـا بیان اینکـه درحال حاضر سـوخت مورد 
نیـاز نـاوگان کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران را 
ایـن مرکـز تأمین می کنـد، افزود: سـوخت مـورد نیاز 
کم سـولفور نیـم درصد شـناور های ایرانـی، هم اکنون 

تنها از پاالیشـگاه شـازند اراک تأمین می شـود.
بـا  بندرعبـاس  مدیرعملیـات سـایت سوخت رسـانی 
بیـان اینکه پاالیشـگاه بندرعباس نیز بـه دنبال تولید 
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و سوخت رسـانی بـه کشـتی های تجـاری در منطقـه 
دور از دسـترس نیسـت، ادامـه داد: مرکـز بانکرینـگ 
سـلخ قشـم در خلیج فـارس از نظـر موقعیـت مکانـی 
مزیت هـای بسـیاری نسـبت بـه بندرفجیـره امـارات 

متحـده عربـی دارد.
معـاون عملیات شـرکت خدمـات دریایی و مهندسـی 
کشـتیرانی قشـم در پاسـخ به این پرسـش که با این 
حسـاب بنـدر سـلخ قشـم چـه مزیت هایی نسـبت به 
سـایر بنـادر حـوزه خلیج فـارس خواهد داشـت؟ تأکید 
کـرد: ابتـدا بایـد بـه ایـن موضـوع اشـاره کنـم کـه 
منطقـه سـلخ قشـم بـا توجـه بـه قرارگیـری در کنار 
کریـدور ورودی و خروجـی تنگـه هرمـز و بهره مندی 
از شـرایط محیطـی دارای موقعیـت مناسـبی بـرای 
سوخت رسـانی به کشـتی های بـزرگ اقیانوس پیمای 
داخلـی و خارجـی اسـت. همان طـور کـه اعـام شـد 
آمارهـا نشـان می دهـد کـه سـاالنه بیـش از ۵0 هزار 
از تنگـه هرمـز و خلیج فـارس  اقیانوس پیمـا  شـناور 
عبـور می کننـد و ایـن اعـداد نشـان می دهد کـه این 
منطقـه و تأمیـن سـوخت کشـتی های تجـاری تا چه 

حـد می توانـد مهم باشـد.
اصلـی  هزینه هـای  درصـد   40 تـا   ۳0 افـزود:  وی 
کشـتی های بزرگ تجـاری به سـوخت آن اختصاص 
دارد بنابرایـن تأمیـن سـوخت کم سـولفور و قیمـت 
فعالیت هـای  انجـام  در  بسـزایی  نقـش  مناسـب 
اقتصـادی حمل ونقـل دریایـی دارد. حـال بـا توجه به 
اینکه مرکز سوخت رسـانی سـلخ قشـم از این ظرفیت 
بالقـوه برای کسـب درآمدهـای ارزی برخوردار اسـت 

می توانـد سـوخت مورد نیاز کشـتی های تجـاری را با 
اسـتاندارد الزم تأمیـن کند.

اسـامیان بـا تأکیـد بـر اینکـه سـوخت مـورد نیـاز 
کشـتی های تجـاری بایـد از اسـتانداردهای جهانـی 
برخوردار باشـد خاطرنشـان کرد: سـوخت کم سـولفور 
نـاوگان دریایی ایـران طبق اسـتانداردهای بین المللی 
از پاالیشـگاه شـازند اراک تأمیـن می شـود و مرکـز 
بانکرینگ سـلخ قشـم در خلیج فـارس از نظر موقعیت 
مکانـی مزیت هـای بسـیاری نسـبت بـه بنـدر فجیره 

امـارات متحده عربـی دارد.
معـاون عملیات شـرکت خدمـات دریایی و مهندسـی 
کشـتیرانی قشـم اشـاره ای به توزیع و تأمین سـوخت 
کشـتی های تجاری توسـط برخی کشـورها داشـت و 
گفـت: سـنگاپور در سـال ۲0۲1 بیـش از ۵0 میلیـون 
ُتـن و بنـدر فجیـره امـارات نیز بالـغ بر ۸ میلیـون ُتن 
سـوخت بـه شـناورهای عبـوری توزیـع کرده انـد و 
مقـدار سـوخت تـدارک شـده در بنـدر فجیـره نشـان 
در  بـازار سـوخت  مناسـب  پتانسـیل  وجـود  دهنـده 

اسـت. منطقه 
وی افـزود: مرکـز سوخت رسـانی بنـدر سـلخ قشـم با 
ارایـۀ سـرویس و خدمـات مناسـب سوخت رسـانی، 
قابلیـت جذب سـهم قابل توجهـی از بازار سـوخت در 
منطقـه را دارد و هم اکنـون میـزان عرضه سـوخت به 
کشـتی های تجـاری در ایـران به حدود یـک میلیون 

ُتن در سـال رسـیده اسـت.

معـاون عملیـات شـرکت خدمـات 
مهندسـی کشـتیرانی  و  دریایـی 

: قشم
هزینه هـــای  درصـد   ۴۰ تـا   ۳۰
اصلی کشـتی های بـزرگ تجاری 
اختصـــاص  آن  ســـوخت  بـه 
دارد بنــــابراین تأمین سـوخت 
منـــاسب  قیمـت  و  کم سـولفور 
نقش بســــزایی در انجــــــام 
فعالیت هـای اقتصـادی حمل ونقل 

دارد دریایـی 
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چالش های ذخیره سازی هیدروژن 
در صنایع دریایی

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

استفاده از هیدروژن در موتورهای احتراقی 
هیـدروژن عاوه بـر پیل های سـوختی در موتورهای 
احتراقـی نیـز اسـتفاده می شـود. دمای خود اشـتعالی، 
موتورهـای  در  هیـدروژن  اسـتفاده  اصلـی  چالـش 
احتراقـی اسـت که زمـان و کیفیـت احتـراق موتور را 
در مقایسـه بـا سـوخت های هیدروکربنـی پیچیده تـر 
می کنـد. امـکان اسـتفاده از هیـدروژن بـه تنهایـی 
جرقـه ای  احتـراق  موتورهـای  در  )تک سـوخت( 
وجـود دارد. امـا اسـتفاده از آن در موتورهـای احتـراق 
تراکمـی فقـط به صـورت دوگانه سـوز به همـراه یک 

سـوخت پیـش اشـتعال1 هیدروکربنـی میسـر اسـت. 
کـه  نیـز  متانـول  و    S-LNG،  FTSسـوخت های
در بخـش روش هـای ذخیره سـازی هیـدروژن مـورد 
بحـث قـرار گرفتند را می توان مسـتقیماً در موتورهای 
احتراقـی اسـتفاده کـرد. اما آمونیـاک به دلیـل دمای 
خود اشـتعالی بـاال و محدودیت دامنه اشـتعال پذیری، 
یـک  همـراه  بـه  دوگانه سـوز  موتورهـای  در  فقـط 

سـوخت پیش اشـتعال اسـتفاده می شـود.

سهولت ذخیره سازی و استفاده در کشتی

کشـتی ها قادرنـد چنـد هـزار متـر مکعـب سـوخت 
سـنگین یـا گازوئیـل را در چنـد سـاعت و همزمـان 
بـا عملیـات تخلیـه و بارگیـری سـوخت گیری کننـد. 
بنابرایـن سـهولت حمـل و نگهـداری از عوامـل مهم 
انتخـاب سـوخت های جدیـد ماننـد هیدروژن اسـت. 

هیدروژن فشرده
ذخیره هیدروژن فشـرده در کشـتی ها از دو جنبه قابل 
بررسـی اسـت. ذخیره در سـیلندرهای تحت فشار که 
علی رغـم کاهـش دانسـیته حجمـی هیـدورژن بـه 

بیشـترین اسـتفاده از هیـدروژن در پیل های سـوختی برای سیسـتم های تولید قدرت اسـت. اما هیـدروژن در موتورهـای دیزلی یـا گازی نیز کاربرد 
دارد. هیـدروژن در موتورهـای احتراقـی به صـورت تک سـوز و یـا به صورت سیسـتم دوگانه سـوز مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد. صرف نظـر از اینکه 
هیـدروژن در پیـل سـوختی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد و یـا در موتورهـای احتراقی، همـواره محصـول نهایی اسـتفاده از سـوخت های هیدروژنی 
آب اسـت. در بعضـی از روش هـای ذخیره سـازی بـرای آزادسـازی هیـدروژن قبـل از اسـتفاده در موتور یا پیل سـوختی بـه رآکتورهـای خاصی نیاز 
هسـت. از نقطه نظـر انتشـار آالینده هـا، بزرگ ترین تفـاوت بین پیل های سـوختی و موتورهای احتراقی، انتشـار اکسـیدهای نیتروژن )NOx( اسـت. 
تفـاوت دیگـر این اسـت کـه پیل های سـوختی دارای بازده انرژی باالتری نسـبت بـه موتورهای احتراقی هسـتند، اما هزینه بسـیار باالتـر و معموالً 
عمـر کمتـری دارنـد. سـوخت های هیدروژنـی در پیل هـای سـوختی خودروهـا و صنایع هوایی اسـتفاده می شـوند. فرآینـد پیل های سـوختی عکس 
فرآینـد سیسـتم الکترولیز اسـت. بـه عبارتی، سـوخت در الکترودهای پیل سـوختی به اجزای مختلف تقسـیم می شـود و الکتریسـیته تولید می  کند. 

بنابرایـن اسـتفاده از پیل هـای سـوختی به عنوان پیشـرانه اصلی کشـتی نیازمند الکتریکی کردن سیسـتم رانش کشـتی اسـت.
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فضـای زیـادی جهت نگهداری سـیلندرها در کشـتی 
نیاز اسـت. مسـئله دیگر، سـرعت پایین سوخت گیری 
بـه علـت خاصیـت ذاتـی انتقـال گاز بـا چگالـی کم 
اسـت. در صنعـت خـودرو بـرای اطمینـان از ایمنـی 
بـرای  ویـژه ای  پروتـکل  سوخت رسـانی  عملیـات 
سـوخت گیری هیـدروژن بـا فشـار ۷0 مگاپاسـکال 
تعریـف شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن پروتـکل ابتـدا 
سـرد  سـانتیگراد  درجـه   40 منهـای  تـا  هیـدروژن 
یـک  حـدود  در  سـرعت سوخت رسـانی  و  می شـود 
کیلوگـرم هیـدروژن در دقیقـه اسـت. بنابرایـن نیازی 
بـه مدیریـت و کنترل دمـا در خودرو نیسـت و با یک 
کیلوگـرم هیـدروژن امـکان رانندگـی در حـدود 100 
کیلومتـر وجـود دارد. امـا شـرایط در صنعـت دریایـی 
متفاوت اسـت. در مخازن پلیمری نـوعIV ، دمای گاز 
نبایـد از ۷0 درجـه سـانتی گراد تجـاوز کنـد. بنابرایـن 
سـوخت گیری بـا سـرعت پاییـن و دمـای کـم مـورد 
نیـاز اسـت. یک کشـتی بـزرگ به صد تـن هیدروژن 
 ۳۵ فشـار  در  هیـدروژن  سـوخت گیری  و  دارد  نیـاز 
چندیـن  مگاپاسـکال   ۷00 جـای  بـه  مگاپاسـکال 
هفتـه طـول می کشـد و یـا بـه تعـداد زیـادی نـازل 
نیـاز خواهـد بـود کـه اتصـال و رهاسـازی نازل ها به 
کشـتی موضوعی چالـش برانگیز اسـت. روش دیگر، 
نصـب مخـازن هیـدروژن در کانتینرهـای اسـتاندارد 
معروف به سیسـتم  کاسـت۲ اسـت. ایـن روش ممکن 
اسـت بـرای کشـتی های کوچـک مناسـب باشـد، اما 
بـرای کشـتی های بـزرگ زمـان الزم بـرای تخلیه و 

بارگیـری و توقـف در بنـدر را طوالنـی می کنـد.

 هیدروژن مایع 
و  استفــــاده  خصـوص  در  تحقیقـــات  بیشـترین 
زمینـه  در  مایـع  هیـدروژن  سـوخت  ذخیره سـازی 
فضایـی  شـاتل های  ماننـد  هوافضـا  برنامه هـای 
اسـت. بزرگ تریـن مشـکل در فرآینـد سـوخت گیری 
هیـدروژن مایـع، دمـای پایین فرآیند سـوخت گیری و 
تبخیـر هیدروژن مایع اسـت. برای پایین نگه داشـتن 
شـار حرارتـی مخـازن هیـدروژن مایع بـه عایق بندی 
نیـاز اسـت. طبـق گـزارش سـازمان ملـی  خاصـی 
هوافضـای آمریکا، در پرتاب شـاتل فضایی 4۵ درصد 
از هیـدروژن مایـع موجـود قبـل از رسـیدن به مخزن 
از  سـوخت در فرآینـد سـوخت گیری هـدر مـی رود. 
ایـن مقـدار1۲/۶ درصـد در انتقـال از کامیون هـای 
هیـدروژن مایـع بـه مخـزن داخـل ایسـتگاه و ۲0/۶ 
درصـد در انتقـال از مخـزن داخل ایسـتگاه به مخزن 
سـوخت شـاتل هدر رفته است. توسـعه کشتی هایی با 
سـوخت گاز مایع طبیعی می تواند پایه گذار اسـتفاده از 
کشـتی های هیدروژنـی باشـد. اما چالش  کشـتی های 
هیدروژنـی در مقایسـه بـا گاز مایـع طبیعـی بـه دلیل 
تبریـد مایـع تا منهـای ۹0 درجه سـانتیگراد و کاهش 
پنجـاه درصـدی چگالـی انرژی بسـیار بیشـتر اسـت. 
معمـواًل کشـتی ها سـوخت خـود را در چندین مخزن 

شـده سـابقه حمـل توسـط کشـتی را دارد. بنابرایـن، 
زیرسـاخت های گسـترده ای برای حمل ونقـل دریایی 
متانـول وجـود دارد کـه قـادر اسـت زمینـه توسـعه و 
اسـتفاده بیشـتر از آن را به عنوان سـوخت کشـتی ها 
فراهـم سـازد. از آنجـا کـه متانـول در دمـای محیـط 
مایـع اسـت، بـه تغییـرات ناچیـز در زیرسـاخت های 
نیـاز خواهـد  و سـوخت گیری موجـود  ذخیره سـازی 
بـود. تاکنـون از متانـول بـه عنـوان یـک افزودنـی 
سـوخت بـرای افزایـش عملکـرد موتورهـا اسـتفاده 
شـده اسـت. بـه دلیـل دمـای خـود احتراقـی بـاال و 
گرمـای تبخیـر زیـاد، متانـول سـوختی اسـت کـه به 
خوبـی بـا موتورهای احتـراق جرقه ای مطابقـت دارد. 
ولـی موتورهـای جرقـه ای معمواًل برای سیسـتم های 
بزرگ تـر از اتومبیـل اسـتفاده نمی شـوند. موتورهـای 
احتـراق فشـاری بـا سـوخت متانـول فقـط به صورت 
دوگانه سـوز همـراه بـا سـوخت گازوئیـل کار می کنند 
امـا بـرای افزایـش راندمان بـه تغییرات بیشـتری نیاز 
دارنـد. ذخیـره متانـول در کشـتی نیز مزایایی نسـبت 
بـه سـایر انـواع سـوخت ها دارد. بـه دلیـل خاصیـت 
سـمی نسـبتاً کـم، اگـر متانـول بـه داخل دریا نشـت 
کنـد هیچ خطری برای محیط زیسـت نـدارد. بنابراین 
امـکان ذخیره آن در قسـمت دوجداره بدنه کشـتی ها 
دریانـوردی،  جهانـی  سـازمان  نظـر  از  دارد.  وجـود 
متانـول سـوختی بـا نقطـه اشـتعال پاییـن محسـوب 
می شـود، بنابرایـن بایـد الزامات قوانیـن بین المللی در 
خصوص اسـتفاده از گازها و سـایر سـوخت ها با نقطه 

اشـتعال پاییـن )کـدIGF ( رعایت شـود.

اسید فرمیک
حامل هـا  از  یکـی  عنـوان  بـه  فرمیـک  اسـید 
)ترکیب هـای( ذخیـره هیـدروژن در کشـتی آزمایـش 
نشـده اسـت امـا روش هـای جابهجایی و انتقـال این 
مایع به خوبی شـناخته شده اسـت و به عنوان سوخت 
احتمالـی اتوبوس هـا، در برخـی از پروژ های تحقیقاتی 
یـک  فرمیـک  اسـید  اسـت.  داشـته  پیشـرفت هایی 
مـاده شـیمیایی تولید شـده اسـت کـه زیرسـاخت ها، 
مخـازن و پمپ هـای موجـود بـرای حمل ایـن حامل 
هیدروژنـی در مقیـاس بـزرگ در دسـترس هسـتند و 
می تواننـد بـرای فرآینـد سوخت رسـانی به کشـتی ها 
نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. بـا ایـن حال، اسـید 
فرمیـک یـک مـاده شـیمیایی بـا خاصیـت خوردگی 
زیـاد اسـت کـه باعـث سـوختگی شـدید پوسـت و 
چشـم می شـود. فشـار بخـار آن در دمـای ۲0 درجـه 
سـانتیگراد تقریبـاً دو برابـر آب اسـت. بنابرایـن بایـد 
اطمینـان حاصـل شـود که محیط هـای حضـور افراد 
در کشـتی )خصوصاً فضاهای بسـته( با اسـید فرمیک 

آلوده نشـده اسـت. 

ذخیره هیدروژن به صورت جامد  
حامل هـای  از  نمونـه ای  کشـتیرانی  صنعـت  در 

ذخیـره می کننـد امـا تبخیر هیـدروژن در هـر یک از 
ایـن مخـازن موجـب پر شـدن نسـبی مخازن بـا گاز 
هیـدروژن و مانع سـوخت گیری کامل هیـدروژن مایع 
می شـود. بنابرایـن در هـر یـک از ایـن مخـازن وقوع 
پدیده هـای اثـر سـطح آزاد و اساشـینگ۳  هیدروژن 
مایـع و آثار منفـی آن بر حفظ تعادل کشـتی محتمل 

است.

مزایای آمونیاک در مقایسه با هیدروژن مایع 
در مقایسـه بـا هیـدروژن مایـع، آمونیاک مایـع دارای 
چگالـی انـرژی بیشـتر و میـزان کربن موجـود در آن 
صفـر اسـت. تولیـد و حمـل آمونیـاک بیـش از یـک 
قـرن سـابقه دارد و حمل و نقـل دریایـی ایـن ترکیـب 
بـه خوبـی توسـعه یافتـه و پروتکل های ایمنـی برای 
کاهـش خطرات ناشـی از حوادث این ماده شـیمیایی 

سـمی تعیین شـده اسـت.

 )S-LNG( گاز مایع سنتز شده
مـدت زیـادی اسـت کـه گاز مایـع طبیعی بـه عنوان 
سـوخت جایگزیـن کم کربـن بـرای صنعـت دریایـی 
مطرح شـده اسـت و چند کشـتی گازسـوز نیز ساخته 
شـده اسـت. از نظر شـیمیایی و فیزیکی هیـچ تفاوتی 
بیـن گاز مایـع تولیـد شـده از فرآینـد سـنتز و گاز 
مایـع طبیعـی وجـود نـدارد. بنابرایـن پیشـرفت هایی 
در  شـده،  حاصـل    LNGکشـتی های بـرای  کـه 
کشـتی هایS-LNG  نیـز قابل اسـتفاده اسـت. حمل
LNG  از طریـق دریـا در سـال 1۹۵۹ آغـاز شـد، 
بنابرایـن حمـلLNG  بـه عنـوان کاالی قابل حمـل 
از طریـق دریـا موضوعی کامًا شـناخته شـده اسـت 
و کشـتی هایی بـا ظرفیـت حمـل بیـش از صدهـزار 
اخیـر  سـال های  در  شـده اند.  سـاخته  مترمکعـب 
کشـتی های حمـل LNG بـه موتورهای دوگانه سـوز 
مجهـز شـده اند کـه بـه آنهـا اجـازه می دهـد عـاوه 
بـر سـوخت-های متـداول از گازهـای متصاعد شـده 
سـوخت  عنـوان  بـه  نیـز   LNG حمـل  مخـازن  از 
دوم اسـتفاده کننـد. اولیـن کشـتی سـاخته شـده بـا 
سـوخت LNG در سـال ۲000 راه انـدازی شـد و تـا 
  LNGسـال ۲01۷ بیـش از 11۷ کشـتی مجهـز بـه
عملیاتی شـدند. در خصوص اسـتفاده از گاز به عنوان 
سـوخت کشـتی ها، مسئله نشـت و خروج گاز از موتور 
همچنـان وجـود دارد. متان گاز گلخانه ای با پتانسـیل 
گـرم کـردن کره زمیـن تـا ۲۵ برابـر گرمایـش صـد 
سـال دی اکسـیدکربن است. به علت نشـتی گاز متان 
از موتورهـای مجهز به سـوخت LNG ناشـی از عدم 
احتـراق یا احتـراق ناقص گاز و یا خـروج گاز از موتور 
پس از توقف، صدمات محیط زیسـت ناشـی از انتشـار 

متـان بیشـتر از مزایـای اسـتفاده از LNG اسـت.

متانول
تولیـد  شـیمیایی  مـاده  یـک  عنـوان  بـه  متانـول 
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انـرژی حالـت جامـد وجـود دارد، امـا نحـوه اسـتفاده 
تفـاوت  جامـد  حالـت  هیدروژنـی  حامل هـای  از 
دو  واقـع،  در  دارد.  زغال سـنگ  بـا  قابل توجهـی 
روش بـرای سوخت رسـانی بـه کشـتی بـا اسـتفاده 
از حامل هـای هیـدروژن حالـت جامـد موجود اسـت. 
بـا  شـده  شـارژ  حامل هـای  از  اسـتفاده  اول  روش 
هیـدروژن اسـت کـه همـراه بـا عایق هـای رطوبتـی 
و عایق هـای اکسـیژنی بـه صـورت محلـول یـا پودر 
تحویـل  دوم،  روش  می شـوند.  منتقـل  کشـتی  بـه 
هیـدروژن بـه صـورت خالـص بـه کشـتی و ترکیـب 
آن بـا حامل هـای هیـدروژن در مخـازن بـرای انجام 
واکنـش اسـت. بـه علـت پایین بـودن سـرعت جذب 
زمـان  جامـد،  هیـدروژن  حامل هـای  جابه جایـی  و 
فرآینـد سـوخت گیری هیـدروژن جامـد زیـاد اسـت. 
ایـن موضـوع از نقطه نظـر مهندسـی، چالـش مهمی 
در ذخیره سـازی هیـدروژن حالـت جامـد محسـوب 
پودرهـا  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  مسـئله  می شـود. 
برخـاف مایعـات بـه راحتـی پمپـاژ نمی شـوند و در 
هنـگام قـرار گرفتـن در معرض اکسـیژن یـا رطوبت 
پایـدار نیسـتند، بنابرایـن بایـد در فضـای خنثـی و 

محیـط بی اثـر منتقـل شـوند.

نصب راکتور
بـرای آن دسـته از مخـازن ذخیـره هیـدروژن کـه 
نیازمنـد انجـام واکنـش تبدیـل شـیمیایی هسـتند، 
نصـب راکتور بر روی کشـتی ضروری اسـت. بیشـتر 
راکتورهـای شـیمیایی بـرای کار در مکان هـای ثابت 
طراحـی شـده اند. بنابرایـن حـرکات کشـتی ناشـی از 
امـواج دریا مهم ترین چالش در توسـعه راکتورها برای 
نصـب روی کشـتی ها محسـوب می شـود. در واکنش  
هیدروژن زدایـی حامل های مختلف هیـدروژن از چند 
نوع راکتور مختلف اسـتفاده می شـود کـه راکتورهای 
لوله ای و راکتور غشـایی همزن دائـم از پرکاربردترین 
هسـتند. راکتـور لولـه ای کـه بـا ذرات کاتالیـزور پـر 
می شـود بـرای هیدروژن زدایـی آمونیـاک و برخـی از 
ترکیبـات تولوئن مورد اسـتفاده قرار می گیـرد. کنترل 
واکنـش هیدروژن زدایـی به دلیل تشـکیل نقاط داغ و 
حـذف هیـدروژن به دلیل سـاختار بسـتۀ آن از معایب 
ایـن راکتور اسـت. نـوع دیگـر راکتورهای غشـایی با 
خاصیـت حـذف سـریع هیـدروژن بـه دلیـل داشـتن 
غشـایی از کاتالیـزور بـا قابلیت نفوذ هیدروژن اسـت. 
عیب اساسـی ایـن نوع راکتـور، هزینه بسـیار گران و 

پایداری کم غشـاها اسـت.

خطرات استفاده از هیدروژن در کشتی
خصـوص  در  عمومـی  بـاور  ایمنـی  نقطه نظـر  از 
هیـدروژن مناسـب نیسـت. تـرس از هیـدروژن بـه 
حادثـه هیندنبـورگ در سـال 1۹۳۷ و انهـدام کشـتی 
هوایـی مرتبـط اسـت. هیـدروژن بـه علـت انـرژی 
پاییـن مـورد نیاز جهـت احتراق سـوختی بـا خاصیت 

اشـتعال پذیری بسـیار زیـاد محسـوب می شـود. هـر 
چنـد قابلیت انتشـار یکـی از مزایای عمـده هیدروژن 
ولـی  اسـت  مولکـول  کوچک تریـن  عنـوان  بـه 
ایـن خاصیـت باعـث سـهولت نشـت آن از طریـق 
اتصـاالت و منافـذ سیسـتم لوله کشـی یـا سیسـتم 
ذخیره سـازی می شـود. ایـن گاز سـبک در صـورت 
رهاسـازی بـه سـرعت پراکنده می شـود کـه می توان 
از آشکارسـازهای موجـود بـا قـدرت تشـخیص مقدار 
هیـدروژن در سـطوح 100 برابـر کمتـر از حـد انفجار 
اسـتفاده کـرد. هیـدروژن یـک گاز بی بـو، نامرئـی و 
باعـث  بـاال  غلظت هـای  در  امـا  اسـت  غیرسـمی 
خفگـی می شـود. بـرای کاهـش خطـر انفجـار بایـد 
آزادسـازی هیـدروژن تحـت شـرایط خـاص و کنترل 
شـده باشـد. خوشـبختانه مخازن هیدروژن فشـرده از 
ایمنـی الزم برخـوردار هسـتند بـه گونـه ای کـه ایـن 
مخـازن در برابر اصابـت گلوله نیز مقاومـت می کنند. 
جنـس مخـازن بایـد به گونه ای باشـد کـه در صورت 
ذخیـره هیـدروژن بـه شـکل مایـع خنک کننـده در 
دمـای 1۶۲- درجه سـانتیگراد و یا هیـدروژن مایع در 
دمـای ۲۵۳- درجـه سـانتیگراد، از خاصیـت مقاومت 
شـکنندگی مناسـبی در دمای بسـیار پاییـن برخوردار 
باشـند. به دو دلیل مهم باید از نشـت هیـدروژن روی 
بدنـه و عرشـه کشـتی ها جلوگیری گردد. اواًل، نشـت 
هیـدروژن مایـع یـا گاز طبیعی مایع در حجـم زیاد، به 
دلیل تبخیر مایع در محیط، باعث سـرد شـدن سـریع 
سـطح و افزایش خاصیت شـکنندگی فوالد می شـود. 
ثانیـاً، بعـد از نشـت مایعـات سـرد، ابرهـای بخـار بـا 
دمـای بسـیار پاییـن حاوی مقادیـر زیاد بخـار آب که 
سـنگین تر از هـوا هسـتند تشـکل می شـود. سـرعت 
پخـش این ابرهـا در محیط به میزان سـرعت متفرق 
شـدن سـوخت-های گازی در فضای آزاد نیسـت که 

موجـب افزایـش خطـر خفگـی و انفجـار می شـود. 
بـا توجـه بـه شـباهت های زیـاد بیـن سـوخت های 
روش  بـه  شـده  تولیـد  گازوئیـل  و  فعلـی  متـداول 
FTS، بـرای گازوئیـل تولیـد شـده از طریـق بازیافت 
پیش بینـی  خطـری  هیچگونـه  دی اکسـیدکربن 
نمی  شـود. اگرچـه از نقطه نظـر آلودگی محیط زیسـت 
سـوخت  دی اکسـیدکربن  از  بازیافتـی  سـوخت 
پاک تـری اسـت، اما گازوئیـل FTS از نظر شـیمیایی 
کـه  کربنـی هسـتند  زنجیـره  مولکول هـای  همـان 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  سـوخت  عنـوان  بـه  امـروزه 
می گیرنـد. آنهـا حـاوی مقـدار کمی ترکیبـات گوگرد 
نسـبت به سـوخت های حاصـل از نفت خام هسـتند، 
امـا برخـاف متانول، نشـت گازوئیـل FTS همچنان 
تأثیرات منفی زیادی بر محیط زیسـت خواهد داشـت. 
متانـول در آب بسـیار محلـول اسـت و بـه سـرعت 
تجزیـه می شـود. بنابراین، نشـت متانول از کشـتی ها 
در مقایسـه بـا نشـت گازوئیـل، تأثیر زیسـت محیطی 
گازوئیـل،  بـا  مقایسـه  در  داشـت.  خواهـد  کمتـری 
نقطـه اشـتعال و نقطـه جـوش متانـول کمتـر اسـت. 

ایـن بـدان معناسـت کـه متانـول خطـر آتش سـوزی 
باالتـری نسـبت بـه گازوئیـل دارد. متانـول هنـگام 
بلـع و استنشـاق نیـز سـمی اسـت. به طـور میانگیـن 
 ppm بلـع ۵۶/۲ گرم و استنشـاق متانول بـا غلظت
4000-1۳000 موجـب مـرگ می شـود. بـا توجـه به 
ایـن نکته که سـرعت تبخیـر متانول تقریبـاً پنج برابر 
بیشـتر از آب اسـت، بنابرایـن نظارت بیشـتر بر میزان 
نشـت متانول در فضای بسـته موتورخانه های کشـتی 
و نزدیـک مخـازن سـوخت بـرای اطمینـان از ایمنی 
خدمـه ضـروری اسـت. چـون قـرار گرفتـن طوالنی 
مـدت در معـرض متانـول حتی در غلظت هـای پایین 

صدماتـی را بـه همـراه خواهد داشـت.

نتیجه گیری 
در ایـن بررسـی چندیـن جنبـه مختلـف اسـتفاده از 
هیـدروژن به عنوان سـوخت جایگزیـن در حمل ونقل 
دریایـی مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. ابتـدا تأکید 
شـد کـه روش هـای جدیـد تولیـد هیـدروژن بایـد با 
هـدف دسـتیابی به مزایای زیسـت محیطی نسـبت به 
اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی مـورد اسـتفاده قـرار 
گیـرد. به طـور مشـخص اسـتفاده از الکترولیـز برای 
تولیـد هیدروژن به عنوان سـوختی بـدون تولید کربن 
ارائـه شـد. امـا چالـش اصلـی اسـتفاده از هیـدروژن 
مسـئله ذخیره سـازی اسـت کـه چندیـن روش ذخیره 
ارزیابـی قـرار  هیـدروژن در صنعـت دریایـی مـورد 
گرفـت  نتیجـه  می تـوان  ارزیابـی  ایـن  از  گرفـت. 
کـه هیـچ راه حـل سـریع و خاصـی بـرای جایگزینی 
سـوخت کشـتی ها بـا حامل هـای هیـدروژن وجـود 

زیرا: نـدارد 
• هیـچ یـک از روش هـای ذخیره سـازی هیـدروژن 

چگالـی انـرژی باالیـی ندارند
• مصرف انرژی برای تولید آنها پایین نیست

• زیرسـاخت اسـتفاده از منابـع تجدیدپذیـر در اختیار 
نیست

• اکثـراً سـمی هسـتند و بـه راحتـی قابل حمـل و 
نیسـتند ذخیره سـازی 

مؤسسـات  و  بنـادر  کشـتی ها،  بنابرایـن، صاحبـان   
جهانـی  سـازمان  ماننـد  نظارتـی  و  قانون گـذار 
دریانـوردی، بایـد راهبردها و اسـتراتژی ذخیره سـازی 
مشـخص  را  دریایـی  حمل ونقـل  بـرای  هیـدروژن 
نشـان  تحلیـل  و  تجزیـه  ایـن  همچنیـن  کننـد. 
مقـدار  کمتریـن  فشـرده  هیـدروژن  کـه  می دهـد 
هیـدروژن  ذخیره سـازی  روش  و  انـرژی  مصـرف 
به صـورت سـوخت FTS بیشـترین مصـرف انـرژی 
 FTS را دارد. امـا، از نظـر چگالـی انـرژی، سـوخت
از سـایر حامل هـای هیـدروژن بهتـر عمـل می کنـد. 
تجزیـه و تحلیـل چگالـی انـرژی نشـان داد کـه از 
لحـاظ تئـوری، ذخیره سـازی هیـدروژن حالـت جامد 
ظرفیـت ذخیره سـازی مناسـبی ارائـه می دهـد، اما به 
یـک سیسـتم کارآمد و سـبک بـرای ذخیـره حامل ها 
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نیـاز اسـت. از طرفی بررسـی بهره وری انرژی نشـان 
می دهـد کـه بـرای ذخیـره هیـدروژن شـیمیایی، اگر 
از منبـع گرمایـی خارجـی اسـتفاده شـود، می تـوان 
راندمـان کلـی فرآیند را تـا حد زیادی بهبود بخشـید. 
در نتیجـه بـه جزسـوخت هایLNG، FTS  و متانول، 
کشـتی های  بـرای  زیرسـاختی  هیـچ  درحال حاضـر 
بزرگ در دسـترس نیسـت و توسـعه زیرسـاخت های 
جدیـد ذخیره سـازی همـراه با توسـعه راکتور مناسـب 
از  یکـی  هیـدروژن  شـیمیایی  حامل هـای  بـرای 
چالش هـای اصلـی اسـتفاده از هیـدروژن در صنعـت 

کشـتیرانی اسـت.

پی نوشت:
1-  Pilot fuel
2-  cassette-type
3-  Sloshing
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تأمیـن آب و آذوقـه، ارائـه خدمات فنی و مهندسـی، 
تعویـض  و  اسـکان  امـکان  بهداشـتی،  و  پزشـکی 
و  نفتـی  پسـماندهای  جمـع آوری  کشـتی،  خدمـه 
زباله هـای کشـتی، از جملـه خدمـات جانبـی صنعت 
بانکرینـگ اسـت کـه هـر یـک می توانند زمینه سـاز 
درآمدزایی هـای باالیـی بـرای بنـادر ایـران باشـند.
راه انـدازی بانکرینـگ برای تأمین سـوخت مورد نیاز 
کشـتی های بـزرگ تجـاری در سـواحل خلیج فارس 
و  می کنـد  کشـور  نصیـب  را  زیـادی  درآمدهـای 
درآمدهـای  افزایـش  و  کار  و  کسـب  رونـق  در 
بسـیار  می توانـد  مکـران  سـواحل  ساحل نشـینان 

تأثیرگـذار باشـد. 
بـدون تردید راه اندازی پروژه بانکرینگ منطقه سـلخ 
قشـم به  عنـوان بزرگ ترین قطب سوخت رسـانی در 
سـواحل ایـران، قشـم را به هـاب سوخت رسـانی به 
تبدیـل  منطقـه  در  خارجـی  و  ایرانـی  کشـتی های 
خواهـد کـرد و درآمدهـای ایـران را از ایـن بخـش 

داد. افزایـش خواهد 
رونـق اقتصادی منطقـه، ارتقاء جایـگاه جهانی ایران 
بـزرگ  کشـتی های  بـه  سوخت رسـانی  حـوزه  در 
تجـاری، کاهـش میـزان قاچـاق سـوخت، افزایـش 
درآمدهـای ارزی و کاهـش نـرخ بیکاری در کشـور، 
جزیـره قشـم و ساحل نشـینان از مزیت هـای بـزرگ 

راه انـدازی بانکرینگ سـلخ قشـم اسـت.
منطقـه خلیج  فـارس بـا 4۸ درصد ذخایر اثبات  شـده 
نفـت خـام دنیـا و همچنین ۳۵ درصد صـادرات نفت 
خـام دنیـا از ایـن منطقـه و انتقال این حجـم عظیم 
مـواد نفتـی و فرآورده هـای حاصـل از آن، نیازمنـد 
و  غول پیکـر  کشـتی های  گسـتردۀ  مـرور  و  عبـور 
پیمایـش  دلیـل  بـه  کـه  اسـت  نفتـی  قاره پیمـای 
مسـافت های طوالنـی و حجم بـزرگ خـود، نیازمند 
بنـادر قـوی در عرصـه صنعـت بانکرینـگ اسـت و 
جمهوری اسـامی ایـران باید از ایـن ظرفیت بزرگ 

درآمدهـای ارزی بیشـتری را نصیـب خـود کند.
بـه  تبدیـل  دریایـی  امـروز صنعـت سوخت رسـانی 

1۵ درصـدی شـرکت ملـی نفتکـش ایـران آمـاده 
شـده و هم اکنـون ایـن مرکـز بـرای ارائـه خدمـات 
سوخت رسـانی به کشـتی های بـزرگ تجـاری فعال 

. ست ا
لحـاظ  بـه  امکان سـنجی طـرح  و  اولیـه  مطالعـات 
در  اولیـه،  سـال های  همـان  در  فنـی  و  اقتصـادی 
دو بخش سـاحلی و فراسـاحلی بــه انجــام رســید 
و طراحـی و سـاخت ایـن بخش هـا بـا هـدف ایجاد 
تخلیـه  و  بارگیـری  بـرای  الزم  زیرسـاخت های 
سـوخت و مشـتقات نفتـی و تأمیـن ترابـری دریایی 
در  بـا  کـه  اسـت  رسـیده  انجـام  بـه  و  پیش بینـی 
دسـتیابی  سـایت،  ایـن  قابلیت هـای  گرفتـن  نظـر 
بـه ظرفیـت عملیاتـی تـا چهـار میلیون ُتن در سـال 

امکان پذیر است.
مجموعـه سـاحلی طـرح سوخت رسـانی در زمینی به 
مسـاحت بیـش از 1۲ هکتار با 10 مخزن اتمسـفری 
عمـودی بـا سـقف ثابـت و ارتفـاع ۹.۶ متـر و قطـر 
۲۷ متـری و تمـام تأسیسـات و تجهیـزات جانبـی، 
در سـال 1۳۹۵ تکمیـل شـده و ظرفیـت هـر یک از 
ایـن 10 مخـزن، ۵۲۶0 مترمکعـب و بـه عبارتی در 

مجمـوع ۵۲ هـزار و ۶00 مترمکعب اسـت.
بخـش فراسـاحل ایـن طـرح مهـم نفتـی در منطقه 
اسـت  موج شـکن  دو  دارای  قشـم  جزیـره  سـلخ 
کـه موج شـکن اصلـی آن بـه طـول 1۶00 متـر و 
موج شـکن فرعـی هـم بـا ۶00 متـر طـول تکمیـل 
شـده و ایـن پـروژه مهـم سوخت رسـانی ایـران در 
خلیج فـارس دارای یـک اسـکله در کنـار موج شـکن 

اسـت. اصلی 
راه انـدازی و توسـعه صنعـت بانکرینـگ می توانـد به 
ایجـاد مشـاغل متنوعـی مرتبـط بـا امـور خدماتـی 
کشـتیرانی و کارهـای تخصصـی جانبی منجر شـود، 
کاری کـه باعـث افزایـش درآمدهای ساحل نشـینان 

و رونـق کسـب و کار در سـواحل ایـران می شـود.
از  بهره منـدی  بـرای  ایـران  ژئوپلتیـک  موقعیـت 
درآمدهـای بانکرینـگ به گونه ای اسـت کـه هر 1۲ 

 ]  ایرج منصوری [      ]  روزنامه نگار  [      

نگاهی دوباره به واحد بانکرینگ سلخ قشم:

اشتغال و درآمد ارزی در دسترس است

رونـق اقتصـادی منطقـه، ارتقـاء جایـگاه جهانی ایـران در حوزه سوخت رسـانی به کشـتی های بـزرگ تجـاری، کاهش میـزان قاچاق 
سـوخت، رونـق کسـب وکارهـای دریایـی و بنـدری، افزایـش درآمدهـای ارزی و کاهـش نـرخ بیـکاری در کشـور، جزیـره قشـم و 

ساحل نشـینان از مزیت هـای بـزرگ راه انـدازی بانکرینـگ سـلخ قشـم اسـت.

بانکرینـگ  پـروژه  راه انــــدازی 
بـه   قشـــم  سلـــــخ  منطقـه 
قطـب  بـــزرگ تریـــن  عنـــوان 
سـواحـــل  در  سوخت رسـانی 
ایــــران، قشـــــم را به هــــاب 
کشـتی های  بـه  سوخت رسـانی 
ایرانی و خارجـی در منطقه تبدیل 
خواهـد کـرد و درآمدهـای ایران را 
از ایـن بخـش افزایـش خواهـد داد

حـوزه  در  مهـم  بسـیار  بخش هـای  زیـر  از  یکـی 
خدمـات صنایـع دریایی شـده و برخی از کشـورهای 
جهـان و منطقـه از فـروش سـوخت به کشـتی های 
بـزرگ تجـاری در جهـان درآمدهـای زیـادی دارند.
پژوهش هـای مجلـس  مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر 
شـورای اسـامی، بخش زیادی از سـوختی که بندر 
فجیـره امارات متحـده عربی به کشـتی های تجاری 
تحویـل می دهـد، از ایـران تأمیـن می شـود؛ بـا این 
حـال اگـر چـه امـارات دارای یکـی از بزرگ تریـن 
مراکـز بانکرینـگ اسـت، اما سـنگاپور اولین کشـور 
دنیـا در زمینـه صنعت بانکرینگ محسـوب می شـود 

کـه فاقـد منابـع نفت و گاز اسـت.
و  تجـاری  بـزرگ  کشـتی های  تـردد  افزایـش  بـا 
عمـان  دریـای  و  خلیج فـارس  در  اقیانوس پیمـا 
منطقـه خلیج  فـارس یکـی از مناطـق مسـتعد بـرای 
از ایـن ظرفیـت  بایـد  صنعـت بانکرینـگ اسـت و 
بـزرگ به منظـور کسـب درآمدهـای ارزی بـه خوبی 

اسـتفاده شـود.
پـروژه بانکرینگ سـلخ قشـم طی 10 سـال گذشـته 
جمهـوری  کشـتیرانی  درصـدی   ۶0 مشـارکت  بـا 
اسـامی ایـران، ۲۵ درصـدی منطقـه آزاد قشـم و 
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دقیقـه یک کشـتی از تنگـه هرمز و سـاالنه بیش از 
4۷ هـزار فرونـد کشـتی در منطقه خلیج فـارس تردد 
می کننـد و ایـن نشـان می دهـد سوخت رسـانی بـه 
سـرمایه گذاری  صورتی کـه  در  می توانـد  کشـتی ها 
درآمدزایـی  کشـورمان  بـرای  گیـرد،  الزم صـورت 

بسـیار باالیی داشـته باشـد.
بـا توجـه بـه درآمـد بـاالی صنعـت بانکرینـگ در 
جهـان و منطقه، مجلس شـورای اسـامی در جهت 
ارتقـاء جایـگاه ایـران در صنعـت بانکرینـگ منطقه 
و جهـان، در قانـون برنامـه ششـم توسـعه، دولـت 
را موظـف کـرده کـه سـاالنه 10 درصـد بـه سـهم 
بانکرینـگ  صنعـت  در  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
منطقـه بیفزایـد و ایـن سـهم در پایان برنامه ششـم 
بـه ۵0 درصـد برسـد. با وجـود این قانون باال دسـتی 
و تولیـد سـوخت در کشـور متأسـفانه در ایـن زمینـه 
موفقیتـی نداشـتیم و در حـال  حاضر متوسـط سـهم 
ایـران از ایـن صنعـت در منطقـه کمتـر از 10 درصد 
و در جهـان حـدود ۲ درصـد اسـت؛ در حالـی کـه 
بیشـتر سـوخت مـورد نیاز مراکـز عرضه سـوخت در 

خلیج فـارس از ایـران تأمیـن می شـود.
دلیـل  بـه  ایـران،  جنـوب  در  واقـع  قشـم  جزیـره 
قـرار گرفتـن در فاصلـه ۵ مایلـی مسـیر کشـتیرانی 
و  مناسـب  سـواحل  بـودن  دارا  بـا  و  بین المللـی 
امکانـات بالقـوه و مزیت هـای عظیـم نفـت و گاز و 
ظرفیت هـای فراوان اقتصـادی در منطقه آزاد و ویژه 
اقتصـادی، همچنیـن تدویـن طرح جامـع بانکرینگ 
کشـور و مشـخص شـدن منطقـه سـلخ در جنـوب 
جزیـره بـه عنوان منطقه اسـتراتژیک سوخت رسـانی 
کشـور و تصویـب قوانینـی در سـطح قـوای مقننـه 
و مجریـه، پتانسـیل های زیـادی داشـته و توانایـی 

ایفـای نقـش ارزنـده در اقتصـاد ایـران را دارد.
ایـن جزیـره فاقـد پاالیشـگاه بـوده که ایـن موضوع 
و همچنیـن عـدم سـاخت پـل ارتباطـی با سـرزمین 

بانکرینـگ  هزینه هـای  افزایـش  موجـب  اصلـی، 
شـده اسـت و جـا دارد وزارت نفـت و دولـت بـرای 
ایجـاد  زمینـه  در  منطقـه  ایـن  در  سـرمایه گذاری 
مراکـز بانکرینـگ اهتمـام ویـژه ای داشـته باشـند.
هـر چنـد کـه وزارت نفـت بـر اسـاس میـزان ذخایر 
عظیـم نفـت و گاز و موقعیـت جغرافیایـی جزیـره 
قشـم، ایـن منطقـه را بـه عنـوان قطـب بانکرینـگ 
کشـتی های  بـه  جانبـی  خدمـات  و  سوخت رسـانی 
و  تعییـن  کشـور  جنـوب  در  صنعتـی  و  تجـاری 
دنبـال  هـدف  ایـن  پیشـبرد  بـرای  را  طرح هایـی 
بـا  پاالیشـگاه  سـاخت  راسـتا  ایـن  در  و  می کنـد 
ظرفیـت 140 هـزار بشـکه در روز در جزیـره قشـم 

در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
سـلخ  سوخت رسـانی  سـایت  مایلـی   1۳0 کاهـش 
قشـم در مقایسـه بـا بنـدر فجیـره، بـه عنـوان یـک 
امتیـاز ویـژه بـرای کشـتی ها در صرفه جویـی زمـان 
و سـوخت بـه شـمار مـی رود و منطقـه سـلخ قشـم 
بـا تبدیل شـدن بـه قطـب بانکرینگ جنوب کشـور 
ایـن  اقتصـادی  کان  تحـوالت  در  مهمـی  نقـش 

منطقـه ایفـا خواهـد کرد.
در مجمـوع می تـوان بـا برنامه ریزی های مناسـب و 
فراهـم آوردن بسـتر الزم بـرای توسـعه فعالیت های 
تجـاری و ترانزیتـی عـاوه بـر افزایش سـهم ایران 
از صنعـت سوخت رسـانی و بانکرینـگ در منطقـه، 
در آبادانـی و رونـق معیشـت ساحل نشـینان مکـران 

می تـوان نقـش مهمـی ایفـا کرد.
انتظـار مـی رود بـا راه انـدازی مرکـز سوخت رسـانی 
سـلخ قشـم درآمدهـای ارزی ایـران از ایـن بخـش 
بـه تدریـج افزایـش یابـد و در مرحلـه بعـدی بایـد 
جمهـوری اسـامی ایـران برای افزایش سـهم بیش 
از سوخت رسـانی در منطقـه  از ۵0 درصـدی خـود 
بـه کشـتی های بین المللـی در خلیج فـارس و دریای 

عمـان گام های اساسـی بـردارد.

قشـم  سـلخ  بانکرینـگ  پـروژه 
بـا  گذشـته  ســـــال   ۱۰ طـی 
مشـارکت ۶۰ درصدی کشتیرانی 
 25 ایـران،  اسـالمی  جمهـوری 
درصـدی منطقه آزاد قشـم و ۱5 
درصـدی شـرکت ملـی نفتکـش 
ایـران آمـاده شـده و هم اکنـون 
ایـن مرکـز بـرای ارائـه خدمـات 
کشـتی های  بـه  سوخت رسـانی 

بـزرگ تجـاری فعـال اسـت

صنعـت  توسـعه  و  راه انـدازی 
ایجـاد  بـه  می توانـد  بانکرینـگ 
بـا  مرتبـط  متنوعـی  مشـاغل 
امـور خدمــــاتی کشـتیرانی و 
کارهـای تخصصـی جانبی منجر 
شـود، کاری کـه باعـث افزایـش 
و  ساحل نشـینان  درآمدهـای 
رونـق کسـب و کار در سـواحل 

می شـود ایـران 
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در  گرمـا  تأمیـن  بـرای  انـرژی هسـته ای 
صنعتـی  فرآیندهـای 

انـرژی هسـته ای منبعـی قابـل اطمینان بـرای تولید 
حـرارت در فرآیندهـای صنعتـی از قبیـل نمک زدایی 
غیرمتعـارف،  منابـع  از  نفـت  اسـتخراج   دریـا،  آب 
پاالیـش نفـت، ذوب آهـن، صنعت کاغذسـازی و مواد 
سـلولزی، تولید سیمان، سیسـتم های گرمایشی برای 
مراکـز جمعیتـی در مناطـق سردسـیر، پتروشـیمی، 
تولیـد اتانـول زیسـتی و هیـدروژن اسـت. بـرای اکثر 
کاربردهـای مهـم حـرارت صنعتـی، انرژی هسـته ای 
تنهـا گزینـه غیرکربنی قابـل اطمینان و معتبر اسـت.
فرآیندهـای  و  کاربردهـا  در  حـرارت  تولیـد  بـرای 
صنعتـی، تمرکـز فّنـاوری بـر روی طراحی و سـاخت 
راکتورهـای  روی  اخیـراً  بـاال1 و  راکتورهـای دمـای 
نمـک مـذاب۲ اسـت کـه گرمـا را در دمـای بیـش از 

می کننـد. تولیـد  سـانتی گراد  درجـه   ۷00
در سـال ۲01۹، ۷۹ راکتور هسـته ایی با ۷۵0 راکتور-
سـال تجربه عملیاتی بـرای کاربردهـای نمک زدایی، 
گرمایـش منطقه ایـی و حـرارت فرآینـدی مـورد بهره 

اند.  برداری بـوده 

تولید هیدروژن 
بـر اسـاس گزارش مـاه سپتامبرسـال ۲0۲0 سـازمان 
مشـورتی  بین المللی لوسـید کاتالیسـت کـه در زمینه 
انرژی هـای جایگزیـن و کربن زدایـی فعالیت می کند، 
در  جایگزیـن  انرژی هـای  به کارگیـری  بـر  عـاوه 
بخـش تولیـد الکتریسـیته، تنهـا راه شـناخته شـده 
مرتبـط بـا بخش هـای اقتصـادی کـه کربن زدایی در 
آنهـا دشـوار اسـت، اسـتفاده از هیـدروژن در مقیـاس 
بـزرگ بـه عنوان حامـل انـرژی پـاک و همچنین به 
عنـوان مـاده اولیـه بـرای تولیـد آمونیاک می باشـد. 

اگـر بتوان هیدروژن را بدون انتشـار دی  اکسـیدکربن 
و از طریـق تکنیک هـا و فرآیندهای پـاک تولید کرد، 
بـه طـور فزاینـده ای به عنـوان یک عامـل کلیدی در 

سیسـتم های انـرژی آینـده در نظر گرفته خواهد شـد. 
علی رغـم چالش هـای مرتبط بـا ذخیره سـازی و حمل 
در فشـار باال، اسـتفاده از هیـدروژن به عنوان سـوخت 

در صنایـع حمل ونقل روبه گسـترش اسـت.
 همچنیـن، اسـتفاده از هیدروژن در تولید سـوخت های 
مایع از منابع غیرمتعارف نفت خام در حال افزایش است 
و به ویـژه در مـورد نفت ماسـه ای نقشـی کلیـدی دارد. 
همچنیـن هیـدروژن را می شـود بـا دی اکسـیدکربن 
ترکیـب کرد تا متانـول یا دی متیل اتر که سـوخت های 

مهمـی در بخـش حمل ونقل هسـتند، تولید شـوند. 
از سـویی دیگـر، هیـدروژن به عنوان مـاده جایگزینی 
در مقیاس صنعتی برای کک در فوالدسـازی و سـایر 
فرآیندهـای متالـورژی در آینده کاربرد خواهد داشـت. 
عرضه فـراوان هیـدروژن بـا هزینه پاییـن، بهره وری 
بخـش کشـاورزی را نیـز افزایـش خواهـد داد زیـرا 
تولیـد کـود بیشـتر شـده و هزینه حمل ونقـل کاهش 

یافت.  خواهـد 
بـا توجـه بـه افزایـش تقاضـا و کاربـرد هیـدروژن در 
مصـارف صنعتـی و فّنـاوری جهـان امـروز و نیـاز به 
منبـع انـرژی پـاک بـرای تولید ایـن عنصـر از طریق 
روش الکترولیـز کـه به انـرژی الکتریسـته باالیی نیاز 
دارد و همچنیـن از طریق گرما-شـیمیایی که نیازمند 
حـرارت باالسـت، نقـش محـوری انـرژی هسـته ای  

پررنـگ تر شـده اسـت. 
مصـرف  میان مـدت،  آینـده  در  می شـود  پیش بینـی 
انـرژی بـرای تولید هیـدروژن از مصرف انـرژی برای 

تولید بـرق پیشـی گیرد. 

انفجارهای صلح آمیز هسته ای 
انفجارهای صلح آمیز هسـته ای۳  مبتنی بر همجوشـی 
هسـته ای بـر خـاف شـکافت هسـته ای، کمتریـن 

پتانسـیل را بـرای ریـزش مـواد رادیواکتیـو دارند.
آزمایش هـای  و  تحقیقـات  سـرد،  جنـگ  زمـان  در 
قابل توجهـی در مـورد انفجارهای هسـته ای صلح آمیز 

فنّاوری های صلح آمیز هسته ای در جهان مدرن-قسمت پایانی

مؤلفه های کلیدی برای رسیدن به توسعه پایدار

به ویـژه در حـوزه مهندسـی عمـران توسـط ایـاالت 
متحـده و اتحـاد جماهیـر شـوروی انجام شـدند. 

کاربردهای صلح آمیز انفجارهای هسـته ای  عبارتند از:
	 ،حفـاری در مقیـاس بـزرگ بـرای ایجـاد مخازن

کانال هـا و بنـادر؛
	تسهیل استخراج نفت و گاز؛
	 ،حفر مخـازن زیرزمینـی برای ذخیره سـازی نفت

گاز و یـا دفـن زباله؛
	اطفاء حریق در میادین گاز؛
	 رهگیری، انحراف مسـیر و نابـودی اجرام فضایی

بالقـوه خطرنـاک ماننـد سـیارک ها و سـتاره های 
دنبالـه دار نزدیـک مدار کـره زمین؛

	.استخراج نفت از منابع ماسه ایی یا  شیل
	 مـذاب فلوریدهـای  طریـق  از  انـرژی  تولیـد 

زیرزمینـی بـرای تولیـد الکتریسـیته از نیـروی بخـار 
	 بـرای فسـفات  و  مـس  کانـی  مـواد  شکسـتن 

اسـتخراج
شـده اند  آزمایـش  اول  مـورد  چهـار  میـان،  ایـن  از 
و  بررسـی  مـورد  دیگـر  کاربـرد  چهـار  درحالی کـه 

نشـده اند. آزمایـش  امـا  گرفتـه  قـرار  مطالعـه 
انفجارهـای  کـه  معتقدنـد  کارشناسـان  از  برخـی 
صلح آمیـز هسـته ای از نظـر اقتصـادی مقـرون بـه 
صرفه تریـن روش بـرای انجـام پروژه های مهندسـی 
و عمرانـی بـزرگ هسـتند و آنهـا را عملی ترین روش 
بـرای مدیریـت آتش سـوزی های بـزرگ در میادیـن 
گازی و از بیـن بـردن سـاح های شـیمیایی می دانند. 
البتـه شـایان ذکـر اسـت کـه انفجارهـای صلح آمیـز 
آزمایـش  منـع  جامـع  معاهـده  تحـت  هسـته ای 
هسـته ای 4 زمانـی کـه الزم االجـرا شـود، در نهایـت 

ممنـوع خواهنـد شـد.

چالش جهانی تأمین آب شیرین 
آب  کمبـود  متحـد،  ملـل  سـازمان  گـزارش  برابـر 
درحال حاضـر همـه قاره هـا و به ویـژه مناطـق شـمال 

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

      

رمـزو رازهـای بیکرانـی کـه در انـرژی هسـته ای نهفته اسـت کشـورها را بـرای اسـتفاده صلح آمیز از ایـن فنّـاوری ترغیب و 
تشـویق می کنـد زیـرا در جهانـی کـه با تحـول دگرگونی لحظـه ای همراه اسـت خاء ایـن فنّاوری باعث می شـود کشـورها از 
تولیـد بسـیاری از فنّاوری هـای مـورد نیـاز عقب بمانند بدون شـک جهـان آینده بـرای تأمین انـرژی، آب،تولید وسـایل نقلیه و 
به طـور کلـی دسـتیابی به توسـعه پایدار بـه فنّاوری هسـته ای نیازمند اسـت کـه در این شـماره مورد بررسـی قـرار می گیرد.
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آفریقـا و خاورمیانـه را تحت تأثیـر قرار داده اسـت. در 
یـک قـرن گذشـته، تقاضا بـرای آب در سـطح جهان 
بـا بیـش از دو برابـر نـرخ افزایـش جمعیـت در حـال 

رشـد بوده اسـت.
کمبـود آب می توانـد بـه معنـای کمبـود منابـع آب 
به دلیـل خشکسـالی و تغییـرات اقلیمـی و یـا به دلیل 
عـدم توانایی دسترسـی به منابع بدلیل سـوء مدیریت 
و فسـاد  نهادهـای حکومتـی و نبـود زیرسـاخت های 

مناسـب باشد. 
در آینـده میان مـدت، کمبـود آب تشـدید خواهد شـد 
زیـرا مناطـق شـهری کـه بـه سـرعت در حال رشـد 
هسـتند فشـار زیـادی را بر منابـع آبـی وارد می کنند. 
همچنیـن انتظـار مـی رود تغییـرات آب و هوایـی و 
تقاضـای انـرژی زیسـتی رابطـه پیچیده بین توسـعه 

جهانـی و تقاضـای آب را تقویـت کنـد.
برخـی یافته هـای آمـاری در گـزارش تفصیلی سـال 
۲0۲1 سـازمان ملـل متحـد در مـورد وضعیت جهانی 
آب شـیرین، شـرایطی بحرانی را نمایـان می کنند که 

به شـرح ذیل اسـت:
	 ۷۲ درصد از کل برداشـت های آب توسـط بخش

کشـاورزی، 1۶ درصد توسـط شـهرداری ها برای 
مصـارف خانگـی و خدمـات شـهری و 1۲ درصد 

توسـط صنایـع مصرف می شـود. 
	 هنگامـی کـه یـک منطقـه ۲۵ درصـد یا بیشـتر

از منابـع آب شـیرین تجدیدپذیـر خـود را مصـرف 
نمایـد، تحـت تنـش آبـی قـرار می گیرد. 

	 دو میلیـارد و ۳00میلیـون نفـر در کشـورهایی بـا
تنـش آبی زندگـی می کنند که از ایـن تعداد ۷۳۳ 
میلیـون نفـر در کشـورهای بـا تنـش آبی بسـیار 

بـاال و یـا بحرانـی زندگـی می کنند. 
	 کشـاورزی و  خواربـار  سـازمان  گـزارش  طبـق 

سـازمان ملل متحد در سـال ۲0۲0 ، سـه میلیارد 
و ۲00میلیـون نفـر از جمعیـت جهـان در مناطق 
کشـاورزی بـا کمبـود شـدید آب و یـک ششـم 
جمعیـت جهـان  در مناطقـی بـا کمبـود بحرانـی 

آب زندگـی می کننـد. 
	 برابـر گزارش سـال ۲0۲1 یونیسـف، امـروزه یک

میلیـون کـودک   میلیـون و 4۵0  میلیـارد و 4۲ 
در مناطقـی بـا درجـه بـاالی آسـیب پذیری آبـی 

زندگـی می کننـد.
	 حـدود چهـار میلیـارد نفـر، کـه تقریبـاً دو سـوم

حداقـل  می دهنـد،  تشـکیل  را  جهـان  جمعیـت 
در طـول یـک مـاه از سـال بـا کمبود شـدید آب 

مواجـه هسـتند. 
برابـر گـزارش انسـتیتو جهانـی آب۵ دانشـگاه اوهایو، 
۷00 میلیـون نفـر در سراسـر جهـان ممکن اسـت به 
دلیـل کمبـود شـدید آب تا سـال ۲0۳0 آواره شـوند.

نزدیـک بـه نیمـی از جمعیـت جهـان درحال حاضـر 
حداقـل یـک مـاه در سـال در مناطـق بالقـوه کم آب 
در سـال ۲0۵0  می توانـد  ایـن  و  می کننـد  زندگـی 

بـه چهـار میلیـارد و ۸00 میلیـون تـا پنـج میلیـارد و 
۷00میلیـون افزایـش یابـد. حـدود ۷۳ درصـد از افراد 

آسـیب دیده در آسـیا زندگـی می کننـد.

نمک زدایی هسته ای
درحال حاضـر از انـرژی هسـته ای بـرای نمک زدایـی 
اسـتفاده  شـیرین  آب  تأمیـن  به منظـور  دریـا  آب 
پتانسـیل آن بـرای بهره بـرداری بیشـتر  می شـود و 
در ایـن زمینـه بسـیار قابل توجـه اسـت. به طـور کلی 
نمک زدایـی با اسـتفاده از انرژی هسـته ای نسـبت به 
سـوخت های فسـیلی مقرون به صرفه تر اسـت. طبق 
گـزارش آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی در سـال 
۲01۵، فقـط راکتورهـای هسـته ای می تواننـد مقادیر 
بـاالی انرژی مورد نیـاز برای پروژه هـای نمک زدایی 
در مقیـاس بـزرگ را در آینـده تأمین کننـد. عاوه بر 
نمک زدایـی آب شـور دریـا، تصفیه فاضاب شـهری 
بـرای تأمیـن آب بهداشـتی، بـه طـور فزاینـده ای از 

کاربردهـای دیگـر انرژی هسـته ای اسـت. 
در راکتورهـای هسـته ای کوچـک و متوسـط  مختص 
نمک زدایـی، آب شـیرین   به طـور همزمـان اغلـب 
از بخـار کـم فشـار خروجـی از توربیـن مولـد نیروی 
الکتریسـیته و همچنیـن آب داغ خروجـی از سیسـتم 
خنک کننـده حاصـل می شـود . ظرفیـت تولیـد آب 
شـیرین این گونـه تأسیسـات هسـته ای، تـا ۵00 هزار 
متـر مکعـب در روز بـرآورد می شـود، در مقایسـه، در  
یـک نـاو هواپیمابـر هسـته ای ، مقـدار 1۵00 متـر 
مکعـب آب دریـا در شـبانه روز برای مصـارف داخلی 

نـاو نمک زدایـی می شـود. 
نمک زدایـی هسـته ای ایـن امـکان را فراهـم می آورد 
تـا انـرژی الکتریسـیته مـازاد نیروگاه هـای هسـته ای 
متصـل به شـبکه سرتاسـری، کـه می بایسـت به طور 
دایمـی با قدرت کامـل کار کننـد، در دوره های زمانی 
کـه میـزان تقاضـا و مصـرف کاهـش می یابـد بـه 
تأسیسـات آب شـیرین کـن منتقـل شـود. در نتیجـه 

مدیریـت تولیـد انـرژی بهینه می شـود. 
در اجـاس جهانـی آب در آوریـل ۲010 در پاریـس، 
سـاخت  چشـم انداز  آب  بین المللـی  کارشناسـان 
تأسیسـات نمک زدایـی را بـا اسـتفاده از نیروگاه هـای 

هسـته ای مـورد تأکیـد قـرار دادنـد. 
از آنجایـی کـه فّناوری هـای نمک زدایـی آب دریـا به 
سـرعت در حال توسعه هسـتند و کشورهای بیشتری 
نیروگاه هـای یکپارچه دو منظـوره را با هدف همزمان  
انتخـاب  نمک زدایـی  و  الکتریسـیته  نیـروی  تولیـد 
مناسـب  پیشـرفته  فّناوری هـای  بـه  نیـاز  می کننـد، 
بـرای یکپارچگی نیروگاه های هسـته ایی و تأسیسـات 
هسـته ای،  نمک زدایـی  اقتصـادی  و  شـده  بهینـه 

آشـکارتر می شـود.
برنامـه تحقیقـات هماهنگ شـده۶ آژانـس بین المللی 
انـرژی اتمـی بـا هـدف توسـعه فّناوری هـای نویـن 
بـرای شیرین سـازی آب دریـا بـا اسـتفاده از انـرژی 

هسـته ای، در چارچـوب یـک کارگـروه فنـی بـرای 
نمک زدایـی هسـته ای کـه در سـال ۲00۸ تأسـیس 
شـد، سـازماندهی شـده اسـت و از سـال ۲00۹ تـا 
۲011، انـواع فّناوری هـای نوین را مورد بررسـی قرار 

داد. 

فنّاوری هسته ای در وسایل نقلیه 
الکتریکی 

وسـایل نقلیه جـاده ای تمام الکتریکی و وسـایل نقلیه 
الکتریکـی هیبریـدی کـه از شـبکه بـرق سرتاسـری 
شـارژ می شـوند، در آینده نزدیک میـزان تقاضا  برای 

نیروی الکتریسـیته را به شـدت افزایـش خواهند داد.
تـا پایـان سـال ۲0۲0، تقریبـاً 10 میلیـون خـودروی 
الکتریکـی در جهـان تولید شـدند. ضمنـاً، خودروهای 
الکتریکـی بـا پیشـرانش پیـل سـوختی هیدورژنـی 
تحـت تحقیـق و توسـعه قـرار دارنـد. هـدف اصلی از 
ایجـاد انگیزه برای اسـتفاده از خودروهـای الکتریکی، 
محـدود کـردن انتشـار کربن اسـت، انرژی هسـته ای 
بـه عنـوان دومیـن منبـع مهـم غیرکربنـی نیـروی 
می توانـد  آبـی،  بـرق  منبـع  از  پـس  الکتریسـیته 
نقـش مهمـی در تأمیـن انـرژی موردنیـاز خودروهای 

باشـد. الکتریکی داشـته 
گازهـای  انتشـار  نظـر  از  کـه  هسـته ای  انـرژی 
گلخانـه ای پـاک محسـوب می شـود، از سـه جنبـه 

دارد: اهمیـت  جـاده ای  حمل ونقـل  بـرای 
	 وسـایل نقلیه هیبریدی و تمـام الکتریکی به طور

بالقـوه از نیـروی الکتریسـیته مـازاد در خـارج از 
پیک شـبکه بـرای شـارژ مجـدد اسـتفاده می کنند.

	 از انـرژی حرارتی هسـته ای می شـود بـرای تولید
سـوخت های هیدروکربنـی مایـع از زغال سـنگ 

اسـتفاده کرد.
	 و نفـت  پاالیـش  بـرای  نیـاز  مـورد  هیـدروژن 

خودروهـای  بـرای  سـوختی  پیـل  همچنیـن 
ترمـو  و  الکترولیـز  روش هـای  از  الکتریکـی، 
و  الکتریسـیته  انـرژی  از  اسـتفاده  بـا  شـیمیایی 
تأمیـن  نیروگاه هـای هسـته ای  انـرژی حرارتـی 

. د می شـو

کاربـرد فنّـاوری هسـته ای در کشـاورزی و 
تولیـد و تأمیـن پایـدار مـواد غذایی 

سـازمان خواربـار و کشـاورزی )فائـو( سـازمان ملـل 
متحـد بـرآورد کـرده اسـت کـه در سـال های ۲014 
تـا ۲01۶ ، تقریبـاً ۷۹۵ میلیـون نفـر ) یـک نفـر از 
هـر ۹ نفـر جمعیـت جهان( از سـوء تغذیـه مزمن رنج 
برده انـد. رادیوایزوتوپ هـا و تشعشـعات مورد اسـتفاده 
در صنایـع غذایـی و کشـاورزی بـه کاهش ایـن ارقام 

کمـک می کننـد.
عـاوه بـر نیـاز بـه بهینه سـازی فرآینـد تولیـد مـواد 
غذایـی، کشـاورزی بایـد در بلندمـدت پایـدار باشـد. 
فائو بـا آژانس بین المللـی انرژی اتمـی در برنامه های 
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بـا  غـذا  تأمیـن  پایـداری  بهبـود  بـرای  گوناگـون 
کمـک فّناوری هـای هسـته ای و بیوتکنولوژی هـای 
مرتبـط همـکاری می کنـد. از سـویی دیگـر، کاربـرد 
فّنـاوری هسـته ای در ایجـاد جهش هـای ژنتیکـی، 
اصـاح مهندسـی شـده ، پـرورش انتخابـی و تکثیـر 
ارگانیزم هـای غذایـی بـا خصوصیـات بهتـر، مدیریت 
بهینـه اسـتفاده از کودهـای شـیمیایی بـا ایزوتـوپ 
نیتـروژن 1۵ و همچنیـن کنتـرل آفـات و حشـرات با 
تکنیـک پرتوافکنـی گامـا در بهبود کیفیـت و کمیت 
مـواد  پایـدار  تأمیـن  به منظـور  تولیـدات کشـاورزی 

غذایـی نقشـی چشـمگیر و شـناخته شـده دارد.

چشـم انداز فنّـاوری و انـرژی هسـته ای در 
پایدار  توسـعه 

کمیسـیون برانتلنـد۷ سـازمان ملـل متحـد تعریفی از 
توسـعه پایـدار۸ را در سـال 1۹۸۷ تصویـب کـرد کـه 
هم اکنـون بـه عنـوان مفهومـی اسـتاندارد پذیرفتـه 
اسـت کـه  توسـعه  ای  پایـدار،  توسـعه  اسـت.  شـده 
بـه نیازهـای کنونـی پاسـخ می دهـد و بـه توانایـی 
نسـل های آینده بـرای برطـرف کردن نیازهـای خود 

نمی رسـاند. آسـیبی  
در ایـن تعریـف دو مؤلفـه کلیـدی مهـم وجـود دارد. 
نیازهـای  بـا  ارتبـاط  در  به ویـژه  نیـاز،  مفهـوم  اول 
در  نیافتـه کـه می بایسـت  توسـعه  اساسـی جوامـع 
اولویـت قرار گیرنـد. دوم  محدودیت ها و آسـیب های 
سـازمان های  و  فّنـاوری  رشـد  از  ناشـی  تحمیلـی 
اجتماعـی که بر قابلیت های پشـتیبانی حیاتی توسـط 

محیط زیسـت، اثـر مخـرب دارنـد.
آن  در  کـه  می کنـد  بیـان  را  وضعیتـی  پایـداری 
سـرمایه های طبیعـی در طـول زمان کاهـش نیافته و 
توانایی محیط زیسـت در پشـتیبانی حیاتـی برای همه 
گونه هـای زیسـتی و جوامـع انسـانی در زمـان حال و 

آینـده تحلیـل نرود. 
در مفهـوم توسـعه پایـدار، واژه »پایـدار« ویژگی یک 
سیسـتم اقتصـادی متـوازن را مبتنـی بـر پشـتیبانی 
اکولوژیکـی تعریـف می کند و بـه پایایی چهـار مؤلفه 
فرهنگـی  و  سیاسـی  اقتصـادی،  زیسـت محیطی، 

اسـت. معطوف 
توسـعه پایـدار فرآینـدی تکوینـی در پیونـد ارگانیک 
محیط زیسـت  حیاتـی  ظرفیـت  و  توسعه انسـانی  بـا 
هدایـت  طبیعـی،  منابـع  از  بهره گیـری  و  اسـت 
جهت گیـری  و  اقتصـادی  رشـد  سـرمایه گذاری ها، 
توسـعه فّناوری هـای نویـن را در بـر می گیـرد تـا بـا 
نیازهای کنونی و آینده جوامع بشـری سـازگار باشـد.
اساسـاً، موقعیـت رقابتـی انـرژی هسـته ای از منظـر 
انـرژی،  بـاالی  چگالـی  دلیـل  بـه  پایـدار  توسـعه 
و  بهداشـتی  عوامـل  هزینه هـای  درونی سـازی 
زیسـت محیطی و مزیت های توسـعه ای آن نسـبت به 
جایگزین هـای دیگـر قابل توجـه اسـت. در مطالعـات 
در  هسـته ای  انـرژی  گسـترده  نقـش  آکادمیـک، 

مسـیرهای مطلـوب بـرای تأمین انـرژی پایـدار مورد 
تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت.

تجزیـه و تحلیـل ویژگی هـای انـرژی هسـته ای در 
چارچـوب توسـعه پایـدار نشـان می دهـد کـه رویکرد 
اتخـاذ شـده در بخـش انـرژی هسـته ای بـا اهـداف 
محـوری توسـعه پایـدار یعنـی انتقـال طیف وسـیعی 
از سـرمایه ها و منابـع طبیعـی و میـراث اقتصـادی به 
نسـل های آینـده و درعین حـال بـه حداقـل رسـاندن 
اثـرات و بارهـای زیسـت محیطی و اقلیمـی سـازگار 

ست. ا
درجـه عـدم قطعیت و پیچیدگـی در پیش بینی عرضه 
انـرژی در آینـده بسـیار باالسـت. بـا این حـال، در در 
اکثر سـناریوهای آینده نگر، سـهم انرژی هسته ای در 
ترکیـب سـبد منابع تأمیـن انرژی به طور چشـمگیری 

است.  افزاینده 
در  سـناریو  یـک  اهـداف  چـه  هـر  به طورکلـی، 
برنامه هـای بلندمـدت کربن زدایـی و توسـعه پایـدار 
بلندپروازانه تـر باشـند، نقـش انـرژی هسـته ای بارزتر 

خواهـد شـد.
بـر اسـاس یکـی از سـناریوهای هیئـت بین دولتـی 
تغییـرات اقلیمـی۹ سـازمان ملـل متحد، تولیـد انرژی 
هسـته ای تا سـال ۲040 شش برابر رشـد خواهد کرد. 
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سخنی در باب مدیریت بهره وری انرژی؛

مسئولیت صنعت کشتیرانی در حفاظت از 
محیط زیست با صرفه جویی در هزینه های عملیاتی

       ]  محمدحسین طالع زاری [                                           ] مدیر فنی شرکت کشتیرانی والفجر  [                                     

1-  محیط زیسـت: حفاظت از محیط زیست مربوط 
به الزامات قانونی بین المللی اسـت که مالکان شـناورها 
و ذی نفعـان را براسـاس قوانیـن وضـع شـده ملـزم بـه 
صـرف هزینـه و اجـرای قوانیـن می کنـد و نهادهـای 
نظارتـی نیـز در طـول عمـر یـک کشـتی آن را مـورد 

پایـش قـرار می دهند. 
پیـش بینـی می شـود تـا سـال ۲0۵0 بیـن ۲۵ تـا ۵0 
درصـد بـر آلودگـی هوای جهـان افـزوده شـود. در این 
میـان، سـهم آلودگی صنعـت دریایی ۲/۵ درصـد یا به 
عبارتـی 1000 ُتـن در سـال اسـت ولی در هـر صورت 
صنعـت کشـتیرانی اقداماتـی در جهت کاهـش آلودگی 

هـوا و ردپـای کربـن انجام داده اسـت.
هـم اکنـون تقریبـاً ۹۵ درصـد کشـتی های تجـاری 

جهـان بـا موتورهـای دیزلـی کار می کنند. بـا توجه به 
اینکـه موتورهـای دیزلـی در بهترین حالـت ۵1 درصد 
راندمـان دارنـد، بـه ایـن معنـی که قـدرت موجـود در۳ 
tail shaft  کـه پروانـه را بـه حرکت در مـی آورد ۵1 
درصـد از 100 درصـد انـرژی تولیـد شـده در سـیلندر 
اسـت و بقیـه انـرژی یعنـی 4۹ درصـد از طریـق اگزوز 
از دسـت رفته و به گازهای گلخانه ای منتشـر شـده در 

جـو افـزوده می شـود.
 tail shaft متعاقبـاً از ۵1 درصـد انـرژی تحویلی بـه
فقط ۲۳ درصد امکان اسـتخراج وجـود دارد و ۲۸ درصد 
باقیمانده در پروانه از طریق تلفات اصطکاک و کشـش 

آب روی بدنـه کشـتی از بین می رود.
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، دو منطقـه کامـًا تعریـف 

شـده بدنـه و ماشـین آالت اصلـی در کشـتی وجـود 
دارد کـه می توانـد بـه پیشـرفت راندمـان منجـر شـود. 
بهبودهـا می توانـد منجر بـه کاهش مصـرف و کاهش 
آالینده هـای مضر موتور شـوند. درحال حاضر تحقیقات 
سـازندگان موتورهـای دیزلی در این زمینـه ادامه دارد تا 
از برخـی تلفـات حرارتی تلف شـده در گازهای خروجی 

جلوگیری شـود.
SE� در ایـن زمینـه قوانینـی از قبیـل IMO  سـازمان

EMP1 و ... را وضـع کـرده اسـت تـا بـه نوعـی از 

پیشـرفت انتشـار گازهای گلخانهای که نتیجه توسـعه 
اقتصـاد جهانـی اسـت جلوگیـری کند.

2- هزینـه عملیاتـی: قیمـت سـوخت سـرمایه در 

امـروزه صنعـت دریانـوردی تقریبـاً 90 درصد تجـارت جهانـی را انجام میدهـد، از اینرو مبحث انـرژی که حاصل سـوخت مصرفی از قبیـل گاز، دیزل و 
سـوخت های سـنگین کم سـولفور اسـت بـه عنـوان نیروی محرکـه نقل و انتقـال این حجـم عظیم کاال در سراسـر جهان شـناخته می شـود، کـه از نظر 

هزینـه مـورد توجه بسـیاری از ذی نفعان و مالکان کشـتی ها قـرار دارد.
همچنیـن اقیانوس هـا حـاوی 90 درصد زیسـت توده زنده جهان هسـتند و بیـش از60 درصد از انسـان ها در 60 کیلومتری خط سـاحلی زندگی می کنند 
کـه بـرای غـذای روزانه خود به محیط دریایی وابسـته هسـتند. از ایـن رو حفاظت از محیط زیسـت اقیانوس برای بقای انسـان ضروری اسـت. بنابراین 

مدیریـت انـرژی در شـرکت های کشـتیرانی را می توان از دو منظر »محیط زیسـت« و »هزینه هـای عملیاتی« مورد بررسـی قرار داد.
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گـردش یکـی از تعیین کننده تریـن عوامـل در تحلیـل 
سـود برای یک شـرکت کشـتیرانی اسـت. در تجزیه و 
تحلیل سـود فّناوری هـای بهره وری انرژی، سـرمایه در 
گـردش بـه شـدت به قیمت سـوخت به عنـوان بخش 
عمـده هزینـه عملیاتی وابسـته اسـت و با نوسـانات در 
بـازار سـوخت، تجزیـه و تحلیـل سـود بـا تردیدهـای 
زیـاد همـراه خواهـد بـود. از آنجایـی کـه  حـدود۵0 
درصـد هزینه های عملیاتی را هزینه سـوخت تشـکیل 
می دهـد، همیشـه دانسـتن مصـرف واقعی سـوخت به 
صـورت آنایـن ارزش واقعی خـود را دارد. اگر به میزان 
هزینه سـوخت، افزایش الزامات مسـائل زیست محیطی 
را اضافـه کنید خواهید دید که مستندسـازی در انتشـار 
گازهـای گلخانـه ای کشـتی از طریـق یـک سیسـتم 
خـودکار بـه شـما اطمینـان ثابتـی از میـزان انتشـار را 
می دهـد. اندازه گیـری دقیـق و مـداوم مصرف سـوخت 

امری آشـکار و آسـان اسـت )تصویـر 1(.
سـرمایه گذاری  دلیـل  بـه  حمل ونقـل  شـرکت های 
بـاال، نیـاز آموزشـی و عـدم قطعیـت بـرای بازپرداخت 
ممکن اسـت تمایلی نداشـته باشـند تا در زمینـه انرژی 
سـرمایه گذاری کننـد. بـه عنـوان مثـال، بـرای خریـد 
تریـم،  نرم افـزار  بهینه سـازی  بـرای  نرم افـزار خـاص 
پایـش سـوخت، نرم افزارهـای تعیین مسـیر اقتصادی، 
برنامه ریزی سـفرها و مونیتورینگ آناین ابتدا شـرکت 
بایـد از بلـوغ روش اسـتفاده شـده از دوره بازپرداخـت 
ایـن سـرمایه گذاری اطمینـان به دسـت آورد و سـپس 
مطمئن باشـد که کارکنان به صاحیـت الزم برای کار 

بـا نرم افـزار دسـت یافته انـد.
امـروزه اقدامـات زیـادی بـه منظـور کاهـش مصـرف 
سـوخت بـر روی کشـتی ها صـورت گرفتـه اسـت که 
می تـوان بـه تغییـر در طراحـی بدنـه، پروانـه، افزایـش 
بهـره وری موتورهـای جدیـد و نیـز کاهـش سـرعت 
کشـتی ها اشـاره کـرد. در هـر برهـه ای از زمـان کـه 
قیمـت سـوخت افزایـش پیـدا می کنـد توجه به مـوارد 

فوق نیز بیشـتر می شـود. با کاهش قیمت سـوخت نیز 
مالکان و ذی نفعان شـرکت های کشـتیرانی دنیا تمایلی 
بـه اعمـال اقدامات بهینه سـازی انـرژی ندارنـد و صرفًا 
بـه خاطـر الزامات قانونی وضع شـده مـواردی را در نظر 
می گیرنـد. از سـوی دیگر قیمت پایین سـوخت یکی از 
دالیـل اصلـی ناکارآمدی SEEMP در سـال های اخیر 

بوده اسـت.

 ISO ۵0001 سیستم مدیریت انرژی
سیسـتم مدیریـت انـرژی، ابـزار مؤثـر دیگـری بـرای 
مدیریـت و بهبـود عملکـرد انـرژی اسـت. هنگامی که 
پیاده سـازی   ISO ۵0001 انـرژی مدیریـت  سیسـتم 
 شـود، می توانـد بـه یـک سـازمان در کاهـش هزینـه 
انـرژی و در نتیجـهISO 14001  و SEEMP  مـوازی 
بـا هزینه عملیاتی کمک کند. به خاطـر الزامات قانونی 
 SEEMP بین المللی برنامه مدیریتی بهـره وری انرژی
بـر روی اکثـر کشـتی ها اجرایـی شـده اسـت ولـی در 
عمـل دچـار اشـکاالتی بـوده و بـه تنهایـی در کاهش 

هزینـه عملیاتـی مؤثر نخواهـد بود. 

 ISO & سـاختار مدیریـت و شـکاف بیـن
SEEMP  ۵0001

 ISO ۵0001 وSEEMP  بـر پایـه چرخـه »دمینگ« 
اسـتوار شـده اسـت کـه یکـی از روش هـای کارآمـد 
ارائـه شـده در بهبـود مسـتمر اسـت. چرخـۀ دمینـگ 
)PDCA( توسـط دکتر ادوارد دمینگ ارائه شـده اسـت 
و یـک روش سـاده ولـی دائمـی و کارآمـد بـرای ایجاد 
تحوالت ثمربخـش در تمامی فرایندهای کاری اسـت. 
PDCA شـامل Check ،Do ،Plan و Act اسـت 
کـه به ترتیب به معنـی برنامه ریزی، انجـام دادن، چک 
کـردن و عمـل کردن اسـت. و در  سـازمان هایی که در 
مسـیر خود بهبود مسـتمر را در نظر دارند مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. این شـکاف های سـاختاری عملیاتی را 

میتـو ان بـه شـرح ذیل نـام برد. 
- تفـاوت بیـن سیسـتم مدیریـت و برنامه 

یت  یر مد
عموماً تصور اشـتباهی در مقایسـهSEEMP  و۵0001 
ISO وجـود دارد. درحالی کـه ISO ۵0001 سیسـتم 
مدیریتـی و  SEEMP یـک برنامه مدیریتی اسـت. در 
واقـع SEEMP  زیرمجموعـه ای از سیسـتم مدیریتی 
اسـت، بنابرایـن ISO ۵0001 بایـد با سیسـتم مدیریت 
 .SEEMP انـرژی یک شـرکت مقایسـه شـود نـه بـا
بـا ایـن دیـدگاه می تـوان متوجـه شـد کـه بسـیاری 
بـرای  را   SEEMP حمل و نقـل  شـرکت های  از 
شـرکت های خود ارائـه می دهند تا با مقـررات مطابقت 
داشـته باشـند اما آنها یک سیسـتم مدیریت انـرژی در 
سـطح شـرکت ایجاد نمی کنند. در این وضعیت ساختار 
مدیریـت انـرژی، معرفـی کشـتی ها در سـاحل بسـیار 
شـکننده اسـت. دایـره مدیریـت انـرژی دارای قـدرت 

پیـش بینـی مـی شـود تـا سـال 
2۰5۰ بیـن 25 تـا 5۰ درصـد بـر 
آلودگـی هوای جهان افزوده شـود. 
در این میان، سـهم آلودگی صنعت 
دریایـی 2/5 درصـد یا بـه عبارتی 

۱۰۰۰ ُتـن در سـال اسـت

موفقیـت و اثربخشـی فّناوری های 
خطـــر  در  انــــرژی  بهـره وری 
توانایی های اپراتورهای آنهاسـت. 
در اینجا اهمیت عنصر انسـانی در 

بهـره وری انرژی آشـکار اسـت

                                                             
تصویر1-هزینه عملیات شناور
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SE�  محـدود اسـت و هیچ تضمینی برای اجـرای مؤثر 
EMP بـر روی کشـتی ها وجـود نـدارد. 

- بررسی انرژی اهداف و شاخص ها 
بـر خـاف ISO ۵0001 کـه الزامـات خاصـی را برای 
بررسـی یـک انـرژی بیـان می کنـد SEEMP  هیـچ 
الزامـی در مـورد اینکـه چه نتیجه ای باید داشـته باشـد 
را شـامل نمی شـود. درحالی کـه ISO ۵0001 بر تعیین 
  SEEMP ولـی دارد  تأکیـد  یـک هـدف مشـخص 

مشـخصاً بیانگـر داوطلبانـه بودن اسـت. 
- حسابرسی انرژی 

بـا توجه بـه اینکه ذات برررسـی انـرژی و تعیین هدف 
در SEEMP بـه صـورت داوطلبانـه اسـت، در مقابـل 
ISO ۵0001 ممیـزی انـرژی و هسـته مرکزی مرحله 

نظارت و بررسـی اسـت.
- مرحله طراحی 

  SEEMP هیـچ نیـازی بـه تأییـد نهـاد قانونـی مثل 
flag state نـدارد و هیـچ نظارتـی بـر محتویـات و 

منبـع آن نمی شـود. 
در مقابـل طـرح مدیریـت انـرژی ISO ۵0001 بایـد 
توسـط یک سـازمان صدور گواهی نامه بررسـی و تأیید 

شود.  
پاسـخگو نبـودن بـه دلیـل جابه جایـی مکـرر 

کارکنـان
کارکنـان کشـتی ها به خاطر قـراردادی که بـا مدیریت 
کشـتی ها در سراسـر جهـان دارنـد و بـه خاطر مسـائل 
روحـی آنهـا قوانینـی وضع شـده کـه مدت محـدودی 
را می تواننـد بـر روی کشـتی خدمـت کننـد. به همین 
خاطـر در برخـی شـرایط و به دلیل تغییر خدمـه، زمانی 
کـه از کارکنـان در مـورد بهـره وری انـرژی و رویه هـا 
در SEEMPپرسـیده می شـود ممکـن اسـت کارکنان 
قبلـی را بـرای هـر گونـه کمبـود یـا کوتاهـی در مورد 
مستندسـازی  مقصـر بداننـد. اگرچـه ایـن کمبودهـا و 
 ISO  کوتاهی هـا حتـی ممکـن اسـت  در پیاده سـازی
۵0001نیـز اتفـاق بیافتد ISO ۵0001 پاسـخگوی این 

موضـوع اسـت و تأکیـد ویـژه ای بر پاسـخگویی دارد.

 انعطاف نداشتن سیستم مدیریت
تمام سیسـتم های مدیریتی ISO دارای استحکام کافی 
در برابـر تغییـر شـرایط هسـتند و بـا توجه به شـرایط، 
  SEEMPتغییـری در آنهـا به وجود نمی آیـد. درحالی که
بـه اندازه کافی مانند سـاختار ISO سـفت و سـخت در 
برابر تغییرات نیسـت. به عنوان مثال در نوسـانات بازار، 
زمانـی که تجارت کشـتیرانی پر رونق اسـت یـا زمانی 
که قیمت نفت در حال کاهش اسـت، سـرعت کشـتی 
 SLOW STEAMING۲ افزایـش می یابـد و مفهـوم
و کاهـش انتشـار گازهـای آلوده  فراموش خواهد شـد.  

تأثیـر مسـتقیم مدیریـت منابع انسـانی در 
مدیریـت انـرژی 

عنصـر انسـانی یـک عامـل کلیـدی در هـر دو مرحله 
طراحـی کشـتی و عملیات کشـتی اسـت. 

در کشـتی، فّناوری هـا و معیارهـای بهـره وری انـرژی 
زیادی وجود دارد. مشـخص کـردن اولویت این اقدامات 
و توانایـي برخـورد مؤثر با آنهـا در مرحله تصمیم گیري، 
تحقیقـات  در  کشـتیرانی  شـرکت های  دارد.  اهمیـت 
و طرح هـای توسـعه و مطالعـات امکان سـنجی خـود 
سـرمایه گذاری باالیـی می کننـد تا بهتریـن معیارهای 
بهـره وری انرژی سـازگار با کشـتی های خـود را بیابند. 
عاوه برایـن، آنهـا برای خرید و نصب ایـن فّناوری ها از 
جملـه سـخت افزار و نرم افـزار سـرمایه گذاری می کنند. 
امـا سـؤال اینجاسـت کـه چـه کسـی ایـن اقدامـات 
را اجـرا و کنتـرل خواهـد کـرد. موفقیـت و اثربخشـی 
فّناوری هـای بهـره وری انـرژی در خطـر توانایی هـای 
اپراتورهـای آنهاسـت. در اینجـا اهمیت عنصر انسـانی 
در بهره وری انرژی آشـکار اسـت. مدیریت منابع انسانی 
منابع انسـانی  خـود  نقـش  از  مهم تـر  اسـت  ممکـن 
باشـد. مدیـر مهارت هـا و آموزش هـای مـورد نیـاز را 
تشـخیص می دهـد و راه ایجـاد انگیـزه در کارکنـان 
تحـت نظارت خـود را باید بداند و کانالی مناسـب برای 
شـنیدن صـدای آنهـا را بـه طـور مـداوم ایجاد کنـد. با 
توجـه به اینکـه هزینه نیروی انسـانی بخـش بزرگی از 

هزینه هـای عملیاتی را تشـکیل می دهد، حفـظ کارایی 
نیروی انسـانی با صرفه جویی در هزینـه و انرژی مرتبط 

است. 

لـزوم ایجـاد واحد مسـتقل به نـام مدیریت 
انرژی 

تمرکـز ISO ۵0001 ایـن اسـت کـه واحـد مدیریـت 
انـرژی بایـد مسـتقل و تحت نظر مدیریت ارشـد باشـد 
.بـه طور معمـول، بخـش مدیریت انرژی شـرکت های 
 SEEMP حمل ونقـل بـه عنـوان یـک ناظـر اجـرای
متشـکل از مهندسان دریایی اسـت که کار دریا را ترک 
کرده و به کادر خشـکی در قسـمت فنی منتقل شده اند. 
بنابرایـن واحد مدیریت انـرژی زیرگروه واحـد فنی قرار 
نخواهـد  کافـی  اسـتقال  بـه هیچ وجـه  و  می گیـرد 
داشـت. این سـاختار سـازمانی درسـت نیسـت چرا که 
یـک سـاختار سـازمانی نمی توانـد خـود را ارزیابی کند. 
به هرحال اسـتقال حسابرسـی انرژی باید حفظ شود و 
فقـط در صورت اسـتقال بخش مدیریت انرژی اسـت 
کـه چرخه دمینـگ کامل خواهـد شـد و امورهای فنی 
در جهـت رفـع نواقـص امور خـود اقدامـات اصاحی را 

انجـام خواهند داد.  
پیرو مطالعات انجام شـده توسـط DNV-GL در مورد 
انـرژی، این جمله معنی دار می باشـد و به نظر می رسـد 
مسـئولیت مدیریـت انرژی در بسـیاری از شـرکت های 
یـک  حتـی  اسـت،  نامشـخص  دریایـی  حمل ونقـل 
سـوم تمـام شـرکت ها دارای یـک مدیـر یـا یـک تیم 

اختصاصـی انرژی نیسـتند.
اکثـر شـرکت های کشـتیرانی دنیـا ایـن وظیفـه را بـه 
"همـه" کـه اغلـب بـه معنـای "هیچ کـس" اسـت 
محـول می کننـد. ایـن جملـه به ایـن معنی اسـت که 
در واحـد فنـی عمًا متولـی خاصی بـرای پایش میزان 
انـرژی وجود ندارد و در واقع هر کسـی بـه میزان درک 
و توانایـی فنـی خود بـر اسـاس وظیفه این مسـئولیت 
را بـه دوش می کشـد و عمـًا " هیچ کـس " متولـی  

سیسـتم مدیریـت بهـره وری انرژی  نیسـت.

پی نوشت:
SEEMP( -1( برنامه مدیریت بهره وری انرژی

SLOW STEAMING( -2( کاهـش سـرعت کشـتی 
بـه منظـور کاهش هزینه سـوخت

-Tail shaft 3 شفت انتهایی که نیروی محرکه را به 
پروانه انتقال می دهد.

منبع:
MARITIME ENERGY MANAGEMENT 
SYSTEM )MARIEMS( ONLINE DELIVERY 
PLATFORM1 
SEEMP: ENERGY MANAGEMENT AND THE 
SHIPPING INDUSTRY Capt. Naveen S. Sing�
hal* and Arun Kr. Dev**
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بـر اسـاس طـرح مذکـور مالـک و اپراتـور شـناور  باید 
بـه صـورت سـاالنه مقـدار CO2 خروجی را به وسـیله 
دسـتگاه های مانیتورینـگ، پـس از اندازه گیـری کردن 
مقـدار خروجـی به سـازمان مربوطـه اطاع دهـد و در 
 CO2 آنجـا بـه بررسـی و پایـش در رابطـه بـا مقـدار

شـود. پرداخته 
ایـن قانـون بـه کلیـه شـناورهایی کـه دارای  ظرفیـت    
gt ۵000بـه بـاال هسـتند و در اروپـا یـا بـه اروپـا تردد 
می کننـد اعمـال شـد. همچنیـن اطاعات جمـع آوری 
شـده بر اساس سـفر انجام شده توسط شـناور از ابتدای 

ژانویـه سـال ۲01۸ صـورت گرفت.
بـرای بررسـی میـزان و مقـدار گاز CO2 خروجـی از 
شـناور، اطاعـات ثانویـه دیگـری از قبیـل مقـدار بـار 
کشـتی و عوامـل تأثیر گذار بـر روی راندمان شـناور نیز 

الزم اسـت. ایـن اطاعـات پـس از جمـع آوری باید به 
مرکز تحقیقـات و پایش پرداز اطاعات سـازمان ایمنی 
و دریایـی شـناور اتحادیـه اروپا فرسـتاده شـوند تا مورد 
بررسـی قـرار گیرند. پس از بررسـی کامـل اطاعات و 
پایـش آنهـا؛ نتیجه نهایـی باید تـا ۳0 ژوئـن ۲01۹ به 

مالـک یـا اپراتـور اطاع رسـانی می شـد.
یکـی از نهادهایـی کـه در اروپـا امـر پایـش و بررسـی 
 CO۲ اطاعـات جمع آوری شـده مقـدار خروجـی گاز
شـناورها را بـر عهـده دارد و پـس از پایـش اطاعـات، 
نتیجـه نهایـی را اعـام می کنـد، مؤسسـه رده بنـدی 

DNV-GL  اسـت. )تصویـر1(

قابلیت اجرای قوانین
قوانیـن MRV شـامل کلیـه شـناورهایی اسـت کـه 

دارای ظرفیـت gt ۵000 بـه بـاال می شـوند. این قانون 
از ژانویـه ۲01۸ بـرای شـناورهایی کـه به منطقـه اروپا 
وارد یـا خـارج شـده یـا در داخـل اروپـا تـردد می کننـد 
الزم االجراسـت و مالک یا اپراتور شـناور بایسـتی مقدار 
گاز CO2 خروجـی از شـناور را اندازه گیـری و کنتـرل 
کنـد. در ایـن قانون کلیـه اندازه گیری هـا و کنترل ها بر 

اسـاس شـرایط ذیل هستند:
1- هـر شـناوری کـه بـرای تخلیـه یـا بارگیـری  وارد 

منطقـه اروپـا می شـود.
۲- شـناورهایی کـه برای پیاده یا سـوار کردن مسـافر 

به منطقـه اروپا وارد می شـوند.
۳- شـناورهایی کـه بین بنادر داخلی منطقـه اروپا تردد 

می کننـد. )تصویر ۲(

قوانین MRV چیست؟

       ]  ترجمه و تألیف: مهندس محمد خاکپورفرد [                      ]  عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران [                

حمل ونقل دریایی

تصویر1

سـازمان محیط زیسـت اتحادیـه اروپا در سـال 2009 میادی طرحـی را به منظور کاهـش گازهای گلخانه ای تولیـدی از شـناورهای دریایی به تصویب 
رسـاند. ایـن طـرح را بـه نـام EU- MRV REGULATION1 نام گـذاری کردند. این قانون می بایسـت از ابتـدای جوالی 201۵ الزم اجرا می شـد. 
همچنـان کـه از نام این قانون مشـاهده می شـود. EU-  MRV REGULATION  به معنی کنترل لیسـت سیسـتم های مانیتورینـگ و ریپورتینگ و 

در نهایت بررسـی و پایش بـر روی مقدار CO2 خروجی از شناورهاسـت. 
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جدول زمانی
بـر اسـاس ایـن قانون مالـک یـا اپراتور شـناور موظف 
می شـود طـرح و برنامـه مانیتورینگ خود جهت شـناور 
مربوطـه را آماده کند. سـپس طرح و برنامه مانیتورینگ 
گاز CO2 توسـط یک نهاد مشخص و مستقل بررسی 
و پایـش می شـود. اطاعـات برنامه ریـزی شـده جهت 
اندازه گیـری و مانیتورینـگ بایـد تـا انتهـای آگوسـت 

۲01۷ به سـازمان مربوطه فرسـتاده می شـد.
بـر اسـاس اطاعـات ارسـال شـده، بررسـی و پایـش 
اطاعـات از اول ژانویـه ۲01۸ شـروع  شـد. و کلیـه 
ریپورتینـگ اطاعـات مربوطه به هر شـناور به صورت 
سـاالنه از ابتدای ژانویه ۲01۸ تا انتهای دسـامبر ۲01۸ 
صـورت  گرفـت. پـس از فرسـتادن اطاعـات خروجی    
CO۲ از شـناورها بـه مرکـز اطاعـات و داده پردازهـا، 
بررسـی و پایـش اطاعات در سـازمانی مسـتقل انجام 
و بـر روی راندمـان و انـرژی شـناور، ارسـال می شـد. 
پـس از جمـع آوری اطاعـات تا پایـان سـال ۲01۸، از 
ابتـدای سـال ۲01۹ تـا مـاه آوریـل همین سـال یعنی 
طـی چهارماه بایسـتی نتیجـه اولیه پایش و بررسـی به 
اتمـام می رسـید و بـه مالـک یا اپراتـور شـناور مربوطه 
فرسـتاده می شـد. سـپس پس از پایش اطاعـات اولیه 
بـر اسـاس مقدار انرژی و راندمان شـناور تـا ۳0 جوالی 
۲01۹ اولین پایش و بررسـی اطاعات توسـط سازمان 
ایمنـی و دریایی شـناور اتحادیه اروپا مشـخص و معین 
می شـد. نمـودار )1( جـدول زمانـی و نحـوه پایـش و 

بررسـی داده هـا را نمایـش می دهد.

برنامه کنترل و مانیتورینگ اطاعات
بـر اسـاس اسـتاندارد MRV کلیـه شـناورهایی کـه 
تحـت ایـن قانـون قـرار می گرفتند. بایـد تا قبـل از ۳1 
آکوسـت ۲01۷ برنامـه و طـرح خـود را جهـت اعمـال 

و نحـوه انجـام اسـتراتژی اعـام می کردنـد و کلیـه 
شـناورهایی کـه در اروپا یا بـه اروپا تردد مـی کنند باید 
کـه حداکثـر ظـرف دو ماه پـس از ورود بـه اروپا طرح و 
برنامـه مانیتورینگ شـرکت خود را به سـازمان ایمنی و 
دریایی شـناورهای اتحادیه اروپا ارسـال کنند. اطاعات 
مربوطـه بـه صـورت یـک بسـته الکترونیـک توسـط 
سـازمان ایمنی و دریایی شـناورهای اتحادیه اروپا برای 
کلیه شـناورها و شـرکت ها فرسـتاده شده اسـت. که از 
طریق سـایت سـازمان رده بنـدی DNV-GL قابل 

مشـاهده است.۲ 
بـه منظور سـهولت و افزایـش کیفیت نحوه اسـتفاده از 
قوانین مربوطـه کاس رده بنـدی DNV-GL کلیه 
اطاعـات را به بهترین شـکل بر روی وب سـایت خود 
قـرار داده، همچنین نحوه ارسـال اطاعـات و گزیده ای 
را دربـاره پایـش و بررسـی اطاعـات ارسـالی توسـط 

مالـک یا اپراتـور اطاع رسـانی کرده اسـت.
اطاعات برنامه مانیتورینگ شامل:

موتورهـا،  احتـراق  نحـوه  بـه  مربـوط  اطاعـات   -1
بخـار؛ دیـگ  و  ژنراتورهـا 

۲- اطاعـات مربـوط به نوع و مقدار سـوخت مصرفی 
شناور؛

۳- میزان و مقدار CO2 تولید شـده در نتیجه سـوختن 
سوخت. 

اطاعات مربوط به نحوه احتراق موتور شامل:
1- اطاعات موتور اصلی؛ 

۲- اطاعات ژنراتورها؛ 
۳- توربین گاز؛ 
4- دیگ بخار؛ 

۵- دستگاه تولید گاز خنثی. 
در برنامـه مانیتورینـگ عـاوه بـر پارامترهـای فنـی، 
اطاعـات مربـوط بـه سـفر، دسـتگاه های اندازه گیری 

قوانیــــن MRV شـــامل کلیـه 
شنـــــاورهایی اسـت کـه دارای 
ظرفیـت gt 5۰۰۰ به باال می شـوند. 
ایـن قانـون از ژانویـه 2۰۱۸ بـرای 
شـناورهایی کـه بـه منطقـه اروپا 
وارد یـا خـارج شـده یـا در داخـل 
اروپـا تردد می کنند الزم االجراسـت

نمودار 1
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پارامترهـا، اطاعـات مربـوط به نـوع و مقـدار بارگیری 
یـا تخلیـه بـار، اطاعـات مربـوط به سـوخت کـه باید 

ثبـت و ضبط شـود.

گزارش
بـر اسـاس اسـتاندارد و قوانیـن MRV پـس از تهیـه 
اطاعـات مانیتورینـگ بایـد اطاعـات به دسـت آمده 
و اندازه گیـری شـده بـه مرکـز اطاعـات و داده پردازها 
فرسـتاده شـود. ایـن اطاعـات شـامل مقدار به دسـت 
آمـده در رابـط بـا میـزان و مقـدار CO2 تولیـد شـده 
توسـط شـناور اسـت. در ادامه عاوه بر ارسال اطاعات 
مربوطـه بـه CO2، باید اطاعات مربوط بـه راندمان و 
میزان انرژی تولیدی شـناور نیز توسـط اپراتور به مرکز 

داده پردازش ارسـال شـود.
روش هـای ارسـال اطاعـات مقـدار سـوخت  مصرفی 

شناور: 
بـرای محاسـبه سـوخت مصرفـی شـناور بـه صـورت 
سـفری می توان یکـی از روش هـای ذیل را انجـام داد:
1- استفاده از BDN۳  و مقدار باقی مانده بر روی شناور؛

۲- براساس اندازه گیری مخازن سوخت شناور؛
۳- اسـتفاده از کنتور شـمارنده بر روی ورودی سـوخت 

به موتور شـناور؛ 
4- براساس اندازه گیری مقدار CO2 تولید شده.

پـس از ارسـال اطاعات به مرکز اطاعات داده گسـتر، 
یکـی از روش هـای بـاال کـه بیشـترین و دقیق تریـن 
روش اسـت توسـط سـازمان مربوطه انتخاب می شـود. 
بـا توجـه بـه اینکـه اطاعات ارسـالی بر اسـاس سـفر 
شـناور صورت می گیـرد، در زمان ارسـال اطاعات باید 

بـه نکاتی توجـه کرد:
1- نام بندر پهلوگیری و نام بندر جدا شدن شناور؛

۲-تاریخ و ساعت پهلوگیری و جدا شدن شناور؛
۳-مقدار و عوامل مؤثر در مقدار مصرف سوخت؛

4-مقدار CO2 تولید شده؛
۵-مدت زمان تردد در دریا؛

۶-مسافت طی شده توسط شناور؛
۷-مقدار حمل بار و نوع بار و تخلیه بار؛

۸-مقـدار کارکـرد شـناور )مسـافت طی شـده * مقدار 
بار شـناور(.

 CO2 پایـش و بررسـی اطاعات مربـوط به
تولید شـده

نحوه پایش و بررسـی اطاعات ارسـالی توسـط شـناور 
و شـرکت یـا اپراتور می بایسـتی تـا قبل از سـال ۲01۹ 
مـورد بررسـی دقیق قـرار می گرفت و اولیـن اطاعات 
پایش شـده باید برای شـرکت مذکور فرسـتاده می شد. 
ایـن پـردازش اطاعات بایسـتی بـا اسـتاندارد مدیریت 
بهینـه انـرژی SEEMP مـورد تطبیـق قـرار گیرد تا 
میـزان راندمـان شـناور نیز به صـورت دقیق محاسـبه 
به دسـت  اطاعـات  نهایـت  در  اندازه گیـری شـود.  و 
آمده توسـط مرکز داده گسـتر سـازمان یا نهـاد مربوطه 

بـه مالـک یـا اپراتـور گـزارش داده و ارسـال می شـود. 
اطاعـات موردنظر بهflag state   و سـازمان جهانی 
 data base دریانوردی ارسـال می شـود تـا دوبـاره در
سـازمانIMO  قـرار گیـرد و ثبت نهایی انجام شـود. 
آنـگاه پـس از تأییدیه سـازمان اسـتاندارد ایمنی شـناور 
اتحادیـه اروپـا؛ مـدرکMRV  صادر می شـود. حال با 
دریافـت ایـن مـدرک شـناور می تواند به کلیـه مناطق 

مختلـف اروپا تـردد کند.

پی نوشت:
1- Monitoring Reporhing Validahing (MRV)
2- www.dnvgl.com/mrv 
3- Bunker Delivery Note 

منابع:
DNV GL – Maritime
© DNV GL SE 02/2017 AII rights reserved. 
Design: Maritime Communications ID: 
851341
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مبنـی  زمزمه هایـی  میـادی   1۹۸0 دهـه  اواسـط 
شـدن  خشـک  و  بارندگـی  میـزان  برکاهـش 
کشـور  شـمال  زیرزمینـی  آبراه هـای  و  رودخانه هـا 
چیـن در رسـانه های آن کشـور بـه گـوش رسـید و 
طولـی نکشـید کـه ایـن اتفاق شـمال این کشـور را 

داد. قـرار  کم آبـی  و  بحـران خشکسـالی  مـرز  در 
از  بیـش  اسـتفاده  و  اسـتخراج  چینـی  کارشناسـان 
حـد از منابـع آب هـای زیـر زمینـی را دلیـل اصلـی 
ایـن فاجعـه دانسـتند. آنهـا اعـام کردنـد کمبـود 
آب شـرب و کشـاورزی در شـمال چیـن ناشـی از 
خشکسـالی و بارندگـی کـم در ایـن بخش از کشـور 
اسـت. همچنین رشـد اقتصـادی و اجتماعـی جامعه 
و افزایـش جمعیـت، هـم مزیـد برعلـت بـود. آنهـا 
هشـدار داده بودنـد کـه اگـر بـرای رفع این مشـکل 
تدابیـری جـدی و اساسـی در نظـر گرفتـه نشـود، تا 
سـال ۲0۳0 میـادی منابـع آبـی در شـمال چین به 

صـورت کامـل بـه پایـان خواهد رسـید. 
البتـه مـردم چیـن کمـی هـم خوش شـانس بودنـد؛ 
چراکـه وضعیـت آب هـای زیرزمینـی جنـوب چیـن 
مسـاعدتر از شـمال آن کشـور بـود و همیـن امـر 
باعـث شـد دولـت چیـن بـرای حـل ایـن معضـل، 
پـروژه  خبـره ،  تکنیسـین های  و  مهندسـان  توسـط 

را   چیـن  بـه شـمال  جنـوب  از  آب  انتقـال  عظیـم 
طراحـی کنـد تـا بـا ایجـاد یـک شـبکه آبرسـانی 
مصنوعـی، ده هـا میلیارد ُتـن آب از جنـوب چین که 
از منابـع غنـی برخوردار اسـت را، به مناطق شـمالی 

خشـک و کـم آب آن کشـور منتقـل کننـد. 
اجـرا کـردن ایـن پروژه بـه این آسـانی ها هـم نبود؛ 
زیـرا بسـیاری از کارشناسـان ودولت مـردان چینـی 
ایـن اقـدام را غیرممکـن می دانسـتند و بر ایـن باور 
بودنـد کـه اجـرای ایـن پـروژه، هزینـه هنگفتـی در 
برخواهـد داشـت و وضعیـت مالی و اقتصـادی دولت 

و مـردم را دچـار بحـران خواهـد کرد.
 چینی هـا بـرای پایـان دادن بـه این کابـوس، دو راه 
بیشـتر نداشـتند، یـا بایـد هزینـه زیـادی را در ایـن 
راه می پرداختنـد و یـا منتظـر قحطـی و خشکسـالی 

شـمال کشـور می ماندنـد.
دریانـوردی  صنعـت  و  محیط زیسـت  کارشناسـان   
بـرای  کافـی  آب  اگـر  کـه  بودنـد  معتقـد  چیـن 
مصـرف بـه شـمال ایـن کشـور نرسـد، هزینه هـای 
آن جبران ناپذیـر خواهـد شـد و اگـر آب بیـش از حد 
هـم منتقل شـود، تأثیـر منفی در  صنعت کشـتیرانی  
چیـن می گـذارد. در همـان روزهـا بـود کـه »جانگ 
گـوان دو«یکی از کارشناسـان معروف محیط زیسـت 

چیـن  در مصاحبـه ای عنـوان کـرد: »اجـرای ایـن 
پروژه بسـیار پیچیده و سـخت اسـت و هزینه کانی 
در برخواهـد داشـت، امـا بـا توجـه بـه جـدی بودن 
کمبـود آب در آینـده و تهدید آن بـرای زندگی مردم 

شـمال چیـن، اجـرای آن حتمـی  خواهـد بود«! 
بـه ایـن ترتیـب، کارشناسـان چینـی بـا تحلیـل و 
هم زمـان  کـه  کردنـد  تأکیـد  دقیـق  برنامه ریـزی 
بـا اجـرای پـروژه انتقـال آب، پروژه هـای دیگـری 
از جملـه توزیـع منطقـی آب، حفـظ آب و خـاک و 
حفاظـت از محیط زیسـت نیـز بایـد اجرایـی شـود. 
پـروژه انتقـال آب از جنـوب بـه شـمال کشـور چین 
از سـه مجـرا پیش بینـی شـد کـه هـر یـک دارای 
شـاید  و  بـود  بسـیاری  مخاطـرات  و  چالش هـا 
سـرزمین  پهنـاوری  رو،  پیـش  چالـش  مهم تریـن 

چیـن بـود.
در ۲۳ دسـامبر ۲00۲ رسـمًا انتقـال آب در سـیاره 

زمیـن در چیـن کلیـد خـورد.
آبراهـه شـرقی نخسـتین فـاز ایـن پـروژه بـود. این 
آبـراه کـه بـه »کانـال بـزرگ« نیـز مشـهور اسـت 
میـزان قابل توجهـی از آب را از مناطـق جنوبـی بـه 
ویـژه از رودخانـه پـرآب» یانگ تسـه« در مسـیری 
بـه طـول 11۵۲ کیلومتـر بـه مناطـق شـمالی تـا 

بزرگ ترین آبراه مصنوعی جهان در چین چگونه ساخته شد؛

ابرپروژه آبی قرن

       ] رامین جهان پور  [                      ] نویسنده [                
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شـهر» بیجینـگ« چیـن می رسـاند و ایـن پـروژه 
عظیـم درسـال ۲01۳ بـه پایـان رسـید. 

دومیـن فـاز پـروژه، آبراهـه میانـی یـا مرکـزی بـود 
کـه حتـی از مسـیر شـرقی هـم طوالنی تر بـود. این 
آبرا هـه از مناطـق پـرآب رودخانـه »دان جیانـگ کو 
« درجنـوب، مسـیر طوالنـی  1۲۶4  کیلومتـری را 
بـه شـمال چیـن و نواحـی منتهـی بـه »بیجینگ« 
می رسـاند کـه ایـن پـروژه نیـز در سـال ۲014پایان 

فت. یا
امـا سـومین فـاز پـروژه در مسـیر غربـی بـود. ایـن 
آبراهـه کـه بـه مسـیر بـزرگ غربـی هـم شـهرت 
دارد، در واقـع مجموعـه ای از چنـد آبراهه اسـت که 
در  اسـت.  اجـرا  و  برنامه ریـزی  درحـال  هم اکنـون 
ایـن ناحیـه مهندسـان چینـی بیـش از 400 کیلومتر 
آب را از سرشـاخه های آبـی در مناطـق کوهسـتانی 
جمـع آوری کـرده و با انتقال بـه رود زرد چین، باعث 
تقویـت ایـن رودخانـه بزرگ می شـوند کـه از نواحی 
جـدای  می کنـد.  عبـور  چیـن،  شـمالی  و  مرکـزی 
از کار و پـروژه دشـواری کـه »پـروژه قـرن « نـام 
گرفتـه اسـت، برخـی از قسـمت های ایـن رودخانـه 
مصنوعـی شـبیه بـه ماکت هـای سـه بعـدی زیبـا 
اسـت. دلیـل آن هـم این اسـت کـه برمبنـای آنچه 
متخصصـان طراحـی کرده انـد، بـا مهـارت خاصـی 
اجـرا شـده اسـت. بـا تکمیـل این مسـیرها سـاالنه 
۵۷0 برابـر حجـم کل آب دریـای خـزر در  چیـن 

می شـود.  جابه جـا 
از  نفـر  1۲0میلیـون  بـه  نزدیـک  حاضـر  درحـال  
جمعیـت چین در شـمال آن کشـور زندگـی می کنند 

کـه مسـتقیمًا از مزایای اجـرای پروژه بـزرگ انتقال 
دریاچـه مصنوعـی  و  تسـه  یانـگ  رودخانـه  از  آب 
کشـاورزی  آب  و  شـرب  آب  شـده اند.  بهره منـد 
درحال حاضـر از ایـن سـه مسـیر حیاتی بـه مناطقی 
کـه مسـتعد خشکسـالی هسـتند، منتقـل می شـود. 
اجـرای ایـن پـروژه بـزرگ باعـث شـد تـا صنعـت 
رودخانه هـای  از  برخـی  بـه  نیـز  چیـن  کشـتیرانی 
شـمال چیـن که دور از دسـترس بودنـد راه پیدا کند 
و درحال حاضـر ظرفیـت اضافـه شـده حمـل  و نقـل 
از کانـال بـزرگ پکـن بـه هانگ جـو بـه 1۳میلیون 
و۵00 هزارُتـن رسـیده اسـت کـه برابـر بـا ظرفیـت 
حمـل  و نقـل مسـیر راه آهـن پکـن بـه شـانگهای 
اسـت و می تـوان گفـت کـه احـداث ایـن آبراه های 
مصنوعـی، کانـال پکـن را پـس از رودخانـه یانـگ 
تسـه بـه دومیـن کانـال طایـی حمل ونقـل دریایی 

تبدیـل کرده اسـت.
بدون شـک پـروژه انتقـال آب از جنـوب چیـن یکـی 
از ابرپروژه هـای قـرن اسـت کـه سـاالنه بیـش از 
44 میلیـارد متـر مکعـب آب شـیرین را بـه مناطـق 
شـمالی منتقـل می کنـد. پـروژه ای کـه تنها تا سـال 
۲014 بیـش از ۷۹ میلیـارد دالر صـرف اجـرای آن 
روش هـای  انـواع  مسـیر  طـول  در  و  اسـت  شـده 
نویـن مهندسـی را بـه کار رفته اسـت که بـه عنوان 
نمونـه می تـوان از تونل هـا، پل هـای طوالنـی و آب 
راه هـای هوایـی نـام بـرد کـه هر یـک در نـوع خود 

در جهـان بی نظیـر هسـتند.

»کانـال  بـه  کـه  آبـراه  ایـن   
بـزرگ« نیـز مشهـــور اسـت 
میـزان قـــابل توجهی از آب را 
از مناطـق جنوبـی بـه ویژه از 
رودخانـه پـرآب» یانگ تسـه« 
 ۱۱52 طـول  بـه  مسـیری  در 
مناطـق شـمالی  بـه  کیلومتـر 
تـا شـهر» بیجینـگ« چیــــن 

می رساند
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 ۳0 تـا   ۲۵ مـدرن  کشـتی های  اقتصـادی  عمـر 
سـال اسـت و بهره بـرداری و اسـتفاده از کشـتی ها 
پـس از سـپری شـدن ایـن عمـر مفیـد، بـه دالیـل 
متعـدد هزینـه ای، بـرای مالـکان به صرفـه نیسـت 
و آنهـا ترجیـح می دهنـد کشـتی های کهنـه را بـا 

کننـد. جایگزیـن  نـو  کشـتی های 
همچنیـن، برخـی از کشـتی ها، قبـل از رسـیدن بـه 
سـن اوراق، در اثـر حـوادث مختلـف از جمله برخورد 
بـا صخـره، آتش گرفتگـی و توفـان غرق شـده و به 
صـورت الشـه در بسـتر دریاهـا و اقیانوس هـا باقـی 

می ماننـد.  
مـواد  از  عمـده ای  بخـش  کشـتی  اوراق  در 
تشـکیل دهنده آن ماننـد فـوالد بدنـه و سـایر اقام 
فوالدسـازی  و  ذوب آهـن  کارخانجـات  بـه  فلـزی 
ارسـال می شـود تـا در نهایـت به محصـوالت جدید 

تبدیـل  شـوند. بیـش از۹0 درصد وزن یـک نفتکش 
فـوالد اسـت کـه در اوراق سـازی می تواند بـه چرخه 
تولیـد برگـردد. این امر تقاضا برای اسـتخراج سـنگ 
آهـن و مصـرف انـرژی را در فرآینـد فوالدسـازی 
کاهـش می دهـد. بخـش عمـده ای از تجهیـزات و 
بافاصلـه  نیـز  اسـقاطی  کشـتی های  ماشـین آالت 
بازسـازی،  و  تعمیـر  از  بعـد  یـا  و  از دمونتـاژ  پـس 
مجـدداً بـر روی سـایر شـناورها و یـا حتـی صنایـع 
سـاحلی و خشـکی مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. بر 
ایـن اسـاس، صنعت اوراق کشـتی، صنعتـی پایدار و 
همیشـگی بـوده و نظارت و کنتـرل و رعایت قوانین 
ایمنـی، بهداشـتی و زیسـت محیطی از الزامات اصلی 

و مهـم در آن هسـتند.
ایـن صنعـت بـا تولیـد حجـم وسـیعی از ضایعـات 
بسـیار  آنهـا  از  بعضـی  به طوری کـه  اسـت؛  همـراه 

مضـر هسـتند؛ چـرا کـه در اکثـر ضایعـات مضـر، 
مـواد سـمی بسـیار خطرنـاک ماننـد نفت، آزبسـت، 
و  انسـان  سـامت  دی اکسـین ها  پی سـی بی، 
محیط زیسـت را تهدیـد کـرده و بـه همیـن دلیل به 

آن صنعـت کثیـف نیـز گفتـه می شـود. 
هم اکنـون بـه طـور عمـده، فرآیند اسـکراپ کشـتی 
در محیط هـای بـاز سـاحلی )مناطـق جـزر و مـدی( 
آسـیا صـورت می گیـرد کـه از جملـه حسـاس ترین 
مناطـق زیسـتی در محیط هـای دریایـی اسـت. در 
ایـن میـان کشـورهایی مانند بنـگادش، پاکسـتان 
و هندوسـتان بـا توجه بـه عدم رعایـت پروتکل های 
زیسـت محیطی و ایمنـی بهداشـت، ایـن صنعـت را 
بـه یکـی از صنایـع پرخطـر جهـان تبدیـل کرده اند.  
بـا ایـن حـال، ایـن صنعـت بسـیار اشـتغالزا اسـت. 
هـم اکنـون در مجمـوع تعـداد کارگـران و کارکنان 

 ]  علیرضا حکیمی نژاد [      ]  مشاور معاونت توسعه ناوگان  [      

وضعیت صنعت اسکراپ کشتی در آسیا چگونه است؛

دست های آلوده

اسـکراپ کشـتی کـه از آن بـه عنـوان اوراق، شکسـت، بازیافـت، تخریـب و برچیـدن کشـتی هم نـام برده می شـود، بنا بـه تعریف 
اداره ایمنـی و بهداشـت شـغلی آمریـکا، OSHA، بـه مجموعـه فعالیت هـای منجـر به تجزیه کشـتی برای فـروش و اسـتفاده مجدد 

مـواد، تجهیـزات و ماشـین آالت می شـود اطاق مـی گردد.
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کشـتی  اسـقاط  و  اسـکراپ  کارخانجـات  مسـتقیم 
چهـار کشـور هنـد، بنـگادش، چیـن و پاکسـتان 
بالـغ بـر ۲۲۵ هـزار نفـر هسـتند. عـاوه بـر ایـن، 
حداقـل ۳ تـا 4 برابـر مشـاغل غیرمسـتقیم نیـز بـه 
ایـن صنعـت وابسـته اسـت. در بنـگادش۲0 درصد 
فـوالد بازیافتـی حاصل از اسـکراپ کشـتی، نیاز آن 
کشـور را تأمیـن کـرده، در حالـی که ایـن رقم برای 
هندوسـتان تقریبـًا 10 درصـد اعـام شـده اسـت. 

بـر اسـکراپ کشـتی راه حل هـای دیگـری  عـاوه 
نیـز بـرای از بیـن بـردن کشـتی های قراضـه مـورد 
مطالعـه و بررسـی قـرار گرفته انـد. در ایـن مطالعـه 
حـذف کلیه مـوارد خطرناک و آالینده محیط زیسـت 
از کشـتی ها و سـپس غـرق آنهـا در آب هـای عمیق 
اقیانوس هـا و یـا دپـو کـردن آنهـا در اعمـاق دریـا 
و ایجـاد صخره هـای مصنوعـی مـورد بررسـی قرار 
گرفته انـد. بـا ایـن حـال تاکنـون در صـورت غـرق 
نشـدن کشـتی در طول دوره بهره برداری و رهسـپار 
نشـدن بـه مـوزه پـس از پایـان فعالیـت، اعـزام بـه 
بـوده  ناپذیـر  اجتنـاب  کشـتی  اسـکراپ  یاردهـای 

. ست ا
 

یاردهای عمده اسـکراپ کشـتی در منطقه 
آسـیا و خاورمیانه

یاردهـای عمـده منطقـه آسـیا در کشـورهای هنـد، 
بنگادش، چین، پاکسـتان و ترکیه مسـتقر هسـتند.

هندوستان
Alang Ship Breaking Yard )India( اسکراپ یـارد

در هندوسـتان بـه تنهایـی بیـش از ۳0 درصد سـهم 
جهانـی از اوراق کشـتی را بـه خـود اختصـاص داده 
و در حـال  حاضـر بزرگ تریـن مقصـد اسـکراپ و 
بازیافـت کشـتی در جهـان اسـت. بـا این حـال، پس 
بازیافـت کشـتی ها  اینکـه دولـت هنـد »قانـون  از 
۲01۹« موضـوع مصوبـه اجـاس بین المللـی هنگ 

کنـک را بـرای بازیافـت ایمـن و سـالم کشـتی ها 
در سـال ۲0۲0 تصویـب کـرد، کشـتی های قراضـه 
بیشـتری از کشـورهای ایـاالت متحـده، اروپا و ژاپن 
ایـن کشـور اعـزام شـدند. در  بـرای اسـکراپ بـه 
نتیجـه پیش بینی می شـود سـهم جهانی هندوسـتان 
از صنعـت اسـکراپ کشـتی بـه ۶0 درصـد افزایـش 
یابـد و درآمد سـاالنه این کشـور از صنعت اسـکراپ 

کشـتی بـر ۲.۲ میلیـارد دالر بالـغ شـود.

بنگادش
Chittagong Ship Break� )اسـکراپ 

ing Yard( یـارد و یـا برکینـگ یـارد چیتاگونـگ 
بنـگادش پـس از اسـکراپ یارد هندوسـتان در رده 
بعـدی اهمیت قرار دارد که در سـال 1۹۶0 تأسـیس 

. شد

پاکستان
از سـایر مراکـز مهـم اسـکراب و بازیافت کشـتی در 
 Gadani Ship(منطقه آسـیا، می تـوان از گادانـی
Breaking Yard(، پاکسـتان نـام بـرد کـه زمان 

تأسـیس آن بـه سـال 1۹4۷ برمی گردد.

چین 
یـاردhangjiang Ship Breaking  Yard در 
شـهر جیانگیـن بـوده و از نظر اهمیت پـس از مراکز 

هنـد، بنگادش و پاکسـتان قـرار می گیرد. 

ترکیه 
در   ،  Aliaga Ship Breaking Yard یـارد 
منطقـه آلیـاگا ازمیـر قـرار دارد. ایـن یـارد از نظـر 
اهمیـت در رده آخـر کشـورهای مـورد بررسـی قرار 
می گیـرد، امـا رویکـرد آنهـا بـا توجـه بـه تعامـل با 
اسـتانداردهای اروپایـی متفـاوت با سـایر یاردها بوده 
و ضوابـط زیسـت محیطی و ایمنی بهداشـت را مورد 

توجـه قـرار می دهنـد.  
خطرات اوراق کشتی  

 خطـرات اوراق کشـتی در دو بخـش اصلـی و مهـم 
ایمنـی، بهــداشت کار و زیسـت  محیطـــی مـورد 

بررسی قرار می گیرد. 

خطرات  ایمنی و  بهداشت کار  
همانطور که اشـاره شـد، حداقل ۷0 درصد کشـتی ها 
بـرای اسـکراپ به کشـورهای در حال توسـعه آسـیا 
اعـزام می شـوند. این کشـتی ها )به ویژه کشـتی های 
قدیمـی و فرسـوده( دارای مـواد بالقـوه سـمی مانند 
آزبسـت، سـرب، بیفنیل هـای پلـی کلریـد و فلـزات 
سـنگین هسـتند که به همراه اسـتانداردهای ضعیف 
ایمنـی صنعتی، برای سـامتی کارگـران خطر ایجاد 
از  ناشـی  دودهـای خطرنـاک  و  بخـارات  می کنـد. 
راحتـی  بـه  کاری  محوطه هـای  در  مـواد  سـوختن 
تنفـس شـده و مناطـق غبارآلـود بـه آزبسـت امری 
عـادی اسـت. سـوختگی ناشـی از انفجـار و آتـش، 
خفگـی، قطـع عضـو در اثـر سـقوط فلز، سـرطان و 
بیمـاری ناشـی از سـموم از مـوارد معمـول در ایـن 
صنعـت اسـت. آزبسـت در سـاخت کشـتی بسـیار 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفت تا اینکـه در نهایت در 
اواسـط دهـه 1۹۸0 در اکثر کشـورهای توسـعه یافته 
ممنـوع شـد. درحال حاضـر، هزینه هـای مربـوط بـه 
حـذف آزبسـت، همـراه بـا خطـرات احتمالـی بیمه و 
سـامتی، باعث شـده که اسـکراپ کشـتی در بیشتر 
اقتصـادی  نظـر  از  دیگـر  توسـعه یافته  کشـورهای 

نباشـد. مقرون به صرفـه 
الـزام و   در کشـورهای توسـعه یافته بـا توجـه بـه 
کنتـرل اجـرای اسـتانداردهای ایمنی، اوراق کشـتی 
می توانـد بـه طـور بالقـوه بیـش از ارزش خـود آهن 
قراضـه هزینـه داشـته باشـد. بـا این حـال در ایـن 
کشـورها، کارخانه هـای کشتی سـازی بـه دلیـل دارا 
بـودن تجهیـزات و منابع زیرسـاختی می توانند بدون 
ایمنـی در صنعـت اوراق کشـتی نیـز  نگرانی هـای 
فعالیـت کننـد. از سـوی دیگـر در آسـیا در سـواحل 
تجهیـزات  از  کافـی  انـدازه  بـه  نمی تواننـد  شـنی 
سـنگین بهره بـرداری نمـوده و در نتیجـه خیلـی از 
امـور اجرایـی بـا تجهیـزات سـبک و دسـتی انجـام 
شـده کـه بـه جسـم کارگـران فشـار مضاعـف وارد 
می شـود. هنگامـی کـه گازهـای قابـل اشـتعال بـه 
از مخـازن سـوخت خـارج نمی شـود،  طـور کامـل 
بسـیاری از کارگـران در انفجارها مجروح می شـوند. 
در بنـگادش، یـک گروه ناظـر محلی ادعـا می کند 
کـه یـک کارگـر به طـور متوسـط در هفتـه و در اثر 
حادثـه ناشـی از کار در یاردهـای اسـکراپ کشـتی 
کشـته شـده و یک نفر نیـز در روز مجروح می شـود. 
دولت هـا،  بی توجهـی  از  ناشـی  مشـکات  ایـن   
مدیـران و مالـکان یاردهـای اسـکراپ و شکسـت 
کـه  بـوده  قراضـه  کشـتی های  مالـکان  و  کشـتی 
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بـه کنوانسـیون بـازل در خصـوص انتقـال و امحـاء 
بـر  نمی کننـد.  توجهـی  خطــــرناک  پسـماندهای 
اسـاس گـزارش مؤسسـه جهــــانی کار و حقـوق 
بشـر، کارگرانـی کـه سـعی در اجـرای خواسـته های 
لیسـت  در  سـپس  و  شـده  اخـراج  داشـته  قانونـی 
سـیاه قـرار می گیرنـد. کارمنـدان و کارگـران هیـچ 
قـرارداد رسـمی و یـا هیچ گونـه حقـی ندارنـد و در 
خوابگاه هـای پـر جمعیـت و بـدون امکانات بـه آنها 
اسـکان می دهنـد. مقامات رسـمی هیچ آمـار جامعی 
بنابرایـن  نمی کننـد،  ارائـه  آسـیب ها  و  حـوادث  از 
مشـکل دسـتِ َ کـم گرفتـه می شـود. کار کـودکان 
نیـز در این یاردها بسـیار گسـترده اسـت، ۲0 درصد 
نیـروی کار گارگـران اسـکراپ کشـتی در بنگادش 
زیـر 1۵ سـال سـن دارند کـه عمدتـًا در برشـکاری 

فلـزی بـا مشـعل گاز فعـال هسـتند. 
 بـا ایـن وجـود از سـال ۲00۳ اتحادیـه کارگـران 
اسـکراپ کشـتی و صنایـع مرتبط با 1۵ هـزار عضو 
در بمبئـی هنـد ایجـاد شـده که حقـوق کارگـران را 
پیگیـری می کنـد، همچنین ایـن اتحادیـه کارگری، 
شـعبه ای نیـز در آالنـگ تأسـیس کـرده و از سـال 
۲00۵ تعطیـات و تجهیـزات ایمنی بـرای کارگران 
دریافـت می کنـد. اعضـای ایـن اتحادیـه امیدوارنـد 
فعالیـت آنهـا در سراسـر خـط سـاحلی جنـوب آسـیا 

یابد. گسـترش 
حـوزه  نیـز  متحـد  ملـل  سـازمان  کمیتـه  چنـد 
کارکنـان  حقـوق  مـورد  در  را  خـود  فعالیت هـای 
اسـکراپ کشـتی افزایـش داده انـد. در سـال ۲00۶، 
جهانـی  قوانیـن  دریانـوردی،  بین المللـی  سـازمان 
الزم االجـرا را ایجـاد کـرده کـه مربـوط بـه طراحی 
بازیافـت کشـتی و اجـرای مقـررات مربـوط بـه  و 
آنهـا و طـرح »گذرنامـه سـبز« اسـت. کشـتی های 
قراضـه قبـل از اسـقاط بایـد دارای فهرسـت مـواد 
خطرنـاک باشـند و الزامـات بهداشـتی و ایمنـی را 
بـرآورده کننـد. سـازمان بین المللـی کار مجموعه ای 
از دسـتورالعمل های داوطلبانـه برای ایمنی شـغلی را 
در سـال ۲00۳ ایجـاد کـرد. بـا ایـن وجود، سـازمان 
غیردولتـی و بین المللـی »صلـح سـبز« دریافـت که 
حتـی مقـررات اجبـاری قبلـی نیـز بـه دلیـل فسـاد 
دولتـی، پنهـان کاری یاردهـای اسـکراپ کشـتی و 
عـدم عاقـه کشـورهایی کـه رشـد اقتصـادی را در 
اولویـت قـرار می دهنـد، تأثیـر قابل توجهـی بـرای 
در  نگهبانانـی  همچنیـن  اسـت.  نداشـته  کارگـران 
ایـن یاردهـا بـه کار گرفتـه می شـوند کـه مراقـب 
هرگونـه خبررسـانی بـوده و مانع شفاف سـازی موارد 
امحـاء  و  ایمنـی  بهداشـتی،  پروتکل هـای  نقـص 
پسـماندهای خطرنـاک می شـوند. بـرای حفاظـت از 
سـامت کارگـران، این سـازمان توصیـه می کند که 
دولت هـا مدیریـت، کنتـرل و نظـارت بیشـتری بـر 
فعالیـت  یاردهـای اسـکراپ کشـتی به خصـوص در 
کشـورهای هند، پاکسـتان و بنـگادش اعمال کنند. 

از سـوی دیگـر نیـز، تعـدادی سـازمان های حرفه ای 
غیردولتـی و غیرانتفاعـی بین المللـی در حال مذاکره 
بـرای پیشـرفت این صنعت بـا اجرای الزامـات مورد 
نظـر توسـط دولت هـا و مالـکان این یاردها هسـتند. 

خطرات زیست محیطی
در سـال های اخیـر اسـکراپ کشـتی بـه موضوعـی 
تبدیـل شـده کـه نگرانی هـای زیسـت محیطی فراتر 
از سـامت کارگران و کارکنان شـده اسـت. یاردهای 
اسـکراپ کشـتی در کشـورهای در حـال  توسـعه بـا 
قوانیـن ُسسـت محیط زیسـتی یـا حتـی بـدون قانون 
عمـل کـرده و باعـث می شـوند مقادیـر زیـادی مواد 
بسـیار سـمی بـه محیـط عمومـی نفـوذ کنـد کـه 
باعـث مشـکات جـدی بهداشـتی در بیـن کارگران 
و کارکنـان یاردهـا، جمعیـت محلـی و حتـی حیـات 
وحـش می شـود. گروه هـای مبارزاتـی محیط زیسـتی 
ایـن موضـوع را بـرای فعالیت هـای خـود در اولویـت 

داده اند. قـرار 
در امتـداد شـبه قاره هند، جنگل های حـرا که از نظر 
اکولوژیکـی مهم و منبع ارزشـمند بـرای حفاظت در 
برابـر توفان هـای گرمسـیری و باران هـای موسـمی 
بـوده، قطع شـده اند تا فضا برای اسـکراپ کشـتی ها 
فراهـم شـود. در بنـگادش، بـه عنـوان مثـال، 40 
هـزار درخـت حرا در سـال ۲00۹ به طـور غیرقانونی 
قطـع شـده و مکان های سـاحلی این کشـور در حال  
حاضـر در معـرض خطر افزایش سـطح آب دریا قرار 
دارد. در نتیجـه عملکـرد نامناسـب ایـن صنعـت نیز 
۲1 گونـه ماهـی و سخت پوسـتان در ایـن کشـور از 

اسـت. رفته  بین 
حرکت هـای  کنتـرل  مـورد  در  بـازل  کنوانسـیون   
فرامـرزی پسـماندهای خطرناک و دفع آنها در سـال 
1۹۸۹ توسـط 1۶۶ کشـور از جملـه هند و بنگادش 
تصویب شـد و در سـال ۲004، کشـتی های اسقاطی 
مشـمول مقـررات آن شـدند کـه هـدف آن، متوقف 
کـردن حمـل مـواد خطرنـاک بـه کشـورهای کمتر 
توسـعه یافته و اسـتفاده از امکانات، مقرر شـده است. 

بـا این حال سـازمان های مسـتقل گـزارش می دهند 
کـه نه مالکیـن کشـتی های قراضه و نه کشـورهای 
دارای یـارد اسـکراپ کشـتی، بـه سیاسـت های این 
کنوانسـیون پایبنـد نیسـتند. ایـن سـازمان بـه همـه 
طرف هـا توصیـه می کند که کنوانسـیون بـازل را به 
طـور کامـل اجـرا کرده و کسـانی را کـه آن را نقض 

می کننـد، مسـئول بدانند. 
دنبـال  بـه   کنـگ  هنـگ  کنوانسـیون  همچنیـن 
راه حلـی بـرای رشـد صنعت اسـکراپ کشـتی همراه 
بـا رعایـت قوانیـن زیسـت محیطی بـوده اسـت. این 
کنوانسـیون اجازه اسـکراپ کشـتی را پس از کسـب 
اطمینـان از رعایـت همـه شـرایط الزم و ضـروری 
کارخانه هـای  اینکـه  ضمـن   می کننـد.  صـادر 
اسـکراپ کشـتی را ملـزم کـرده کـه یـک برنامـه 
بازیافـت را بـرای حفاظت از محیط زیسـت منتشـر و 
آن را اجـرا کننـد. کنوانسـیون هنـگ کنگ در سـال 
۲00۹ تصویب شـد اما تعداد کمی از کشـورها از آن 

اسـتقبال کـرده و آن را امضـا نموده انـد. 
کمیسـیون  میـادی،   ۲01۲ سـال  مـارس  در   
از  اطمینـان  بـرای  را  سـخت تری  مقـررات  اروپـا 
کـرد.  پیشـنهاد  طرف هـا  همـه  مسـئولیت پذیری 
بـر اسـاس ایـن قوانیـن، اگـر یـک کشـتی دارای 
پرچـم اروپـا اسـت، بایـد در کارخانـه کشتی سـازی 
منـدرج در »لیسـت سـبز« اتحادیـه اروپـا اسـکراپ 
شـود. یاردهـای اسـقاط کشـتی بایـد نشـان دهنـد 
کـه مطابـق اسـتانداردهای اروپایـی بوده تـا مقامات 
فاسـد محلـی نتواننـد بـه راحتـی ایـن مقـررات را 
دور زده و نادیـده بگیرنـد. بـا ایـن حـال شـواهدی 
مبنـی بـر تغییـر پرچم توسـط صاحبان کشـتی برای 
فـرار از مقـررات وجـود دارد. صنعـت قراضـه چیـن 
بـه شـدت بـه مقـررات پیشـنهادی اروپـا اعتـراض 
کـرده اسـت. اگرچـه مشـاغل بازیافـت چینـی کمتر 
از همتایـان آسـیای جنوبـی خـود بـه محیط زیسـت 
آسـیب می رسـانند، در عین  حـال اسـکراپ کنندگان 
اروپایـی و آمریکایـی قوانین بسـیار سـختگیرانه تری 

می کننـد.  رعایـت  را 
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گهواره تمدن عالم
                                                                                                                                                                                                               

خلیج فـارس و نـام پرتوافکـن آن میـراث گران سـنگ 
ایرانیـان  کـه  میراثـی  اسـت.  باسـتان  ایرانیـان 
بـه  خـود  فرزنـدان  بـرای  کهـن  روزگار  آزاداندیـش 
یـادگار گذاشـته اند تـا مایه فخـر و مباهات نسـل های 
بعـدی باشـد. ایرانیـان همـواره بـه خاطـر دارنـد کـه 
نمادهـای میهنـی و ملـی آنـان کـه بـا پوششـی از 
باورهـای ژرف دینـی و الهـی مزیـن و متبـرک شـده 
اسـت، در همیشـه تاریـخ موجـب بالیـدن آنـان بـوده 

و خواهـد بـود.

نام خلیج فارس در دل تاریخ
از آن هنـگام کـه تاریـخ بشـر مکتوب شـد و جغرافی 
به گونـه ای علمـی در مقیـاس با سـطح و حـد تحقیق 
و مطالعـه در دوران باسـتان مورد بررسـی قرار گرفت، 
نـام خلیج فـارس جـزء 4 دریـای شـناخته شـده بـوده 
اسـت کـه بـه اعتقـاد یونانیـان کهـن همگـی از یک 
اقیانـوس عظیـم بـه وسـعتی معـادل همـه آب هـای 
جهـان سرچشـمه می گرفتند. پیـش از آن که داریوش 
هخامنشـی امپراتور ایـران در کتیبه های خود از دریای 
پارس سـخن برانـد، حتی غیـر ایرانیان هـم این پهنه 
آبـی را به نـام پارس، می شـناختند. خلیج فـارس نامی 

اسـت بـه جـای مانـده از کهن تریـن منابـع، زیـرا که 
از سـده های پیـش از میـاد سـر بـرآورده اسـت، و با 
پـارس و فـارس - نـام سـرزمین ملـت ایـران -  گره 

خورده اسـت.
قدمـت خلیج فـارس بـا همیـن نـام چنـدان دیرینـه 
اسـت کـه عـده ای معتقدنـد: »خلیج فـارس گهـواره 
تمـدن عالـم یا خاسـتگاه نوع بشـر اسـت.« سـاکنان 
باسـتانی ایـن منطقه، نخسـتین انسـان هایی بودند که 
روش دریانـوردی را آموختـه و کشـتی اختـراع کرده و 
شـرق و غرب را بـه یکدیگر پیوند زده انـد. دریانوردی 
ایرانیـان در خلیج فـارس، قریـب پانصـد سـال پیش از 

میـاد مسـیح و در دوران سـلطنت داریـوش اول آغاز 
شـد. داریوش بزرگ، نخسـتین نـاوگان دریایی جهان 
را بـه وجـود آورد. کشـتی های او طـول رودخانه سـند 
را تـا کرانه هـای اقیانـوس هنـد و دریـای عمـان و 
خلیج فـارس پیمودند، و سـپس شـبه جزیره عربسـتان 
را دور زده و تـا انتهـای دریای سـرخ کنونی رسـیدند.
او بـرای نخسـتین بـار در محـل کنونـی کانال سـوئز 
فرمـان حفر ترعـه ای ) کانالی ( را داد و کشـتی هایش 
از طریـق همیـن ترعه به دریـای مدیترانـه راه یافتند. 
در کتیبـه ای کـه در محـل ایـن کانال به دسـت آمده، 
نوشـته شـده اسـت:  »مـن پارسـی هسـتم. از پـارس 
مصـر را گشـودم. من فرمـان حفر این ترعـه را داده ام 
از رودی کـه از مصـر روان اسـت بـه دریایـی کـه از 
پـارس آیـد، پـس ایـن جـوی حفـر شـد چنـان کـه 
فرمـان داده ام و ناوهـا آینـد از مصـر از ایـن آبـراه بـه 

پـارس چنـان کـه خواسـت من اسـت”. 
ایـن نخسـتین مـدرک مکتـوب به جـا مانـده دربـاره 

خلیـج فـارس اسـت.
از سـفرنامه فیثاغـورث ۵۷0 قبـل از میـاد تـا سـال 
1۹۵۸ در تمـام منابـع مکتـوب جهان نـام خلیج فارس 
و یـا معادل های آن در دیگر زبان ها ثبت شـده اسـت. 

بـه  اسـت  نامـی  خلیج فـارس 
جای مانـده از کهن تریـن منابع، 
زیـرا کـه از سـده های پیـش از 
میالد سـر بـرآورده اسـت، و با 
پـارس و فارس - نام سـرزمین 
ملـت ایران -  گره خورده اسـت.
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 سرمایه فکری و مدیریت دانش در سازمان

نـگاه  از  آن  تعریـف  و  فکـری  سـرمایه 
ن  نشـمندا ا د

هرچنـد مفهـوم سـرمایه فکری همیشـه مبهـم بـوده 
و تعاریـف مختلفـی بـرای تفسـیر ایـن مفهـوم مورد 
اسـتفاده قرار گرفته اسـت اما بسیاری از صاحب نظران 
رشـته مدیریـت تمایـل دارنـد از اصطاحاتـی ماننـد 
دارایی هـا، منابـع یـا محرک هـای عملکـرد بـه جای 
کلمـه سـرمایه اسـتفاده کننـد و واژه فکـری را بـا 
کلماتـی ماننـد نامشـهود، بر مبنای دانش یـا غیرمالی 
جایگزیـن کنند. بعضـی از حرفه ها نیـز تعاریف کامًا 
کـه  غیرمالـی،  ثابـت  دارایی هـای  ماننـد  متفاوتـی 
موجودیـت عینـی و فیزیکـی ندارنـد، ارائـه کرده انـد.
1-”تومـاس اسـتوارت" اعتقـاد دارد، سـرمایه فکری 
مجموعـه ای از دانش، اطاعـات، دارایی های فکری، 
کـه  اسـت  سـازمانی  یادگیـری  و  رقابـت  تجربـه، 
می توانـد بـرای ایجـاد ثـروت بـه کار گرفته شـود. در 
واقع سـرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سـازمانی 
و توانایی هـای آن را بـرای ایجـاد ارزش افـزوده در بر 

می گیـرد و باعـث منافـع رقابتی مسـتمر می شـود. 
۲-”بونتیس" سـرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای 
از دارایی هـای نامشـهود )منابـع، توانایی هـا، رقابـت( 
تعریـف می کنـد کـه از عملکـرد سـازمانی و ایجـاد 

ارزش بـه دسـت می آینـد.
۳-”ادوینسـون و مالون"، سـرمایه فکری را اطاعات 
و دانـش بـه کار بـرده شـده بـرای کار کـردن، جهت 

ایجـاد ارزش، تعریـف می کنند. 
4-”هالنـد"، در ایـن زمینـه می گوید: سـرمایه فکری 
ذخیـره ای از دانـش را کـه در نقطـه خاصـی از زمـان 
در  می دهـد.  نشـان  دارد،  وجـود  سـازمان  یـک  در 
ایـن تعریـف ارتبـاط بین سـرمایه فکـری و یادگیری 

سـرمایه، بـه هـر دارایی برمی گردد که باعث تقویت بنیه سـازمان در حال یا آینده شـود. بیشـتر دارایی های شـناخته شـده، ماهیت مشـهود و عینی 
دارنـد، یعنـی بـه دارایی هـای فیزیکی و مالی سـازمان اشـاره دارنـد. ارزش این دارایی ها به طور ادواری توسـط شـرکت ها اعام شـده و به آسـانی 
بـر روی ترازنامـه بـه دسـت آمـده از ثبت هـای مالی ایـن شـرکت ها، یافت می شـود. دارایی هـای فیزیکـی، می تواند به معنـی زمین، ماشـین آالت، 
موجـودی کاال، تجهیـزات و ... باشـد و دارایی هـای مالی به حقوق صاحبان سـهام، سـودهای انباشـته، سـرمایه در گردش، پیش پرداخـت هزینه ها، 
حسـاب های دریافتـی و ... گفتـه می شـود. آما آنچـه پیش از این مـورد غفلت قـرار گرفته بود و خوشـبختانه امروز بـه عنوان ارزشـمندترین دارایی 
یـک سـازمان بـه شـمار می آید دارایی های نامشـهود اسـت. تحصیـات، دانـش، تخصص، مهـارت، خاقیـت، انعطاف پذیـری و هوشـمندی افراد 
سـازمان، گسـتره وسـیعی از دارایی هـای نامشـهود را در بـر می گیرد کـه در مجمـوع می تـوان آن  را "سرمایه انسـانی" و "سـرمایه فکری" نامید.  
بر کسـی پوشـیده نیسـت که امروزه، دانش به عنوان مهم ترین سـرمایه بر سـایر سـرمایه های سـازمانی از جمله سـرمایه مالی و فیزیکی سـایه 

افکنـده و  خودنمایـی می کند. 

سـازمانی مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. 
دارایی هـای  فکـری،  سـرمایه های  به طورکلـی 
نامشـهود سـازمان هسـتند کـه بـه عنـوان نیـروی 
محرکـه، عامـل پیشـروی سـازمان بـوده و بـرای آن 
ایجـاد ارزش و مزیـت رقابتی می کنند. ایـن دارایی ها 
و  نمی شـوند  منعکـس  سـازمان  مالـی  ترازنامـه  در 
یـک  دفتـری  ارزش  و  بـازاری  ارزش  بیـن  تفـاوت 

می دهنـد.  نشـان  را  سـازمان 
 دسته بندی سرمایه های فکری سازمان 

بـرای  کلـی  دسـته بندی  یـک  بخواهیـم  اگـر 
سـرمایه های فکـری سـازمان تعریف کنیـم می توان 
بـه موارد ذیل اشـاره کرد. )واژه کارکنـان در برگیرنده 
تمامـی پرسـنل بـوده و از باالتریـن تـا پایین تریـن 

می گیـرد(.  بـر  در  را  سـازمان  سـمت های 
 تعـداد، دانـش، مهـارت، تجربـه، توانایی هـا، لیاقـت 
وفـاداری،  انعطاف پذیـری،  روحیـه کاری،  شـغلی، 
رضایـت، یادگیـری، خاقیـت، روابط رسـمی و روابط 
سـازمان،  رابطـه ای  سـرمایه   کارکنـان،  غیررسـمی 
یادگیرندگـی سـازمان، شـبکه های اجتماعی، شـرکا و 
سـهام داران، رضایت مشـتریان،  اتحاد و همبسـتگی، 
اعتبـار عائم تجـاری، اعتمـاد، مقبولیـت اجتماعی و 

بـازاری. مقبولیت 
سرمایه های فکری در قرن بیست ویکم

1- کارکنـان فرهیختـه همـواره در حـال اندیشـیدن 
. هستند

گرایش هـاي  و  تمایـات  فرهیختـه  کارکنـان   -۲
مسـتقل بـودن دارنـد.

راضـي  کار  محیـط  در  فرهیختـه  کارکنـان   -۳
. ند نمي شـو

تحت فشـار  نمی تـوان  را  فرهیختـه  کارکنـان   -4

گذاشـت یـا کنتـرل کـرد.
۵- کارکنـان فرهیختـه بهـره  وري و ارتقـاء پیچیده و 

دارند. دشـواری 
۶- کارکنـان فرهیخته هسـتند کـه سـازمان را براي 

کار انتخـاب خواهنـد کـرد و نـه مدیران.
۷- کارکنـان فرهیخته برای تغییـر رفتار خود تصمیم 
مي گیرنـد و تأثیـر مدیـران در ایـن زمینـه کم رنـگ 

شـده است.
۸- کارکنـان فرهیختـه بـا توانمنـد شـدن در زمینـه 
مدیریـت خویشـتن، الگوریتم هـاي جدیـد، مـدرن و 

سـازگار بـا شـرایط را بـه کار مي برنـد. 
۹- مدیـران فرهیختـه می دانند که رابطـه مدیریت و 
منابع انسـاني باید بر پایه مناسـبات برنده ـ  برنده باشد. 
10 - مدیـران فرهیختـه می داننـد کـه منابع انسـاني 

بازیگـران اصلـی تیم سـازمان هسـتند. 
11- مدیـران فرهیختـه می داننـد کـه منابع انسـاني 

بایسـتی بـه روش مشـارکتي سـازمان دهي شـوند.
1۲- مدیـران فرهیختـه می داننـد کـه منابع انسـاني 
بایسـتی بـا تفکـر آمـاري آشـنا شـوند تـا بـه عنـوان 
را  ریسـک  بتواننـد  متخصـص  یـا  و  کارشـناس 
پیش بینـي و اسـتراتژي ها و راهکارهـاي مناسـب را 

بـه کار گیرنـد. 
1۳- مدیـران فرهیختـه می داننـد کـه چگونـه انرژی 

منابع انسـانی سـازمان را رهبـری کنند.
14- مدیـران فرهیختـه می داننـد کـه پایـه اقتصـاد 
آینـده، دانـش اسـت و تاش هـاي خـود را  بایـد در 
سـرمایه گذاري بر روي کارکنـان فرهیخته در درون 

سـازمان  بنـا نهند.
1۵- مدیـران فرهیختـه می داننـد کـه باید بـه نوعي 
از معرفت شناسـي دسـت یابنـد کـه سـرمایه گذاري 
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باشـد.  سـایرین  و  تأمین کننـدگان  و  مشـتریان  بـا 
بنابرایـن، ایجـاب می کند که شـرکت بـرای مدیریت، 
کنتـرل و گزارشـگری سـرمایه فکری اقداماتـی انجام 
دهـد. بایـد توجـه داشـت کـه ارزش محاسـبه شـده 
بـرای دارایی هـای نامشـهود دقیـق نیسـت و بیشـتر 
روش هـای اندازه گیـری به دلیـل اینکه بـه کارگیری 
شـاخص های  و  اطاعـات  و  اسـت  مشـکل  آنهـا 
بـه  نیـز  شـاخص ها  ایـن  و  دارنـد  الزم  را  زیـادی 
طـور کامـل تشـریح نشـده اند، پیاده سـازی آنهـا در 
عمـل بـا مشـکاتی روبه رو خواهـد بود. لـذا ضرورت 
ایجـاب می کنـد کـه هر سـازمان بـا سـاز و کار ویژه 
خـود شـاخص ها را تعریـف کـرده و ایـن دارایی های 
ارزشـمند را ارج نهـاده و ارزش گـذاری کنـد. بدیهـی 
در  سـرمایه های فکری  مدیریـت  کار  و  سـاز  اسـت 
سـازمان بایـد بـه گونه ای باشـد کـه پیـش از جدایی 
هـر فرد از سـازمان، تمامی ابعاد سـرمایه ای او ثبت و 
ضبـط و بایگانـی شـده و بـه جانشـین او منتقل گردد 
کـه در ایـن صورت می تـوان این مدیریـت را صحیح 

کرد.  فـرض 

منابع:
1- تومـاس اسـتوارت، نظریه پـرداز آمریکایـی در 
زمینـه مدیریت دانش، مدیر و سـردبیر نشـریه های 
متعـددی از جملـه نشـریه مدیریـت کسـب و کار 

فورچون. و  هـاروارد 
مدیریـت  ایده پـرداز  و  دانشـمند  بونتیـس،   -2
پرسشـنامه   1998 سـال  در  کـه  منابع انسـانی، 
"اسـتاندارد سـرمایه فکری" را طراحـی و بـه ثبت 

رسـاند.
 3- ادوینسـون و مالـون، دو پژوهشـگر آمریکایـی 
در زمینـه مدیریـت آموزشـی کـه در سـال 2007 
متشـکله  "اجـزاء  در  خـود  تفصیلـی  تئـوری 

دادنـد. ارائـه  را  سـرمایه های فکری" 
کـه  آموزشـی،  مدیریـت  نظریه پـرداز  هالنـد،   -4
طـی مقالـه مشـترکی بـا بونتیـس در سـال 2002 
بـه تشـریح "سـرمایه های فکـری و ارتبـاط آن بـا 

یادگیـری سـازمانی" پرداختـه اسـت.

سـرمایه گذاري  را  کارآمـد  منابع انسـاني  زمینـه  در 
اسـتراتژیک بداننـد و چالش هـاي فـراروي خـود در 
ایـن زمینـه را بشناسـند و براسـاس آن بـه تدویـن 

اسـتراتژي بپردازنـد. 
سرمایه های فکری و سازمان های 

یاد گیرنده
طـور  بـه  افـراد  آن  در  کـه  هسـتند  سـازمان هایی 
جهـت  خـود  ظرفیـت  توسـعه  حـال  در  مسـتمر 
بـه  کـه  تجربه هایـی هسـتند  و  آموزه هـا  تحصیـل 
واقـع در تعالـی فردی، گروهـی و سـازمانی آنها مؤثر 
اسـت. سـازمان یادگیرنـده جایی اسـت کـه الگوهای 
و  خواسـته ها  و  می یابـد  پـرورش  فکرکـردن  تـازه 
تمایـات گروهـی محقـق می شـود. ایـن سـازمان ها 
بـه ایـن درک رسـیده اند کـه سرمایه انسـانی، عامـل 
اصلـي در بهره بـرداري درسـت از منابـع، باال بـردن 
بازدهی، توسـعه و پیشـرفت سـازنده اسـت و مي تواند 
کارگـزار و عامـل تغییـر و تحـول همه جانبـه باشـد. 
امـروزه اهمیـت دانـش و توسـعه ظرفیت هـای فردی 
کارکنـان به گونه چشـمگیری در حال افزایش اسـت. 
شـرکت های  ظهـور  جملـه  از  اخیـر  پیشـرفت های 
اقتصـادی جدید و رقابت شـدید برای جـذب کارکنان 
ماهـر و دانش آموختگان ممتاز، مفهوم سرمایه انسـانی 
را در مرکـز توجـه قـرار داده اسـت. ایـن بـاور بیـش 
از پیـش رایـج شـده اسـت کـه اسـتفاده اثربخـش از 
سرمایه انسـانی و بهتـر بگوییم دارایی های نامشـهود، 

رمـز برتـری در میـدان رقابت اسـت. 
بنابرایـن بـا اطمینـان می تـوان گفـت، دانشـجویان، 
دانش آموختـگان و متخصصـان، مهم تریـن سـرمایه 
هـر سـازمان و بالطبـع هر کشـور بـه شـمار مي آیند. 
هرچندکـه با افسـوس باید گفت که برخـي جوامع، به 
ویژه کشـورهاي درحال توسـعه با مسـئله تأسف باری 
بـه نـام مهاجرت نخبـگان به خارج از کشـور یـا فرار 
مغزهـا)brain drain( روبـه رو هسـتند و کشـور ما 

نیـز از آن، آسـیب های زیـادی دیده اسـت. 
مدیریت سرمایه فکري و مدیریت دانش

هـم مدیریـت دانـش و هـم مدیریـت سـرمایه های 
فکـري، جنبه هـای مختلفـی از فعالیت های سـازمانی 
از خلـق دانـش گرفتـه  تـا اسـتفاده از دانـش را در بر 
می گیرنـد. ولـی مدیریـت سـرمایه فکري در سـطوح 
مدیریـت عالـی و اسـتراتژیک یـک سـازمان در نظر 
گرفتـه می شـود و بیشـتر بـر روی خلـق و اسـتخراج 
ارزش تأکیـد دارد. هـدف مدیریـت سـرمایه فکـري، 
دارایی هـای  از سـرمایه فکـري و  اسـتفاده  خلـق و 
قابلیت هـای  و  توانایی هـا  بهبـود  بـرای  فکـری 
چشـم انداز  یـک  در  شـرکت  یـک  ارزش  خلـق 
اسـتراتژیک اسـت ولـی مدیریـت دانـش عمدتـاً بـر 
روی پیاده سـازی عملیاتـی و تاکتیکـی فعالیت هـای 
دارد  تأکیـد  سـازمان  درون  در  دانـش  بـا  مرتبـط 
بـا  مرتبـط  فعالیت هـای  جزئیـات  درگیـر  بیشـتر  و 
انتقـال،  جمـع آوری،  خلـق،  تسـهیل  بـرای  دانـش، 

اسـتفاده از دانـش و در نهایـت تدویـن، مستندسـازی 
اسـت. آتـی  اسـتفاده های  بـرای  آن،  آرشـیو  و 

سرمایه های فکری و کانون های ارزیابی 
و توسعه 

معمـواًل  سـازمان ها  دور  چنـدان  نـه  گذشتــه  در 
سـرمایه گذاری بـرای آینـده را در قالـب تحقیــــق 
و توسـعه)R&D( یـا تأمیـن وسـایل و تجهیـزات 
انسـا   ن ها،  می دیدنــد و سرمـایه گـــذاری بـر روی 
سیسـتم ها و فرایندهـا معمواًل بهعنـــوان یک هزینه 
مقطعـی تلقی می شـد و هـرگاه که کاهـش هزینه ها 
مطـرح بـود اولین محـل بالقوه همین زمینه هـا بودند. 
امـروز ســازمـــان ها یـاد گرفته انـد کـه دیـگـــر 
این گونـه نیندیشـند و سرمایه گــذاری در زمینه هـای 
و  اصلـی  عنـــوان سرمایه گـــذاری  بـه  را  مذکـور 
بلندمـدت دیـده و از عوامـل تعیین کننـده در ارزیابـی 

عملکـرد نیـز بـه حسـاب آورند.
سـازمان های  و  شـرکت ها  از  بسـیاری  بنابرایـن 
کشـتیرانی جمهـوری  جملـه شـرکت  از  یادگیرنـده 
اسـامی ایـران، به این نتیجه رسـیده اند که بایسـتی 
بـه درونمایـه خـود توجـه ویـژه ای داشـته و بـا دو 
هـدف پـرورش اسـتعدادها )کانـون توسـعه( و  ارتقاء 
اسـتعدادها )کانـون ارزیابی( برای سـرمایه های فکری 

خـود ارزش افـزوده مسـتمری را تعریـف کننـد.
نتیجه گیری 

امـروزه تعـداد زیـادی از شـرکت ها در سراسـر جهان 
دریافته انـد اندازه گیـری و مدیریـت سـرمایه فکـری 
و بـه مـوازات آن مدیریـت دانـش، می توانـد بـرای 
آنهـا مزیـت رقابتـی ویـژه ای فراهـم آورد. سـرمایه 
سرمایه انسـانی،  مجمـوع  شـرکت  یـک  فکـری 
اسـت.  آن  سـرمایه رابطه ای  و  سرمایه سـاختاری 
داشـتن کنتـرل بـر ایـن دارایی هـا سـازمان را قـادر 
می سـازد از یـک طـرف حاکمیـت داخلـی مؤثـری 
داشـته و از طـرف دیگر، دارای روابـط خارجی موفقی 
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نگاه به آموزش دریایی
  نباید تجاری باشد 

آمـوزش در رشـته های متعـارف دانشـگاهی عمدتـًا 
مبنایـی تئوریـک دارد، اما در رشـته های دریانوردی 
تلفیقـی از تئـوری و تجربـه بـه صـورت کارورزی 
الزم اسـت تـا دانشـجویان بـه سـطح قابـل قبولی 
از آمـوزش دسـت پیـدا کننـد. البتـه طـی دهه های 
اخیـر و با ورود هـر چه بیشـتر تکنولوژی های نوین 
آموزش هـای  کشـتی ها،  و  دریانـوردی  حـوزه  بـه 
تئـوری وزن بیشـتری پیـدا کرده انـد، امـا همچنان 
ایـن تجربـه اسـت کـه حـرف اول را می زنـد. بـه 
عبـارت دیگـر فارغ التحصیـل رشـته دریانـوردی در 
زمـان آغـاز بـه فعالیت عملی خـود کامًا بـه انجام 
وظایفـش آگاه اسـت. بـه همیـن علـت مدرسـان 
رشـته های دریانـوردی می بایسـت تجربـه عملی از 
دریا داشـته باشـند تا موفق شـوند دانشـجو را برای 

کار دشـوار و دقیـق دریانـوردی آمـوزش دهند.
مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی جمهـوری اسـامی 
ایـران نخسـتین مؤسسـه آموزشـی دریانـوردی در 
نـوع خـود در ایـران بـود کـه در همـان اوایـل دهه 
۷0 راه انـدازی شـد. امـا در مـورد کیفیـت آمـوزش 
بایـد اذعـان کـرد که هر نـوع ضعفی کـه بر بخش 
آمـوزش کشـور مترتـب اسـت در حـوزه آمـوزش 
دریایـی نیـز می توان مشـاهده کرد. البتـه در بخش 
دریایـی، مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی جمهـوری 
اسـامی ایـران بـا حمایتی کـه از گروه کشـتیرانی 
کیفیـت  باالتریـن  کمـاکان  می کنـد  دریافـت 
می دهـد  قـرار  فراگیـران  اختیـار  در  را  آموزشـی 
کـه ایـن خـود بیانگـر اهمیـت حمایـت نهاد هـای 
باالدسـتی از آمـوزش و حفـظ  کیفیـت آن اسـت.

تعـدد  آمـوزش کشـور  حـوزه  از مشـکات  یکـی 
مراکـز آموزشـی عمدتـًا غیردولتـی و نـگاه تجاری 
بـه آمـوزش اسـت. ایـن نـوع نـگاه آسیب زاسـت و 
هزینه هـای زیـادی را بـه خانواده هـا تحمیـل کرده 
اسـت. درعین حـال دانشـجو دیگـر فراگیـر نیسـت 
بلکـه مشـتری محسـوب می شـود و ایـن امـر بـه 

کیفیـت آمـوزش لطمـه می زنـد.
در بخـش دریایـی نیـز همین طـور اسـت. اصـواًل 
آمـوزش نیازمنـد حمایـت مسـتقیم دولتـی اسـت و 
بـا ایـن نـوع حمایـت اسـت کـه می تواند به شـکل 

درسـت آن انجـام شـود.
طـی سـال های اخیـر ایـن را زیـاد شـنیده ایم کـه 
کیفیـت کار دریانـوردان کاهـش یافتـه اسـت. باید 
اذعـان کـرد کـه ایـن اتفـاق نـه بـه سـبب اُفـت 
کیفیـت آمـوزش کـه بـه علـل دیگـری از جملـه 
مشـکات اقتصـادی و فرهنگـی موجـود در جامعه 
اسـت. در زمـان مـا، دانشـجویان عمومـًا بورسـیه 
می شـدند و بـا حمایتـی کـه نسـبت به آن هـا وجود 
داشـت دغدغه ای جز کسـب دانش نداشـتند. امروز 
هـم اگر بـه دنبال افزایـش کیفیت و بهـره وری کار 
دریانـوردان هسـتیم بایـد حمایـت از آنهـا در دوران 
آمـوزش به شـکل جدی تـری انجام شـود تـا تعلق 
خاطـر و انگیـزه الزم در آنان ایجاد شـود و در آینده 

بـا کیفیـت و عاقـه بیشـتری فعالیـت کنند.

مدرسـان رشـته های دریانوردی 
می بایسـت تجربـه عملـی از دریا 
داشـته باشـند تـا موفـق شـوند 
دانشـجو را بـرای کار دشـوار و 
دقیـق دریانوردی آمـوزش دهند

یکـی از مشـکات حـوزه آمـوزش 
آموزشـی  مراکـز  تعـدد  کشـور 
عمدتـاً غیردولتـی و نـگاه تجـاری 

بـه آمـوزش اسـت. 
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دستیابی به امنیت سایبری در کشتی ها چگونه میسر می شود؛

شناسایی نقاط آسیب پذیر برای مقابله
با حمالت هکری
       ]  جمال آخوندزادگان [                                           ] کارشناس فنی و ارتباطات شرکت حافظ دریای آریا [                                     

معمواًل سیستم هایی که  بر روی کشتی مورد استفاده 
قرار می گیرند شامل موارد زیر هستند:

Cargo man-( رسیسـتم های مدیریـت بـا
   )agement system

سیسـتم های دیجیتالـی که بـرای مدیریـت و کنترل 
بـار اسـتفاده می شـوند، بـه عنـوان مثـال سیسـتمی 
کـه بـرای کنتـرل و مدیریت محموله هـای خطرناک 
اسـتفاده می شـود، ایـن سیسـتم ها ممکـن اسـت بـا 
انـواع سیسـتم های دیگـر در خشـکی ارتباط داشـته 
باشـند. یـا در مثـال دیگـر می تـوان بـه ابزارهـا و 
طریـق  از  کـه  حمل ونقـل  ردیابـی  اپلیکیشـن های 
می گیـرد  قـرار  کاال  صاحبـان  اختیـار  در  اینترنـت 
اشـاره کـرد تـا بتوانند محمولۀ خـود را ردیابـی کنند. 
ایـن ارتباطـات می تواند سیسـتم های مدیریـت بار و 
داده هـای موجـود در محموله هـا را در برابـر حمات 

سـایبری آسـیب پذیر  کنـد.

   )Bridge system(پل فرماندهی
اسـتفاده روزافزون از سیسـتم های ناوبـری دیجیتالی 

و تحـت شـبکه  و ارتبـاط آنها با شـبکه های سـاحلی 
بـه منظـور به روزرسـانی و ارائـه خدمـات بـه وقـت 
باعـث می شـود تا چنیـن سیستـــم هایی در بـــرابر 

حمات سایبری آسیب پذیر شوند.
  سیسـتم هـای پـل فرماندهـی کـه بـه شـبکه های 
دیگـر متصـل نیسـتند نیـز ممکـن اسـت بـه همـان 
انـدازه آسـیب پذیر باشـند، چراکـه رسـانه های قابـل 
جابه جایـی مثـل انـواع حافظه هـای قابل حمـل کـه 
اغلب برای به روزرسـانی چنین سیسـتم هایی اسـتفاده 
می شـوند از شـبکه های کنترل شـده یا کنترل نشـده 
دیگـر اسـتفاده می کننـد. حادثـه سـایبری می توانـد 
منجـر بـه قطع یا دسـتکاری در یک سـرویس شـود، 
حتـی ممکـن اسـت بـر تمـام سیسـتم های مرتبـط 
 ،AIS ،GNSS ،ECDIS بـا ناوبـری، از جملـه

VDR و Radar/ARPA تأثیـر بگـذارد.

سیسـتم پیشـرانه و مدیریت ماشین آالت و 
سیسـتم های کنترل تـوان مصرفی

)Propulsion and machinery 

management and power control 
systems( 
بـرای  دیجیتـال  سیسـتم های  از  اسـتفاده  امـروزه 
نظـارت و کنتـرل ماشـین آالت، نیـروی محرکـه و 
سیسـتم سـکان افزایـش چشـم گیری یافته اسـت و 
در نتیجـۀ شـرایط موجـود این گونـه سیسـتم ها را نیز 
در برابـر حمـات سـایبری آسـیب پذیر کرده اسـت.
افزایـش  زمانـی  سیسـتم ها  ایـن  آسـیب پذیری 
برنامه هـای  و  نظارتـی  سیسـتم های  کـه  می یابـد 
تعمیـر و نگهـداری مبتنی بر وضعیـت  )CBM(، از 
راه دور مانیتـور  شـده و یـا زمانی کـه ایـن سیسـتم ها 
با سیسـتم های پـل فرماندهی و تجهیـزات ناوبری و 

ارتباطـی یکپارچـه می شـوند.

سیستم های کنترل دسترسی 
)Access control systems( 

سیسـتم های دیجیتالی کـه برای پشـتیبانی و کنترل 
دسترسـی اسـتفاده می شـوند تـا از امنیـت فیزیکی و 
ایمنـی کشـتی و بـار اطمینـان حاصـل کننـد کـه از 

افزایـش حمـات سـایبری بـه کشـتی ها در برخـی نقـاط جهـان، صاحبـان صنعـت کشـتیرانی را بر آن داشـت تـا ضمن شناسـایی 
نقـاط ضعـف کشـتی ها با اسـتفاده از انـواع و ارقـام فنّاوری هـا همچنین کاربـران متخصـص از میزان آسـیب پذیری حمات سـایبری 

بکاهندکـه در بسـیاری از مـوارد توانسـته اند بـا آسیب شناسـی بـه موقـع نسـبت به شناسـایی و دفـع حمات اقـدام کنند. 
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جملـه آن سیسـتم هایی  هسـتند کـه بـرای نظارت و 
مانیتورینگ کشـتی در طی سـفر اسـتفاده می شـوند 
انـواع  یـا  و  کشـتی،  امنیتـی  هشـدار  سیسـتم  و 
الکترونیکـی »پرسـنل روی کشـتی«   سیسـتم های 

“POB” را در بـر می گیرنـد.

سـرویس دهی  و  مدیریـت  سیسـتم های 
مسـافران 

Passenger servicing and manage-(
   )ment systems

سیسـتم های  انـواع  مسـافری  کشـتی های  در 
دیجیتالـی کـه بـرای مدیریـت بـار و مسـافر، کنترل 
سـوار شـدن و کنترل دسترسـی های مسـافر استفاده 
می شـوند، ممکـن اسـت دارای داده های ارزشـمندی 

در مـورد مسـافران باشـند.
دسـتگاه های هوشـمند ماننـد تبلت هـا و اسـکنرهای 
دسـتی ممکن اسـت خود به عنـوان یک ابـزار حمله 
باشـند زیـرا در نهایـت داده هـای جمع آوری شـده به 

سیسـتم های دیگـر منتقل می شـود.

Passen-(  مسـافران و  شـبکه های عمومی
)ger facing public networks

اینترنـت   بـه  یـا بی سـیم کـه  ثابـت    شـبکه های 
متصـل بوده و برای اسـتفاده مسـافران روی کشـتی 
نصـب شـده اند، برای مثال سیسـتم های سـرگرمی و 
بازی هـای آنایـن بـرای مهمـان. این سیسـتم ها را 
می بایسـت کنتـرل نشـده در نظـر گرفـت و بـه هیچ 
عنـوان نبایـد بـه سیسـتم های حیاتـی و ایمنـی در 

کشـتی متصل شـوند.

سیسـتم های رفاهـی خدمه و سیسـتم های 
اداری  و  رسمی 

 Administrative and crew welfare(
 )systems

 شـبکه های رایانـه ای کـه بـرای اداره کشـتی یا رفاه 
خدمـه اسـتفاده می شـوند، از آنجایی که دسترسـی به 
فراهـم می کننـد، آسـیب پذیر  را  ایمیـل  و  اینترنـت 
هسـتند و می تواننـد توسـط مهاجمان سـایبری برای 
دسترسـی بـه سیسـتم ها و داده هـای داخلی کشـتی 
مـورد سوء اسـتفاده قـرار گیرنـد. ایـن سیسـتم ها نیز 
می بایسـت کنترل نشـده در نظر گرفته شـده و نباید 
بـه هیـچ سیسـتم حیاتـی و ایمنی در کشـتی متصل 
شـوند. بایـد توجـه داشـت کـه تمـام نرم افزارهـای 
ارائه شـده توسـط شـرکت های مدیریت کشـتی و یا 

مالـکان نیـز در ایـن دسـته قـرار می گیرند.

 Communication( سیسـتم های ارتباطی
 )systems

روی  بـر  اینترنـت  بـودن  دسـترس  در  این روزهـا 
کشـتی ها از طریـق ماهـواره و یـا سـایر ابزارهـای 
ارتباطـات بی سـیم امـری عـادی و حتـی ضـروری 

اسـت. لـذا این امـر می تواند آسـیب پذیری کشـتی ها 
بانـد  پهنـای  ماننـد  تسـهیاتی  دهـد.  افزایـش  را 
اجـازه  کشـتی ها  و  پرسـنل  بـه  امـروزه    VSAT
می دهـد تـا مسـتقیماً بـه اینترنـت متصل شـوند که 
البتـه  آنهـا را در معـرض خطرات سـایبری نیـز قرار 
می دهـد و بـا توجـه بـه افزایـش روزافـزون حمات 
سـایبری در سراسـر جهـان، انگیزه  شـرکت ها برای 
هوشـیاری بیشـتر در زمینـه سـایبری را افزایش داده 
اسـت. بنابرایـن مکانیسـم های دفـاع سـایبری کـه 
پیاده سـازی   اینترنتـی  خدمـات  ارائه دهنـده  توسـط 
شـده اسـت بایـد به دقـت مـورد توجـه قـرار گیرند، 
داده هـای  و  سیسـتم ها  ایمن سـازی  بـرای  البتـه 

کشـتی نبایـد صرفـاً بـه آنهـا اتـکا کرد.
ارائه دهنـده  پیمانـکاران،  تولیدکننـدگان،  دربـاره 
خدمـات و افـراد ثالثـی کـه بـا کشـتی در ارتباط انـد 

مـوارد زیـر بایـد حتمـاً در نظـر گرفتـه شـود:
1. آگاهـی از رویه هـای امنیـت سـایبری مربـوط بـه 

آن تولیدکننـده و یـا ارائه دهنـده خدمـات:
بسـیاری از این شـرکت ها فاقد آمـوزش و آگاهی های 
کافـی در مـورد سـایبر و مدیریت آن در سـازمان های 
خود هسـتند کـه خـود می توانـد منابع آسـیب پذیری 

را  افزایـش دهـد و منجر به حوادث سـایبری شـود.
یـک خـط مشـی  چنیـن شـرکت هایی می بایسـت 
امنیـت سـایبری بـه روز شـده کـه شـامل آموزش ها 
و رویه هـای حاکمیتـی مناسـب بـرای سیسـتم های  
IT و OT که در کشـتی در دسـترس هسـتند، داشته 

 . شند با
۲. اطمینـان از بلـوغ شـرکت ثالـث از نظـر رویه های 

امنیت سـایبری:
مالـک کشـتی و یـا شـرکت مدیریـت می بایسـت از 
حاکمیـت امنیـت شـبکه سـایبری در داخل شـرکت 
بررسـی  هنـگام  و  کنـد  حاصـل  اطمینـان  ثالـث 
قراردادهـا و خدمـات آتی بـه دنبـال دریافت تضمین 
امنیـت سـایبری باشـد. اگـر قـرار اسـت کشـتی بـا 
شـخص ثالـث ارتباط برقـرار کنـد، به ویـژه هنگامی 
کـه امنیت شـبکه در میان باشـد این امر مهم اسـت.

نقاط آسیب پذیری  رایج
رایجـی  آسـیب پذیری  سـایبری  نـکات  زیـر  مـوارد 
هسـتند کـه ممکـن اسـت در کشـتی های موجـود و 

در برخـی از کشـتی های جدیـد یافـت شـوند:
سیستم عامل های منسوخ شده و پشتیبانی نشده.• 
آنتی ویروس هـای قدیمـی کـه محافظـت در برابـر • 

بدافزارهـا را از دسـت داده اند.
از •  اسـتفاده  و  ناکافـی  امنیتـی  پیکربندی هـای 

پیکره بنـدی  در  تجربـی  شـیوه های  و  روش هـا 
شـبکه،  مدیریـت ناکارآمـد شـبکه و اسـتفاده از 
حسـاب ها و گذرواژه هـای پیش فـرض، همچنیـن 
اسـتفاده از مدیریـت شـبکه ای که بر اسـاس اصل 
حداقـل امتیـاز نبـوده و کارآمـدی الزم را نـدارد.

شـبکه های کامپیوتـری داخـل کشـتی، کـه فاقـد • 

تقسـیم بندی  یـا  و  مـرزی  حفاظتـی  اقدامـات 
هسـتند. مناسـب  شـبکه ای 

تجهیـزات یـا سیسـتم های مهـم ایمنـی کـه غالبًا • 
بـه سـاحل هـم متصل هسـتند.

کنترل هـای ناکافی بر دسترسـی اشـخاص ثالث از • 
جملـه پیمانکاران و ارائه دهنـدگان خدمات.

یک مثال از احتمال شکست امنیتی
یـک  شـامل  الکتریسـیته  تـوان  مدیریـت  سیسـتم 
SCA� )سیسـتم کنتـرل نظارتـی و جمـع آوری داده 
DA( اسـت کـه توزیـع نیـروی الکتریکـی بـر روی 
کشـتی را نظـارت و کنتـرل می کنـد. ایـن سیسـتم 
حـاوی داده هـای مختلفی اسـت کـه به طـور آناین 
از طریـق حسـگرهای گوناگون جمـع آوری و بر روی 
پنـل توزیع بـرای مدیریت انرژی اسـتفاده می شـوند. 
داده هـا حـاوی وضعیـت  ایـن  از  برخـی  همچنیـن 
مصـرف بـرق و انـرژی هسـتند کـه بـرای تجزیـه و 
تحلیـل بـه دفتـر مرکـزی فرسـتاده و بـرای اهـداف 

کنتـرل و نظارتـی اسـتفاده می شـوند.
بـرای تعییـن اینکه آیا ایـن اطاعات حیاتی هسـتند 
یـا خیـر بایـد عواقـب احتمالـی ناشـی از شکسـت یا 
نقـض آن اطاعـات را  از نقطـه نظـر محرمانگـی، 
یکپارچگـی یـا در دسـترس بـودن بررسـی و مطالعه 
کـرد. در ایـن رابطـه شـرکت حمل و نقل می بایسـت 
مهـم بـودن اطاعـات دریافتـی، ذخیـره و پـردازش 
شـده را که توسـط سیسـتم اسـکادا منتقل شده است 
بـا قیـاس بـا حسـاس ترین اطاعـات بـرای تعییـن 

تأثیـر کلی سیسـتم تعییـن کند.
از آنجایـی کـه سیسـتم OT از نقـاط اندازه گیـری 
و حسـگرهای گوناگونـی اسـتفاده می کنـد تـا داده 
جمـع آوری نمایـد و همچنیـن  با سیسـتم های دیگر 
نیـز یکپارچـه شـده اسـت بنابرایـن، اینکـه اثـرات 
نقـص عملیاتـی یـا از بیـن رفتن سیسـتم اسـکادا به 
دلیـل یـک حادثـه سـایبری بـر روی شـرکت به چه 
میـزان خواهـد بـود بسـتگی بـه سیاسـت و  تصمیم 
شـرکت خواهـد داشـت. مثـًا در ایـن مثـال اخیـر 
احتمـااًل شـرکت بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه ایـن 
امـر تأثیر منفـی داشـته و در نتیجه عـوارض مخرب 
و زیـان آور زیـادی بر عملکرد کشـتی خواهد داشـت.
در مثـال بـاال، داده هـا از قسـمت ها و حسـگرهای 
مختلـف جمع آوری شـده و بر روی صفحـات مانیتور 
می شـوند  داده  نمایـش  کشـتی  کنتـرل  اطـاق  در 
و سـامت دسـتگاه همـواره  کارکـرد  تـا وضعیـت 
تحت نظـر باشـد، همچنیـن بخشـی از داده هـا برای 
کنتـرل و نظـارت بـه دفتـر مرکـزی نیـز فرسـتاده 
 ) CIA ( می شـوند کـه بـا  اسـتفاده از مـدل سـیا

می تـوان بـه ایـن نتایـج رسـید. 
داده  حسـگرها که توسط سیستم SCADA  جمع آوری 
شـده اند از لحـاظ محرمانـه بـودن اهمیت کمـی دارند 
چراکـه ایـن داده هـا  به طـور عمومـی بر روی کشـتی 
نمایش داده می شـوند. در عیـن حال از نقطه نظر ایمنی 

خرداد و تیر 1401شماره  264 76



77

مهم اسـت که به ایـن اطاعات دریافتی بتـوان اعتماد 
کـرد. بنابرایـن ریسـک بالقوه باالیی به جهت از دسـت 
دادن یکپارچگـی وجـود دارد. همچنیـن اگـر اطاعات 
ارسـال نگردنـد و یـا قابـل خوانـدن نباشـند، مشـکل 
ایمنـی رخ خواهد داد، بنابراین باز ریسـک بالقوه زیادی 
بـه جهـت از دسـت دادن دسترسـی بـه اطاعـات نیز 

دارد. وجود 
 بـا ارزیابـی اطاعات چنیـن بر می آید کـه اطاعات 
مصـرف بـرق کـه بـرای اهـداف آمـاری به شـرکت 
ارسـال می گـردد، از بابـت از دسـت دادن محرمانگی 
تأثیـر بالقـوه کمـی وجـود دارد. درسـت اسـت کـه 
شـرکت نمی خواهـد داده هـا عمومـی باشـند، اما اگر 
چنیـن اتفاقی بیفتـد، تأثیرات آن محـدود خواهد بود. 
همچنیـن تأثیـر بالقوه کمـی از لحاظ از دسـت دادن 
یکپارچگـی وجـود خواهـد داشـت زیـرا داده هـا فقط 
بـرای ماحظـات داخلی اسـتفاده می شـوند، بنابراین 
ریسـک بالقـوه کمی از نظـر عدم در دسـترس بودن 

نیز وجـود دارد.
)Bring Your Own Device )BYOD

اینکه پرسـنل اجازه داشـته باشـند دسـتگاه های خود 
را بـرای دسترسـی به سیسـتم یا شـبکه های کشـتی 
بـا خـود بـه داخـل کشـتی بیاورنـد تقریبـاً در تمامی 
شـرکت های دنیـا معمـول اسـت. اگرچـه ایـن امـر 
بـرای کشـتی ممکن اسـت مفید و مقـرون به صرفه 
باشـد، ولـی این امـکان هم وجود دارد که دسـتگاه ها 
مدیریت نشـوند، بنابرایـن احتمال آسـیب پذیری ها را 

بـه میـزان قابل توجهی افزایـش  دهد.
در ایـن مـورد خط مشـی ها و رویه هـا بایـد بـه نحوۀ 
مدیریـت، اسـتفاده و همچنیـن بـه  نحـوه محافظـت 
اشـاره  بـه خوبـی  آسـیب پذیر کشـتی  داده هـای  از 
کـرده باشـد. مثـًا سیاسـت های جداسـازی شـبکه 
و مدیریـت گـذر واژه، همچنیـن توجـه بـه چگونگی 
اسـتفاده از تجهیـزات کامپیوتـری و شـبکه بـر روی 
کشـتی که در کتابچـه رویۀ ایمنی کشـتی به وضوح 

اشـاره شـده است. 
 Satellite and radio communication

در مقولـۀ ارتباطـات رادیویی و ماهواره ای بدون شـک 
ارائه دهنـده  از طریـق  می بایسـت  امنیـت سـایبری 
خدمـات و بـا همـکاری وی صورت گیـرد. در هنگام 
تهیـه و تأمیـن نیازهـای ارتبـاط ماهـواره ای کشـتی 
و  کشـتی  شـبکۀ  از  حفاظـت  الزامـات  می بایسـت 
از  پیونـد ماهـواره ای  همچنیـن نـوع و مشـخصات 
و  داده  تبـادل  مقـدار  بانـد،  پهنـای  میـزان  جملـه 

قابلیت هـای کنترلـی آن در نظـر گرفتـه شـود. 
همان طور که قبًا اشـاره شـد اینترنت یا سیستم های 
ارتباطـــی مــــاهواره ای می تــوانند آسـیب پذیری
بنابرایـن  دهنـد  افزایـش  را  کشـتی  سیسـتم های   
همـواره باید در نظر داشـت بـا اینکـه ارائه دهندگان، 
خـود خدمـات دفاعـی در برابـر تهدیـدات سـایبری 
دارنـد ولـی نبایـد تنها به ایـن پادمان ها اعتمـاد کرد.
کشـتی   کنترلـی  و  ناوبـری  سیسـتم های  مـورد  در 

هنگامـی کـه یـک ارتبـاط آپ لینـک از کشـتی بـه 
ارائه دهنـدگان خدمـات و یـا دفتـر مرکـزی برقـرار 
مـورد  در  پیشـگیرانه  روش هـای  همـۀ  می شـود، 
بـه  غیرقانونـی  اتصـال  یـا  و  غیرمجـاز  دسترسـی 
سیسـتم های داخل کشـتی بایـد مد نظر قـرار گرفته 
شـود. کنترل دسترسـی های بیـن ارتباطـی از بیرون 
بـه عهـده توزیع کننـده اسـت ولـی کنتـرل نهایـی 
ترافیـک کاربـر از نقطه نظر دسترسـی بـه اینترنت در 
کشـتی بـه عهـده مالک کشـتی اسـت و الزم اسـت 
ابـزار امنیـت داده، فایـروال مناسـب و یـک اتصـال 

امـن بـه کاربـر اختصـاص داده شـود.
تولیدکننـدگان پایانه هـای ارتبـاط ماهواره ای و سـایر 
از  اعـم  مدیریتـی  رابط  هـای  مربوطـه،  تجهیـزات 
سـخت افزاری و یـا نرم افـزاری جهت کنتـرل امنیتی 
ارائـه می دهنـد به طوری کـه ایـن ابزارهـا از طریـق 

شـبکه به صـورت امـن قابـل دسـترس باشـد.

ارتباط کشتی با ساحل
به طـور  کشتــی ها  کـه  هستیــم  شـــاهد  امـروزه 
روزافزونـی بـا بخش عملیات سـاحلی یکپارچه شـده 
و همـواره در ارتبـاط هسـتند و بـرای انجـام امـور 
بازرگانـی، مدیریـت عملیـات و حفـظ ارتباط بـا دفتر 
مرکـزی، ارتباطات اینترنتی و سیسـتم های دیجیتالی 
بیـش از پیـش مورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. چرا که 
در دنیـای کنونـی، داشـتن اطاعـات از سیسـتم های 
ایمنـی ناوبـری، کنتـرل تـوان و مدیریـت بـار بـرای 
کشـتی و مالـک بسـیار حسـاس و حیاتـی اسـت و 
نظـارت و کنتـرل آنهـا امـری ضـروری بـه حسـاب 
روزافـزون  به طـور  سیسـتم ها  بنابرایـن  می آیـد. 
دیجیتالـی شـده و بـه اینترنـت متصـل می شـوند تـا 
بتواننـد طیـف گسـترده ای از عملکردهـای  مختلـف 
را به طـور آنایـن و بـه موقـع بـه مـا ارائـه دهنـد. 
پـاره ای از اطاعـات عملیاتی کـه مورد اسـتفاده قرار 

از: عبارت انـد  می گیرنـد 
• نظارت بر عملکرد موتوراصلی و ژنراتورها 

• مدیریـت تعمیـر و نگهـداری و مدیریـت قطعـات 
یدکی

• مدیریت محموله، جرثقیل و پمپ ها
• نظارت بر کارایی و بهره وری سفر. 

پـر واضـح اسـت کـه هـر کـدام از ایـن سیسـتم ها 
داده هایـی را در خـود دارنـد که می توانـد مورد عاقه 
مجرمـان سـایبری بـوده و مـورد سوء اسـتفاده قـرار 
گیرنـد. پـس فّناوری هـای مـدرن بـا تمام محاسـن، 
کارآمـدی و مزایایـی کـه بـه همـراه دارد بـا عـدم 
افزایـش  را  آسیب پذیری کشـتی   می تواننـد  آگاهـی 
دهنـد، بخصـوص اگـر طراحی هـای شـبکه  و اتصال 

آن بـه اینترنـت نـا امـن و کنترل نشـده باشـد.
بـا توجـه بـه اینکـه ممکـن اسـت پرسـنل شـرکت 
از  برخـی  دور  راه  از  دسترسـی  نحـوه  از  کشـتی  و 
تولیدکننـدگان بـه تجهیـزات کشـتی و سیسـتم های 
شـبکه آن اطاعـی نداشـته باشـند. خطـرات کـج 
فهمـی، نـا آگاهـی، دسترسـی های هماهنگ نشـده، 
بـرای یـک کشـتی عامـل بایـد بـه عنـوان بخـش 
مهمـی از ارزیابـی ریسـک در نظـر گرفتـه می شـود. 
شـرکت ها می بایسـت سیسـتم های OT و IT کشتی 
و نحـوه اتصـال آنها با سـاحل را کامـًا درک کنند و 
متوجـه باشـند که چگونـه ایمنی، عملیـات و تجارت 
می توانـد توسـط یک حادثه سـایبری به خطـر بیفتد.

پی نوشت:

SCADA= supervising controlling and 
data acquisition 
CIA= Confidentiality –Integrity – 
Availability
Safety producer manual section 9 
 (SSP) Ship Security Plan 
  (ISM) International Safety Manage-
ment 
 (ISPS) International ship and port 
facility security
 (POB) Personnel On Board
Hellenicshippingnews
(CBM) Condition based Maintenance
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آینده صنایع دریایی ژاپن و تجاری سازی
کشتی های خودگردان

Autonomous = خودگردان
 تحقیقـات و توسـعه در ایـن زمینـه در ژاپن آغاز شـده 
کـه تاکنـون پیشـرفت های قابل  ماحظه ای به  دسـت 
آمـده اسـت. از طرفی نیروی انسـانی عاقه منـد به کار 
در روی کشـتی در دنیـا و به خصـوص در ژاپـن بسـیار 
کم شـده اسـت. بنابراین با خودگردان سـازی کشـتی ها 
مشـکل کمبـود نیروی انسـانی جـوان و ورزیـده نیـز 
برطـرف می شـود. در ایـن مقالـه بـه نکات عمـده این 

پروژه اشـاره شـده اسـت.
کشـتی کانتینربـر سـوزاکو بـا طـول یکصـد متـر، در 
ظاهـر هماننـد سـایر کشـتی های تجـاری اسـت امـا 
داخـل آن کامـًا بـا سـایر کشـتی ها متفـاوت اسـت. 
اتـاق کنترل این کشـتی که در سـاحل قـرار دارد مجهز 
بـه سـامانه های الکترونیکـی منحصربه فـرد اسـت که 

کنتـرل موقعیـت کشـتی در دریـا، وضعیـت تجهیزات 
موتورخانـه، تحـرکات سـایر کشـتی ها در حوالـی آن، 
وضعیـت دریـا و جابه جایـی آن در بنـادر را از راه دور 

امـکان پذیـر می کنـد.
عملیـات  کنتـرل  مـدرن  مرکـز  داخلـی  دیوارهـای 
در  چیبـا  در   )Simulation Room( کشـتی ها 
شـرق توکیو، با صفحات رایانه ای نمایشـگر دریا مجهز 
شـده اند. در ایـن مرکـز حتی چرخ سـکان کشـتی هم 
دیـده نمی شـود اما کشـتی در دریـا از این اتـاق هدایت 
می شـود. در تاریـخ صنایـع دریایی، این اولین بار اسـت 
کـه عملیـات یـک کشـتی در دریـا از راه دور، از اتـاق 
کنترلـی که در سـاحل قـرار دارد انجام و تحت بررسـی 
دقیـق قـرار می گیـرد. موفقیـت ایـن آزمایـش منـوط 
بـه گذرانـدن تمامـی آزمایش هـای کشـتی در هنـگام 

مانـور، اجتنـاب از تصادفـات و عملکـرد موفقیت آمیـز 
سـامانه های مخابراتـی آن بـا مرکـز در سـخت ترین 

شـرایط عملیاتی اسـت.
ایـن پـروژه، ابتـکار مؤسسـه غیرانتفاعی نیپـون در امر 
نـوآوری در صنعـت دریایـی اسـت کـه در صـدد انعقاد 
قـرار داد بـا ژاپن جهت سـاخت کشـتی های خودگردان 

است.  
در دریـای متاطـم، وقـوع همه گونـه اتفاقـات دور از 
ذهـن نیسـت بنابرایـن، در نـوآوری و آمـوزش ضمـن 
مجهز کردن کشـتی ها بـرای مقابله با حـوادث طبیعی 
در آب هـای پـر رفت وآمـد، بایـد کشـتی ها در مقابـل 
حمله هـای سـایبری و دزدان دریایی نیـز آمادگی کامل 
داشـته باشـند. شـرایط طبیعـی دریاهـا قابل پیش بینی 
نیسـتند. وزش بادهـای شـدید، متاطم شـدن دریاها، 

       ]   ترجمه و تدوین: مهندس توماس گراگوسیان [       ]  کارشناس دریایی [

عملیاتـی بودن هرکشـتی مسـتلزم هزینه های متعددی اسـت که عمده تریـن آنها هزینه سـوخت مصرفی، هزینه های تعمیـر و نگهداری، 
تهیـه قطعـات یدکـی، حق بیمه سـالیانه، هزینه هـای بندری، هزینـه تغذیه خدمـه و حقوق و مزایـای دریانوردان اسـت؛ بنابرایـن اگر در 
هـر یـک از ایـن هزینه هـا صرفه جویی شـود تأثیـر مسـتقیم در ارزش حمل و نقـل کاال داشـته و موجب کاهـش ارزش کاالهـای مصرفی 
می شـود. بسـیاری از هزینه هـای عملیاتـی کشـتی ها اجتناب ناپذیر اسـت اما با خودگردان سـازی کشـتی ها و تأمین امنیـت عملیاتی آنها 
در دریـا بـا سـامانه های هوشـمند، می تـوان نیـاز به بکارگیـری خدمه در کشـتی را منتفـی کـرده و در هزینه هـای تغذیه و حقـوق و مزایا 

کرد.  صرفه جویـی 

خرداد و تیر 1401شماره  264 78



79

کشـتی های خودگـردان می تواننـد بی وقفـه هفـت روز 
در هفتـه و ۲4 سـاعت در روز بـدون داشـتن دریانـورد 
روی کشـتی، آمـاده عملیـات باشـند کـه با ایـن روش 

صرفه جویـی هنگفتـی در هزینه هـا می شـود.
بـا بکارگیـری شـناورهای خودگـردان، خدمات رسـانی 
بـه جزایـر دورافتـاده، همچنیـن سـرویس توربین های 
بادی تولید برق که در سـطح وسـیعی در سـواحل ژاپن 
نصب شـده و درحال افزایش نیز هسـتند بسـیار ارزان تر 

و سـریع تر انجـام خواهد شـد.
و  تعمیـر  هزینه هـای  و  کشـتی  هـر  سـاخت  ارزش 
نگهـداری آن بالـغ بـر میلیون ها دالر اسـت کـه باید از 
درآمـد عملیات کشـتی تأمین شـود ولی چنانچـه در اثر 
تصادفـات و حوادث غیرمترقبـه، وقفه ای در عملیات هر 
کشـتی ایجاد شود میلیون ها دالر خسـارت در برخواهد 
ایمن سـازی کشـتی ها می تـوان  بـا  بنابرایـن  داشـت 
نگهـداری  و  تعمیـر  هزینه هـای  بیمـه ای،  هزینـه  از 
کشـتی ها  بـودن  سـرویس  از  خـارج  هزینه هـای  و 
جلوگیـری بـه عمـل آورد کـه نهایتـاً موجـب کاهـش 

هزینـه کاالهـای  مصرفـی می شـود.
درصـد   ۵0 اگـر  کـه  اسـت  داده  نشـان  بررسـی ها 
کشـتی های فعـال در سـواحل ژاپـن خودگردان شـوند 
سـاالنه هشـت میلیـارد دالر در اقتصـاد ایـن کشـور 

شـد. خواهـد  صرفه جویـی 

تغییرات در قوانین موجود
درحال حاضـر قوانیـن دریایـی ژاپـن اجـاره نمی دهـد 
کشـتی بدون ملوان حرکت نماید لذا به موازات توسـعه 
شـناورهای بدون سرنشین قوانین دریایی نیز باید تغییر 
یابند اما تغییر قوانین دریایی کاری اسـت بسـیار پیچیده 
و دشـوار به خصـوص قوانیـن مربـوط بـه دریانـوردان، 
قانـون مربـوط به افسـران دریانورد و مقـررات راهنمای 
بنابرایـن  کشـتی ها.  ایمنـی  و  کوچـک  کشـتی های 
بدون داشـتن قوانیـن جدید برای عملیات کشـتی های 
خودگـردان، دریافت گواهینامه برای عملیات غیرممکن 

خواهـد بود.

دیدگاه برای آینده 
ژاپن در زمینه توسـعه کشـتی های خودگردان پیشـگام 
اسـت و سـعی بـر این اسـت کـه قوانیـن بین المللی بر 
طبق نوآوری های هوشـمند متحول شـوند تا جوابگوی 

نیازهـای آتی صنایع دریایی باشـند.

پی نوشت:
    AI (=Artificial Intelligence(       
) IOT(= Integrated Onboard Technology
 ICT( =Integrated Communication 
)Technology

منابع:
                                                                   بر گرفته از مجله اکونومیست:

The Economist March 26th to April first  
Edition

ماهی گیـری،  قایق هـای  و  کشـتی ها  ظاهرشـدن 
تفریحـی  به طـور غیرمترقبانـه در حوالی کشـتی های 
خودگـردان، هـر یـک می تواننـد خطرآفریـن بـوده و 

موجـب وقـوع تصادفات شـوند.
بـا  از 40 شـرکت مختلـف،  متشـکل  کنسرسـیومی 
و  کانتینربـر  کشـتی های  امـور  بـه  کامـل  آشـنایی 
شـناورهای مخصوص جابه جایی مسـافر در مسیرهای 
کوتـاه )Ferries( و متخصصیـن در بکارگیری هوش 
مصنوعی )AI(  و سیسـتم های هوشـمند در مخابرات، 
مشـغول بـه کار هسـتند تـا رویـای پروژه کشـتی های 
خودگـردان را در امـور تجـاری به واقعیـت تبدیل کنند. 
هدف آنها عملیاتی کردن  کشـتی هایی با سـامانه های 
کامـًا خودگـردان تـا سـال ۲0۲۵ اسـت در نهایـت تا 
سـال ۲040 نیمـی از شـناورهای عملیاتـی در آب های 
خودگـردان  ازکشـتی های  متشـکل  ژاپـن،  سـاحلی 

بود. خواهنـد 
پیشـگام در کاربـرد نـوآوری بـرای عملیات 

کشـتی ها در آب هـای سـاحلی
بـه کنتـرل عملیـات  سـامانه های هوشـمند مربـوط 
کشـتی های خودگردان ترکیبی ازIOT. ICT . AI و 
همچنین سـامانه  عکس بـرداری از عملیات کشـتی ها 
و موانـع موجود در حوالی کشـتی تحت آزمایش اسـت.
  در آخرین آزمایشـی که از عملکرد کشـتی خودگردان 
به عمـل آمـد، قابلیـت اعتمـاد و موفقیت آمیـز بـودن 
سـامانه های آن بـه اثبـات رسـیده  کـه  خـود تأییدیـه 
و چـراغ سـبزی بـرای ادامـه پـروژه تـا حصـول نتیجه 

اسـت. نهایی 
دشـوارترین بخـش ایـن پـروژه، به کارگیـری هـوش 
مصنوعـی بـرای تکمیل دقـت عمـل در عکس برداری 
از حوضه عملیات کشـتی خودگردان و برقراری سـامانه 
قابلیـت شناسـایی و تجزیه و تحلیـل دقیق از چگونگی 
حرکـت سـایر کشـتی ها و موانـع موجـود در حوالـی  
شـناور خودگـردان از روی عکس هـا اسـت تـا شـناور 

بتوانـد بـا امنیـت کامل بـه عملیات خـود ادامـه دهد.
 عملیات مانور کشـتی برای اسـتقرار آن در کنار اسـکله  
و یـا جـدا شـدن آن از اسـکله، یـک عملیـات بسـیار 
حسـاس و پرخطـر اسـت کـه بایـد بـا مهـارت و دقت 

عمـل خـاص انجام شـود.
برابـر اظهـارات مدیر پـروژه، برنامه ریزی بـرای هدایت 
کشـتی در فواصل کوتاه، به جای اسـتفاده از تیم کنترل 
مسـتقر در اتاق فرمان در سـاحل، در داخل خود کشـتی 
خودگردان و با اسـتفاده از سـامانه های هوشـمند انجام 
می پذیـرد. ایـن بـدان معنی اسـت که عملکرد سـامانه 
هوشـمند نصـب شـده در داخـل کشـتی کامـًا قابـل 
اطمینـان اسـت. البتـه تا رسـیدن به دقت عمـل کامل 
سـامانه ها به مهـارت و دقت عمـل دریانـوردان، فاصله 
زیـادی هسـت لـذا تحقیقـات ادامـه دارد تـا بـه مرحله 

کمال برسـد.
و  دریایـی  دزدان  مقابـل  در  خودگـردان  کشـتی های 
حمله هـای مجـازی نیز مصون نبـوده و احتمـال وقوع 

چنیـن خطـرات همچنـان وجـود دارد کـه بایـد بـرای 
مقابلـه بـه آنهـا  چاره اندیشـی شـود.  

 حمل ونقـل کانتینـری تجارت بسـیار پراهمیتی اسـت 
کـه چنانچـه بـا راندمـان خـوب انجـام شـود می تواند 
راه گشـای بسـیاری از گلوگاه هـای تأمیـن بـه موقـع 

نیازهـای تجـارت جهانی باشـد.
در ژاپن 40 درصد جابه جایی کاال در آب های سـرزمینی 
توسـط شـناورهای سـاحلی انجام می شـود کـه نیاز به 
دریانـورد دارنـد امـا جمعیـت ژاپـن رو به سـالخوردگی 
اسـت در نتیجـه جوانـان عاقه منـد بـه کار در کشـتی 
بسـیار کـم هسـتند. برابر آماری کـه توسـط وزارت کار 
و جهانگـردی ژاپن منتشـر شـده در سـال ۲01۹ تعداد 
دریانـوردان در ژاپـن ۲۸4۳۵ نفر بودند که سـن بیش از 
نصف آنها باالی ۵0 سـال بوده همچنین آمارها نشـان 
داده اسـت که علـت ۷0 تا ۸0 درصد تصادفـات در دریا 

بـه  دلیـل کمبود دریانـورد ورزیـده و جوان بوده اسـت.
بهبـود بخشـیدن بـه توانایی هـای فنـی کشـتی های 
کانتینربر، ضمن کاهش هزینه هـای حمل ونقل دریایی 
تأثیـر بسـزایی در کاهـش هزینه هـا در سـایر صنایـع 
وابسـته بـه حمل ونقـل کانتینـری نیـز خواهد داشـت.

خودگـردان  کشتــــی های 
در مقابـــل دزدان دریایـی 
و حمله هـای مجـازی نیـز 
مصون نبـــوده و احتمال 
خطــــرات  چنیـن  وقـوع 
همچنـــان وجـود دارد که 
بایـد بـرای مقابله بـه آنها  

چاره اندیشـی شـود
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کاربرد ســـامانه نظـــارت
)ccs (و کنترل ترمینال کانتینری 

       ] مهندس حمید رفیعی [                                           ]  سرپرست IT مؤسسه آموزشی کشتیرانی [                                     

از  یکـی  لجسـتیکی  زیرسـاخت های  و  توانمندی هـا 
قابلیت های مهم توسـعه صنعتی و اقتصادی کشـورها 
بـه شـمار مـی رود. در این میـان حمل و نقـل دریایی از 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـوده و خطـوط دریایی به 
عنـوان یکـی از مسـیرهای مهـم لجسـتیکی، مـورد 
توجه کشورهاسـت. کشـورهایی کـه به آب هـای آزاد 
دسترسـی دارنـد از ابزاری اسـتراتژیک برخـوردار بوده 
و می تواننـد جریان هـای ورودی و خروجـی کاالهـا 
بـه کشـور را بـه صورت مؤثرتـری مدیریـت و هدایت 
کنند. کشـور ما با وجود مرز گسـترده آبی و دسترسـی 
بـه آب هـای آزاد از موقعیت مناسـبی در دسترسـی به 
ایـن  اسـت.  برخـوردار  دریایـی  حمل ونقـل  شـبکه 
موقعیـت نـه تنهـا پاسـخگوی نیازهای داخلی کشـور 
اسـت بلکـه می توانـد بـه عنـوان بسـتری مناسـب 
برای دسترسـی سـایر همسـایگان به آب هـای آزاد به 
شـمار آید. گرایـش حمل ونقـل دریایـی درحال حاضر، 
افزایـش نقل و انتقـاالت کاال از طریق کانتینر اسـت. 
از ایـن رو بنـادر کانتینـری جهـان روز بـه روز در حال 
توسـعه و گسـترش هسـتند. بندر شـهید رجایی نیز به 
عنـوان یکی از بنادر بزرگ کشـور که بیشـترین حجم 
عملیات کانتینری در کشـور را به خـود اختصاص داده 
اسـت، موقعیتـی مناسـب را جهـت رشـد و توسـعه 
داراسـت. توسـعه صنعت دریایـی مسـتلزم بهره گیری 
فّناوری هـای  به  ویـژه  نویـن  فّناوری هـای  از  بهینـه 
ارتباطـی و اطاعاتـی اسـت. بهره گیـری مناسـب از 
ایـن فّناوری هـا باعـث بهبـود فرایندهـای عملیاتـی، 
مدیریتـی و کنترلـی خواهـد شـد و مشـتریان بنـدر را 
در دسترسـی بهتر به خدمات مناسـب تر یـاری خواهد 

. کرد
در این راسـتا سـامانه نظارت و کنترل ترمینال کانتینر 
)CCS( بـا هـدف مانیتورینـگ بادرنـگ و کنتـرل 
عملیـات کانتینـری در بنـدر شـهید رجایـی از لحظـه 
ورود کانتینـر بـه بنـدر تـا لحظه خـروج توسـعه یافته 
اسـت. بر اسـاس آن مدیـران و کارشناسـان می توانند 
امـور  بـر  بـه کنتـرل و نظـارت  بـه نحـو مطلوبـی 
حمل ونقـل کانتینـری بنـدر شـهید رجایـی بپردازنـد. 
بـا توجـه بـه حجم بـاالی عملیـات کانتینـری در این 

بندر، سـامانه مذکـور از اهمیت باالیی برخوردار اسـت 
و بـا عنایـت بـه تنوع و تعـدد شـرکت های پیمانکاری 
بنـدر،  کانتینـری در  توسـعه عملیـات  برنامه هـای  و 
مدیـران بنـدر نیازمنـد چنین سیسـتمی بـرای نظارت 
بـر عملیـات و پاسـخگویی بـه ذی نفعـان و مراجعـان 
بندر هسـتند. سیسـتم نظارت و کنترل امـور کانتینر با 
بهره گیـری از داده های تولید شـده توسـط سیسـتم ها 
و یا سیسـتم های عملیاتی پیمانـکاران بندر، اطاعات 
مـورد نیـاز جهت کنتـرل و نظارت عملیـات کانتینری 
را بـه صـورت بادرنگ فراهـم کـرده و در اختیار آنها 

قـرار می دهـد.
نظـارت و کنتـرل بادرنـگ عملیـات کانتینـری در 
بنـدر، مسـتلزم وجـود یـک سیسـتم نظارتـی اسـت 
عملیاتـی،  سیسـتم های  داده   از  بهره گیـری  بـا  کـه 
نیازهـای اطاعاتـی و مدیریتـی اداره امـور کانتینـر را 
فراهـم سـازد. ایـن سیسـتم نظارتـی عاوه بـر انتقال 
داده  سیسـتم های عملیاتـی بنابـر درخواسـت کاربـر و 
بـه صورت لحظـه ای، با انجـام تحلیل هایی، اطاعات 
عملکـرد عملیات کانتینـری را نیز در اختیـار اداره امور 
کانتینـر و مدیریت بندر قرار می دهد. چنین سیسـتمی 
قابلیـت  اپراتورهـا،  مکانیـزه  سیسـتم های   از  جـدای 
مدیریـت کان عملیـات کانتینـری و نظـارت بهنگام 
بـر ایـن عملیـات را بـرای اداره امـور کانتینـر فراهـم 
کـرده و آنهـا را در تهیـه و ارائـه اطاعـات مـورد نیاز 
سـازمان ها و نهادهـای مرتبـط با بندر، یـاری می کند. 
ثبـت داده ها و اطاعات مربوط بـه عملیات کانتینری، 
مدیـران امـور کانتینـر را قـادر می سـازد تا به سـرعت 
در خصـوص سـؤاالت و یـا مشـکات احتمالـی پیش 
آمـده پاسـخگو باشـند و قـدرت نظـارت آنهـا را نیـز 

افزایـش می دهد. 
سیسـتم های   بـه  آنـی  اتصـال  بـا  مذکـور  سیسـتم 
عملیاتـی اپراتورهـا، داده هـا و اطاعـات عملیاتی را از 
این سیسـتم ها  اسـتخراج کـرده و به صـورت یکپارچه 
و متمرکـز در اختیـار مدیـران اداره امـور کانتینـر قرار 
می دهـد. با اسـتقرار این سیسـتم نظارتـی، اپراتور های 
مختلـف می تواننـد از سیسـتم های مکانیـزه مربوط به 
خـود اسـتفاده کنند و سیسـتم کنترلـی و نظارتی تنها 

بـا برقـراری ارتبـاط، داده هـا و اطاعـات مـورد نیاز را 
از آنهـا اسـتخراج خواهد کـرد. در این حالـت مدیریت 
امـور کانتینـر تنهـا بـا یک سیسـتم در ارتباط اسـت و 
تنـوع سیسـتم های عملیاتـی پیمانـکاران مشـکلی را 
در دسترسـی بـه داده هـا و اطاعـات عملیاتـی امـور 
کانتینـری ایجـاد نمی کنـد. یکـی از قابلیت های مهم 
چنیـن سیسـتمی، توانایـی کنتـرل چندگانـه داده های 
مربـوط بـه یـک عملیـات یکسـان اسـت کـه باعـث 
می شـود مدیریـت امـور کانتینـر نسـبت بـه صحت و 
اعتبـار داده هـای سیسـتم های عملیاتـی پیمانـکاران 

شـود. مطمئن 
اسـت  شـده  باعـث  کـه  نیازمندی هایـی  مهم تریـن 
مدیـران بنـدر تصمیـم  بـه ایجـاد و اسـتقرار سیسـتم 
نظـارت و کنتـرل امـور کانتینـر بگیرنـد عبارتنـد از:

o دسترسی بادرنگ به داده های عملیات کانتینری
o قابلیت کنترل نُرم عملیات و عملکرد پیمانکاران
o  دسترسـی بـه اطاعـات و آمـار عملیـات در قالـب

تحلیلـی گزارش هـای 
o  تعیین اعتبار و صحت داده های عملیات
o  تفکیـک و دسـته بندی داده هـای مربوط بـه درآمد

بندر 
o افزایش قدرت پاسخگویی به ذی نفعان بندر

اهداف توسعه سیستم عبارتند از :
o  کنتـرل و نظـارت مسـتمر بـر عملیـات کانتینـری

بنـدر بـا دسترسـی لحظـه ای و بادرنگ بـه داده های 
مربوط 

o  عملیـات عملکـرد  از  آمـاری  تحلیل هـای  ارائـه  
کانتینـری در بنـدر 

o  ارزیابـی بـرای  عملکـردی  شـاخص های  تعییـن 
اپراتورهـا عملکـرد 

o  حصـول اطمینـان از صحـت و اعتبـار داده هـای
عملیات 

o  تهیـه گزارش هـا و اطاعـات مـورد نیـاز مدیریـت
بنـدر، مدیریت سـازمان و سـایر نهادهـای ذی نفع 

o  قـرار دادن اطاعـات عملیـات کانتینـری در اختیار
سـایر واحدهـا و معاونت هـای بندر 
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o  افزایـش قـدرت ردیابـی عملیات و پیگیـری کاال و
کانتینر برحسـب نیاز 

ذی نفعان سیستم عبارتند از :
o  اداره امور کانتینر
o اداره امور مالی
o اداره آمار و فّناوری اطاعات
o شرکت های کشتیرانی
o پورت اپراتورها
o ترمینال اپراتورها
o گمرک

ویژگی های سیستم عبارتند از :
o  بازیابـی و ارائـه گزارش هـای آمـاری و عملیاتـی از

سیسـتم اپراتورها
o  ارائـه وضعیـت کانتینرهـا در هـر یـک از مراحـل

عملیاتـی
o  ارزیـــــابی عملکـرد اپراتورهـا از طـــریق تعیین

نُرم های عملیاتی
o  از شـده  ارائـه  تفکیکـی  ارائـه صورتحسـاب های 

اپراتورهـا سـوی 
o  از بازیابـی صورتحسـاب های صـادره  و  جسـتجو 

اپراتورهـا از لحـاظ نحـوه پرداخـت 
o  آگاه سـازی در مـورد تغییر صورتحسـاب ها و اعام

تغییرات

o  تولیدکننـده گـــزارش های تحلیلـی و آمـاری بـا
اسـتفاده از اقـام داده ای مشـخص

o  اقـام آماده سـازی  بـه منظـور  سـفارش گیرنـده 
داده ای پـر حجـم بـرای تهیـه گـزارش

o  از اپراتورهـا  از  دریافتـی  داده هـای  اعتبارسـنجی 
طریـق ارتبـاط بـا صاحبـان کاال

o  ،مدیریـت مانیفسـت )ارسـال و پخـش مانیفسـت
درخواسـت و اصـاح مانیفسـت(

o  مدیریـت قبـض انبـار )صـدور قبـض انبـار، صدور
قبـض انبـار قابـل معاملـه، اصـاح قبـض انبار(

o  صورتحسـاب( عملیاتـی  داده هـای  اعتبارسـنجی 
انبـارداری( و   THC

o تنظیم صورتجلسه کسر و اضافه
o ثبت محموله صادراتی
o تجمیع صورتحساب
o قفل کانتینر
o  مدیریـت کاربـــــران و تعییـن حق دستــــرسی

    گروه های کاربری
o مدیریت اطاعات کارتابل

کنتـرل  و  نظـارت  سیسـتم 
امـور کانتینر بـا بهره گیری 
تـــولید شـده  داده هـای  از 
توسـط سیستــــم ها و یـا 
عملیـــاتی  سیستــــم های 
پیمانـکاران بنـدر، اطالعـات 
مـورد نیـاز جهـت کنتـرل و 
نظـارت عملیـات کانتینـری 
بالدرنـگ  صـــورت  بـه  را 
فراهـم کـرده و در اختیـــار 

آنهـا قـرار می دهـد.
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لزوم بازنگری در مقررات آیین دادرسی مدنی؛

قانون مرور زمان در حمل ونقل دریایی احیا شود

       ] نصیبه لسانی۱ [                                           ]  رسول ملک محمدی جهانی2  [                                     

  ماهیت مرور زمان
مـرور زمـان ماهیتي قضایـي و اثباتـي دارد؛ به معناي 
آن اسـت کـه بـراي اجـرا و مطالبـه حـق از محاکـم 
قضایـي محدودیـت زمانـي مقـرر شـود تـا اگـر در 
آن مهلـت اقامـه دعـوا نشـد دیگـر دعوایي شـنیده و 
اسـتماع نشـود. دعوا زماني ایجاد مي شـود که ذي نفع 
حـق نتوانـد در برابر متعهد به طریق مسـالمت آمیز به 
حـق خود برسـد و ناچار شـود بـه دادگاه مراجعه کند. 
ایـن مراجعـه محـدود بـه زمـان خاصي مي گـردد که 
بـدان مـرور زمـان گفته مي شـود اگرچـه اقامـه دعوا 
در دادگاه ناظـر بـه مرحلـه اثبات حق اسـت؛ اما مرور 
زمـان باعـث مي شـود کـه ایـن حـق زائل شـده و در 
مرحلـه ثبـوت و ایجـاد حق نیـز تأثیرگـذار خواهد بود 

)دیلمـي،1۳۸۵، ۸۹(.

اهداف مرور زمان
 با سـرعت و امنیتـی که امروزه الزمـه امور اقتصادی 
و تجـاری داخلی و بین المللی اسـت، شایسـته نیسـت 
کـه متعاملیـن از بیم طـرح دعوی توسـط طرف دیگر 
تـا همیشـه در نگرانـی و اضطـراب بماننـد. بنابرایـن 
بـه منظـور تثبیـت روابـط و معامـات مخصوصـاً در 
زمینـه تجـارت الزم اسـت حـد و مـرزی تعیین شـود 
تـا معامـات اسـتقرار پیـدا کند. بـه همین مناسـبت 
اسـت که ضرورت احیـای مجدد مقررات مـرور زمان 
در قانـون آیین دادرسـی مدنی احسـاس می شـود، هر 
چنـد کـه قانون گـذار بـه طـور تلویحـی در بعضـی از 
قوانیـن از جملـه قانـون تجـارت و دعـاوی کیفـری 
ناشـی از چـک مـرور زمـان را بـه کار بـرده اسـت 
امـا مشـروعیت اعمـال مـرور زمـان درقوانیـن خاص 
از جملـه قانـون تجـارت نیـز در بیـن صاحب نظـران 

محـل بحـث و گفت وگو شـده و اختافاتی بـه وجود 
آورده اسـت. از ایـن رو می تـوان در خصـوص هـدف 
پیش بینـی مرور زمان در دعـاوی مرتبط با حمل و نقل 
دریایـی بـه حفـظ سـرعت در تجـارت بین الملـی و 
امنیـت قراردادهـای حمل و نقـل دریایـی اشـاره کرد.

  مـرور زمـان در کنوانسـیون های بین المللی 
دریایی حمل و نقـل 

کنوانسـیون های  از  برخـی  در  زمـان  مـرور  دعـوی 
بین المللـی مرتبـط بـا حمل ونقل مـورد پذیـرش قرار 
گرفته اسـت، از جملـه در دو عهدنامه مهم بین المللي 
یعنـي کنوانسـیون ورشـو و کنوانسـیون مونتـرال که 
در رابطـه بـا حمل ونقـل هوایی اسـت. در مـورد مرور 
زمـان مطالبه خسـارت حکم مشـابهي وجـود دارد که 
بـر مبنـاي آن، اگر مطالبه خسـارت در مدت دو سـال 
از زمان هـاي منـدرج در ایـن دو عهدنامـه صـورت 
نگیـرد، ایـن حـق زائـل خواهـد شـد. بـرای نمونه در 
بند نخسـت ماده ۲۹ کنوانسـیون ورشـو مقرر گردیده 
اسـت کـه: »هرگاه ظـرف دو سـال از تاریـخ ورود به 
مقصد از تاریخي که هواپیما مي بایسـتي وارد مي شـد 
یـا از تاریخـي کـه حمل ونقـل متوقف گردیده اسـت، 
اقامـه دعـوا بـه عمـل نیایـد، حـق مطالبـه خسـارت 
زائـل خواهـد شـد.« همیـن حکـم در بندهـاي اول 
و دوم مـاده ۳۵ کنوانسـیون مونتـرال تکـرار گردیـده 
اسـت.)حمدی و حسـینی، 1۳۹۸، ص114(. عـاوه 
بـر کنوانسـیون های مذکـور بـه صـورت مشـخص 
در برخـی از کنوانسـیون های مرتبـط بـا حمل ونقـل 
دریایـی نیز مسـئله مرور زمـان دعوی مـورد پذیرش 
قـرار گرفتـه اسـت، از جملـه در مـاده ۳ کنوانسـیون 
یکنواخت سـازی قواعـد مربـوط بـه بارنامـه دریایـی، 

مـرور زمـان یکسـاله از تاریـخ تحویـل کاال بـرای 
دعـوی مطالبـه خسـارت علیه متصـدی حمل ونقل را 
مقرر کرده اسـت که معمـواًل در بارنامه هـای دریایی، 
طرفیـن کنوانسـیون را قانـون حاکم بـر بارنامه تعیین 
می کننـد و بدیـن ترتیـب مـرور زمـان یکسـاله ایجاد 
در  همچنیـن  )پورنـوری،1۳۹۷، ص40۵(.  می شـود. 
کنوانسـیون بروکسـل)1۹۲4( کـه ایـران نیـز بـه آن 
پیوسـته اسـت بـه مرور زمـان دعـوی توجـه گردیده 
اسـت. در ایـن خصـوص مـرور زمـان یکسـاله برای 
طـرح دعـوی علیـه متصـدی حمل ونقـل دریایـی را 
مـورد پیش بینـی قـرار داده اسـت.)ایزانلو و مهاجرانی، 

ص4۶-4۵(.  ،1۳۹۵

مرور زمان در حقوق دریایی ایران
در رابطـه با مسـئله مـرور زمان در حقـوق حمل ونقل 
دریایـی ایران،  مــاده ۳۹۳ قانــون تجــارت ایــران 
)بـاب هشــتم  بـاب قـــرارداد حمــل و   نقــل( بــه 
مـــرور زمــان دعـــاوی حمـــل پرداخته است. در 
ایــن مــاده آمــده اســت: »نســبت بــه دعــوی 
خســـارت بـــر علیـــه متصـدی حمل و نقـل مدت 
مـرور زمـان یـک سـال اسـت. مبـدأ ایــن مـدت در 
صـورت تلـف یـا گم شـدن مـال التجـاره و یـا تأخیر 
در تسـلیم روزی است کــه تسلیم بایسـتی در آن روز 
بــه عمـل آمـده باشــد و در صورت خسـارت بحری 
)آواری(روزی کـه مال به ُمرسـلٌ الیه تســلیم شـده«. 
علی رغــم داللـت ظاهـر این مـاده بر اعمال مــرور 
زمــان یـکسـاله صرفـاً در دعــاوی علیـه متصـدی 
حمــل و اســتثنائی بـودن قواعـد مــرور زمـان  بـه 
جهت مخالفت بــا قواعــد موجد حق و لزوم تفسـیر 
محـدود بایـد گفـت، بـا توجه بـه هـدف قانونگــذار 

مـرور زمـان یکـی از قواعـد مهـم در علم حقوق امروزی اسـت. بـا وضع آن در قوانیـن دریایی کشـورها، مانعی بـرای طرح دعاوی منسـوخ، کهنه و 
پوسـیده ایجـاد شـده اسـت. در یـک تعریف کلـی می توان گفت کـه مرور زمـان به معنای گذشـت مدت زمـان قانونی اسـت که بعـد از آن، دعوی 
قابـل اسـتماع در دادگاه نیسـت. در ایـران پـس از انقاب اسـامی، مقـررات مرور زمـان در قانون آیین دادرسـی مدنی توسـط شـورای نگهبان در 
نظریـه شـماره 72۵7 مـورخ 1361/11/27خاف شـرع اعام شـد و ایـن امر منجر به ایجـاد ابهاماتی در حیطـه مرور زمان دعـاوی تجاری گردید 
و اختـاف نظرهایـی در دکتریـن و رویـه قضایـی دربـاره مشـروعیت آن ایجـاد کرد. امـا باید توجه داشـت که ایـن نظریه تنهـا مـواد 731 به بعد 
قانـون آییـن دادرسـی مدنی را شـامل می گـردد. بر اسـاس نتایج این تحقیـق باید گفت کـه مرور زمان هـای منـدرج در قانون تجـارت فقط باعث 
از بیـن رفتـن امتیـازات دعـاوی تجـاری می شـود، بنابراین اصل حـق باقی اسـت و از طریـق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می باشـد و در مشـروعیت 
آن ابهامـی وجـود نخواهـد داشـت. بـا توجـه به ایـن مقدمه این سـؤال مطرح اسـت که آیا متصـدي حمل و نقـل با توجه بـه قوانین خـاص از جمله 
قانـون دریایـی مصـوب 1343 و قانـون تجـارت، مي توانـد ایراد مـرور زمان را نسـبت به دعـوي مطروحه علیـه خود، طـرح نماید؟ مبني بـر اینکه 

چـون دعـوي پـس از انقضـاء موعد معین در قانـون دریایـی و ماده393 قانون تجارت اقامه شـده، قابل اسـتماع نیسـت؟
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از وضـع قواعــد مــرور زمــان کـــه همانـا حمایت 
از طرفیـن قـرارداد حمـل، از جملـه متصـدی حمـل  
و تسـریع حـل و فصـل اختافـات بیـن آنـان اسـت، 
می تـوان شـمول ایـن مـاده بـر دعـاوی اقامه شــده 
توســط متصدی حمـل را نیز پذیرفت. کاربرد مــاده 
۳۹۳ در مـواردی اسـت کـه متصـدی اصل تحویــل 
را قبــول داشــته باشـد. اما اگــر در مـوردی تحویل 
کاال اساســًا مـورد انــکار متصـدی باشـد و تحویـل 
آن بــه متصـــدی محـــرز نباشـــد، موضـــوع از 
شـــمول ایــن مــاده خــارج اســت )رأی شــماره 
1۸۹4 -1۳۲۹/1۲/1 شـــعبه ۶ دیــوان عالی کشـور؛ 

بـه نقــل از دمیرچیلـی و دیگـران(.
در حقـوق ایـران، علی رغــم ســکوت قانونگـذار در 
خصــوص شـمول مقررات مـاده ۳۹۳ قانـون تجارت  
بــر دعــاوی متصدی حمل علیه گیرنده یا فرسـتنده 
کاال، با توجــه بــه هــدف قانـون از وضــع قواعـد 
مـرور زمـان، می تـوان قابلیـت اعمـال ایـن مـاده بر 

ایـن دعـاوی را اســتنباط کرد.
عـاوه بـر قانـون تجـارت، در بنـد ۶ قانـون دریایـی 
مصـوب 1۳4۳ مقـرر شـده اسـت کـه ادعـای فقدان 
یـا خسـارت نسـبت به متصـدی حمل و کشـتی پس 
از گذشـتن یـک سـال از تاریـخ تحویـل و در صورت 
عـدم تحویـل از تاریخی کـه بار بایسـتی تحویل داده 

شـده باشـد مسـموع نخواهد بود.
 ایـراد مـرور زمان بـه این شـرح که شـورای نگهبان 
آن را بر خاف شـرع می دانـد در دادگاه دریایی با این 
اسـتدالل که ایـن نظریه در باب قانون آیین دادرسـی 

یکـی از شـرکت های سـهامی بیمـه، علیـه یکـی از 
شـرکت های کشـتیرانی طـرح کـرده اسـت، متصدی 
حمل ونقـل مسـئولیت حمـل کاال از مبدأ بنـدر انزلی 
بـه مقصـد بنـدر آکتائـو قزاقسـتان را عهـده دار بوده؛ 
محمولـه دو دسـتگاه کانتینر یاد شـده تحت پوشـش 
بیمـه باربـری شـرکت خواهان قرار داشـته و مسـتنداً 
بـه مـاده ۳0 قانون بیمـه، شـرکت بیمه)خواهان( پس 
از پرداخـت یـا قبـول خسـارت بـه بیمه گذار)صاحـب 
کاال( قائم مقـام وی جهـت بازیافت خسـارت پرداختی 

اسـت.  بوده 
طرفیـت  بـه  را  خـود  خواسـتۀ  خواهـان،  شـرکت 
پـس  کـه  کـرد  کشـتیرانی)خوانده(مطرح  شـرکت 
از ارجـاع پرونـده بـه شـعبه سـوم عمومـی حقوقـی 
دادگسـتری بنـدر انزلـی به موجـب مـاده ۳۹۳ قانون 
تجارت )نسـبت به دعوای خسـارت بـر علیه متصدی 
حمل ونقـل مـدت مـرور زمان یک سـال اسـت، مبدأ 
ایـن مـدت در صورت تلف یا گم شـدن مـال التجاره 
و یا تأخیر در تسـلیم روزی اسـت که تسـلیم بایسـتی 
در آن روز بـه عمـل آمـده باشـد و...( کـه بـا توجـه 
بـه ثبـت دادخواسـت در تاریـخ 1۳۹۹/1۲/04 و موعد 
تحویـل کاال در مـورخ  1۳۹4/0۸/۲0، با امعان نظر به 
اینکـه خواهـان حـق طرح دعـوی تا مدت یک سـال 
علیـه خوانـده را داشـته اسـت، لـذا موضوع مشـمول 
مـرور زمـان شـده و شـعبه مذکور بـا عنایت بـه ماده 
۳۹۳ قانـون تجـارت و بنـد ۶ ماده ۵4 قانـون دریایی 
کـه دعاوی مربـوط به مطالبه خسـارت علیه متصدی 
حمل ونقـل بایـد در مدت یک سـال از زمـان تحویل 

مدنـی بـوده و منصـرف از دعـاوی دریایـی اسـت و 
به عـاوه مـرور زمـان در مـاده۳۹۳ قانـون تجـارت 
در خصـوص مسـئولیت متصدی حمل ونقـل پذیرفته 
شـده، مردود اعام گردید.)پورنوری، 1۳۹۷، ص40۵(.

مـرور زمـان دعـاوی حمل ونقـل دریایی در 
قضایی رویـه 

رویـه قضایـی فعلی در حقـوق ایران، با این اسـتدالل 
کـه چـون مـاده ۳۹۳ قانـون تجـارت نقض نشـده و 
در صاحیـت مجلـس  فقـط  قانونـي،  مـواد  الغـاي 
شـوراي اسـامي اسـت و از طرفـي بند 11 مـاده ۸4 
قانـون آییـن دادرسـي مدنـي مصـوب 1۳۷۹ شـمول 
مـرور زمـان در دعاوي را تقویت کرده اسـت، اسـتناد 
بـه مرور زمـان در دعـاوی علیه متصـدی حمل ونقل 
را قابـل اسـتماع دانسـته اسـت و دادگاه هـا مکلفنـد 
طبـق مـاده ۳ قانون آیین دادرسـی مدنی و بر اسـاس 
تجـارت،  قانـون  مـاده ۳۹۳  یعنـی  قانونـی  جهـات 
دعـوی خسـارت خواهـان علیـه متصـدی مذکـور را 
رد نماینـد. در همیـن خصـوص ذکـر یکـی از آرای 
قضایـی صـادره در همیـن خصـوص کـه در آن مرور 
زمـان دعوی علیه متصـدی حمل ونقـل دریایی مورد 

پذیـرش واقـع گردیـده مفید اسـت.

شرح پرونده
در دعـوی مطالبـه خسـارتی بابـت خسـارت محموله 
دو دسـتگاه کانتینـر، حـاوی چـای سـیاه بـه انضمـام 
مطالبـه خسـارات دادرسـی و خسـارات تأخیـر تأدیـه 

شماره 264 83خرداد و تیر 1401



84

کاال اقامـه گـردد و اقامـه دعـوی خـارج از مهلـت 
قانونـی اقامـه گردیـده اسـت، لـذا با اسـتناد بـه ماده 
۸۹ ناظـر بـه بنـد 11 مـاده۸4 قانـون آییـن دادرسـی 
مدنـی قـرار رد دعـوی خواهان صادر گردیـد. متعاقب 
آن، شـرکت خواهـان در مهلـت ۲0 روز قانونـی اقدام 
بـه تجدیدنظـر خواهـی از رأی صـادره در دادگاه های 
تجدیدنظـر اسـتان گیـان کرد کـه پرونده به شـعبه 
1۷ دادگاه تجدیدنظـر ارجـاع گردید که شـعبه مذکور 
ضمـن رد تجدیـد نظرخواهـی، دادنامـه تجدیـد نظـر 

خواسـته را عینـاً تأییـد کرد.
عـاوه بـر ایـن در پرونـده ای دیگـر در شـعبه سـوم 
دادگاه عمومـی تهـران کـه منتهـی به صـدور دادنامه 
شـماره 14۸۳ مورخ 1۳۷۶/0۹/۳0 گردید در خصوص 
دعوی شـرکت سـهامی بیمـه البرز به طـرف یکی از 
شـرکت های کشـتیرانی و مطالبـه 4۹4/۷۲0 ریـال 
بـه  »نظـر  گردیـد:  مقـرر  این طـور  خسـارت  بابـت 
اینکـه اواًل خوانـده حسـب بارنامـه اسـتنادی نماینده 
متصـدی حمـل بـوده و ثانیاً بـا توجه بـه تاریخ تخلیه 
1۳۷۳/11/1۹ و تاریـخ اقامـه دعـوی 1۳۷۵/0۶/11 
موضـوع مشـمول مـرور زمـان مقـرر در بنـده ۶ ماده 
۳ کنوانسـیون الهـه 1۹۲4 کـه مطابق مـاده ۹ قانون 
مدنـی در حکم قانون اسـت، شـده اسـت و بـا در نظر 
گرفتـن نظریـه شـورای نگهبـان بـه شـماره ۷۲۷۵ 
قوانیـن خـاص  از  منصـرف  کـه  مـورخ ۶1/11/۲۷ 
تجـاری و دریایـی اسـت چـه اینکـه در بـاب اسـناد 
تجـاری از قبیـل سـفته، بـرات و چـک قانون گـذار 
مـرور زمـان را پذیرفتـه اسـت و لـذا دعـوی خواهان 
مسـتنداً بـه بنـد ۶ ماده ۳ کنوانسـیون الهـه و ماده ۹ 
قانـون مدنـی و بنـد ۶ مـاده ۵4 قانون دریایـی و رأی 
وحـدت رویـه شـماره ۲۹-1۳۶۸/0۳/۲۸ دیوان عالـی 

کشـور قابلیت اسـتماع نـدارد.
صـادره  آرای  در  کـه  همان طـور  ترتیـب  بدیـن 
فـوق مشـاهده می کنیـم مـرور زمـان بـه خوبـی در 
رویـه قضایـی در خصـوص دعـوی علیـه متصـدی 

اسـت. گرفتـه  قـرار  پذیـرش  مـورد  حمل ونقـل 

نتیجه گیری
آنچـه مسـلم اسـت در دعـاوی مربوط بـه حمل ونقل 
دریایـی مسـتند بـه بنـد ۶ مـاده ۵4 قانـون دریایـی، 
خسـارت علیـه متصـدی حمـل تنها ظرف یک سـال 
از زمـان تحویـل کاال مسـموع اسـت و ایـن مهـم 
عـاوه  برآنکـه در قانـون دریایـی بـه عنـوان قانونی 
خـاص لحـاظ شـده، بـرای تأکیـد بیشـتر در بنـد 11 
مـاده ۸4 قانـون آیین دادرسـی مدنی مصـوب 1۳۷۹ 
بـه تأییـد شـورای محتـرم نگهبان نیز رسـیده اسـت. 
بحـث شـمول مـرور زمان بـر ایـن دعـوی متکی به 
مـاده ۳۹۳ قانـون تجـارت مصـوب 1۳11 )نسـبت به 
دعـوای خسـارت بر علیـه متصـدی حمل ونقل مدت 
مـرور زمـان یـک سـال اسـت، مبـدأ ایـن مـدت در 

صـورت تلف یا گم شـدن مـال التجاره و یـا تأخیر در 
تسـلیم روزی اسـت که تسـلیم بایسـتی در آن روز به 
عمـل آمده باشـد و...( اسـت کـه ناظر بـر حمل ونقل 
و مـوردی خـاص اسـت، در واقـع بایـد توجه داشـت 
کـه مصالح خاص، ایجاد سیاسـت خاصی را مسـتلزم 
دانسـته که باید به آن احترام گذاشـت و پذیرش مرور 
زمـان اسـتثنائی پیش بینـی شـده در قانـون تجـارت، 
خـاص اسـت و نتیجتاً تسـری نظریـه 1/۵۶۵۵ مورخ 
1۳۶1/10/۲۷ شـورای محتـرم نگهبان که صراحتاً در 
بـاب مـرور زمـان در آیین دادرسـی مدنی سـابق بوده 

و انصرافـی بـه مقررات خاص در ایـن خصوص ندارد، 
آورد.  وارد  یادشـده  قانـون  بـر  نمی توانـد خدشـه ای 
به ویـژه آنکـه تخصیص قانون یاد شـده و بنـد ۶ ماده 
۵4 قانـون دریایـی، نیازمند متخصص قانونی اسـت و 
قوانیـن مذکـور نیـز تا کنـون مـورد ایراد یـا اعتراض 
شـورای محتـرم نگهبـان واقع نشـده اسـت. در واقع 
تفاوتـی کـه بین مـرور زمان هـای دعـاوی عمومی با 
دعـاوی  تجـاری دارد ایـن اسـت که مـرور زمان های 
مـرور  اکثـر  ولـی  اسـت  مسـقط  عمومـی  دعـاوی 
زمان هـای  دعـاوی تجارت مثبت اسـت یعنـی دارنده 
حـق بـرای اینکه بتوانـد حق خـود را اثبـات کند باید 
در مدتـی کـه قانـون معین کـرده اعام حـق کند. در 
دعــاوی ناشی از قـرارداد حمــل کـه از موضوعـات 
مهــم حقــوق تجــارت محســوب می شـود، برای 
جلوگیری از طوالنی شـدن اختافـات متصدی حمل 
و ارسـال کننـده کاال و صرفه جویـی در هزینه هایـی 
از قبیـل نگهـداری اسـناد، مـرور زمـان مقـرر شـده 
اسـت. بنابرایـن پیش بینـی مـرور زمان هـای خـاص 
از جملـه در قانـون تجـارت و در خصـوص متصـدی 
حمـل ایـن هـدف را دنبـال می کنـد کـه بـا توجه به 
اینکـه متصـدی حمـل کـه در زمـان تصدی خـود، با 
کاالهـای زیـادی سـروکار دارد و تعهدات سـختی بر 
عهـده دارد در برابـر شـکایت هایی کـه ممکن اسـت 

بعـد از سـال ها مطـرح شـود حمایـت کند.
از ایـن رو، در خصـوص عـدم شـمولیت کلـی مـرور 
زمـان نسـبت بـه دعـوی علیـه متصـدی حمل ونقل 
بـا توجه به نظریات اسـاتید برجسـته حقـوق در زمینه 
حقـوق تجـارت در جهـت پذیـرش مـرور زمان هـای 

اسـتثنائی پیش بینی شـده اسـت.
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المللی دریایـی(، چاپ اول، تهران: نخـل دانش، ۱۳۸۷
منصـور  ترجمـه:  دریایـی،  حقـوق  هـاردی،  ایوامـی،   -۳

.۱۳۹۷ عدالـت،  پیـام  پورنوری،تهران،انتشـارات 
۴-دمیرچیلـی، محمـد، حاتمـی، علـی، قرائی، محسـن؛ قانون 

تجـارت در نظم کنونـی، تهران، انتشـارات سـپهر، ۱۳۸2.
زمـان،  مـرور  حقوقـي  فقهـي  دیلمي،محمد،بررسـي   -5
قم،انتشـارات پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمي، ۱۳۸5.
۶- حمـدي، سـید محمد؛ حسـیني، صـادق، مطالعـه تطبیقي 
جایـگاه مـرور زمـان در مطالبـه خسـارت در حمـل و نقـل 
هوایـي، فصلنامـه علمـي پژوهشـنامه حمـل و نقـل، سـال 

شـانزدهم، شـماره 5۹ ،تابسـتان ۱۳۹۸،

مـــــرور  بیـن  کـه  تفاوتـی 
بـا  زمان هـای دعـاوی عمومـی 
دعـاوی  تجـاری دارد این اسـت 
دعـاوی  زمان هـای  مـرور  کـه 
ولـی  اسـت  مسـقط  عمومـی 
اکثـر مـرور زمان هـای  دعـاوی 
یعنـی  اسـت  مثبـت  تجـارت 
دارنـده حـق برای اینکـه بتواند 
حـق خـود را اثبات کنـد باید در 
مدتـی کـه قانـون معیـن کـرده 

اعـالم حـق کنـد
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از میـان اسـنادی کـه با توجـه به مقـررات و قوانین 
جـاری کشـورها بـرای انجـام معامـات مـورد نیاز 
اسـت، سـندی بـه نـام "بارنامه" اسـت کـه داللت 
بـر مالکیـت کاال دارد و از آن به عنـوان مهم تریـن 
سـند در تجـارت بین الملل یـاد می شـود. بارنامه به 
منزله رسـید کاال اسـت که اثبات می کند فرسـتنده 
کاال را تحویـل متصدی حمـل داده و پس از امضاء 
بارنامـه توسـط متصـدی حمـل، فرسـتنده )صاحب 
کاال( نمی توانـد بـر خاف مندرجـات بارنامه از نظر 
کمیـت و کیفیـت ادعایـی داشـته باشـد. از طرفـی 
متصـدی حمل هنگام صـدور بارنامه بایـد اطمینان 
حاصـل کنـد کاالیـی را که تحویـل می گیـرد عینًا 
در بارنامـه قیـد و کاال در صـورت ظاهر در شـرایط 
مطلوبـی قـرار دارد. اطاعـات منـدرج در بارنامـه 
دلیـل موجهـی بـر در اختیـار گرفتـن کاال مطابـق 
مندرجـات اسـت مگـر آنکـه برخـاف آن، عباراتی 

در متـن بارنامـه قید و تایپ شـده باشـد. 
بـا صـدور بارنامه، متصـدی حمل اجرا و مسـئولیت 
حمـل را متعهـد می شـود. تاریـخ صـدور بارنامه در 
سـه زمینـه حائـز اهمیـت اسـت: 1- قـرارداد حمل   

۲- قـرارداد فـروش   ۳-مسـائل بانکی
تاریخ گـذاری غلـط یـا عـدم دقـت در تاریخ گذاری 
ممکـن اسـت مسـائل حقوقـی متفاوتـی را ایجـاد 
کنـد مثـًا چنانچـه فرسـتنده بتوانـد ثابـت کند که 
ناشـی از تاریخ گـذاری غلـط متحمـل زیـان شـده 
متصـدی حمل موظف اسـت جبـران غرامـت کند. 
در خصـوص رابطـه بارنامـه و بانک هـا، تاریـخ نیـز 
حائـز اهمیـت اسـت زیـرا طبـق مـاده 4۷ مقـررات 
متحدالشـکل اعتبارات اسـنادی، چنانچـه بارنامه ای 
بیـش از ۲1 روز از تاریـخ صـدور آن بـه بانک ارائه 
شـود بارنامـه کهنـه محسـوب شـده و مـورد قبول 
دالیـل  همیـن  بـه  بنـا  بعضـًا  نیسـت.  بانک هـا 
درخواسـت  حمـل  متصـدی  از  کاال  فرسـتندگان 
صـدور بارنامـه در تاریـخ خـاص و مغایـر بـا تاریـخ 
واقعـی می کننـد کـه ایـن امر خـاف قانون اسـت.

 تعداد نسخ 
صـادر  اصـل  نسـخه  سـه  در  اصـواًل  بارنامه هـا 
می شـوند کـه تمامـی آنهـا دارای تاریـخ و شـرایط 
یکسـان هسـتند. ایـن بارنامه هـا در شـرایط خاص 

قابـل انتقال بوده و در صورت درخواسـت فرسـتنده 
کپـی غیرقابـل انتقال نیـز صادر می شـود. اگر یکی 
از نسـخ اصلـی در مقصد به نماینـده متصدی حمل 
تحویـل و بـر آن مبنـا ترخیصیـه صـادر شـود در 
چنیـن شـرایطی سـایر نسـخ از درجه اعتبار سـاقط 
اذعـان  قبـًا  )void( می گردنـد. همان طـور کـه 
دارنـدۀ  و  کاالسـت  مالکیـت  سـند  بارنامـه  شـد 
آن )گیرنـده یـا شـخصی کـه بارنامـه بـه نـام وی 
ظهرنویسـی شـده( حـق مطالبـه کاال را از متصدی 
حمـل دارد. تحویـل کاال وقتی قطعیـت می یابد که 
نماینـده متصـدی حمل حسـب مقـررات ترخیصیه 
یـا  گیرنـده  اختیـار  در  کاال  آن  متعاقـب  و  صـادر 
نماینـده قانونـی وی قـرار می گیرد. پشت نویسـی و 
تحویـل بارنامـه به فـرد دیگر در حالی کـه محموله 
در راه اسـت موجـب انتقـال مالکیـت بـه منتقلٌ الیه 

می شـود.
هـر فـردی کـه بـه عنـوان گیرنـده کاال در بارنامه 
ذکر شـده یـا اینکه به واسـطه ظهرنویسـی مالکیت 
بـه دیگـری منتقـل شـده باشـد، کلیه حقـوق طرح 
و تعقیـب دعـوی در رابطـه بـا کاالی آن بارنامـه 
و  دارد  را  بارنامـه  آن  بـر  حاکـم  مقـررات  حسـب 
متعاقبـًا کلیـه مسـئولیت ها وفـق مقـررات حاکم بر 

وی منتقـل می شـود.
انواع بارنامه

 )to order( به دسـتور  به صـورت  بارنامـه  اگـر   
یـا حامـل )bearer( صـادر شـده باشـد بـا امضاء 
فرسـتنده، هرکـس کـه بارنامـه را در اختیار داشـته 
باشـد  حـق درخواسـت صـدور ترخیصیـه و حـق 
بارنامه هایـی  غالـب  در  دارد.  را  محمولـه  مطالبـه 
کـه بـه حوالـه کـرد )to the order of( صـادر 
می شـود و نـام بانـک گشـایش کننده اعتبـار در آن 
ذکـر شـده، پـس از ظهرنویسـی بانـک، منتقلٌ الیـه 
حـق مطالبـه محمولـه را دارد. برخـی از بارنامه هـا 
 streigh b.l (بـه نـام شـخص صـادر می گـردد
( این گونـه بارنامه هـا قابلیـت ظهرنویسـی ندارنـد. 
برخـی دیگـر از بارنامه هـا براسـاس چارتـر پارتـی 
منعقـد بیـن طرف هـای ذی نفـع صـادر می شـوند 
در این صـورت مقـررات منـدرج در قـرارداد چارتـر 
بارنامه هـا  از  بـر آن اسـت. بعضـی  پارتـی حاکـم 

قوانین حاکم بر بارنامه؛

سند شاخص تجارت بین الملل

صـادر   Multi modal سراسـری  به صـورت 
حمـل  متصـدی  صـورت  ایـن  در  می شـود. 
مسـئولیت حمـل زمینـی، هوایـی و ریلـی را عاوه 
بارنامـه  می گیـرد.  عهـده  بـر  دریایـی  حمـل  بـر 
از  کاال  حمـل   )transshipment(ترانشـیپمنت
طریـق دریا اسـت ولـی محموله طی مسـیر از یک 
کشـتی بـه کشـتی دیگـر منتقـل می گـردد. بارنامه 
پشـت سـفید )Blank Back B.L(  ظهـر ایـن 
بارنامـه حـاوی تمام قـرارداد حمل نبـوده و معمواًل 

بـه مقـررات خـاص اشـاره می کنـد.
مسئولیت متصدی حمل

 مسـئولیت متصـدی حمـل در قبـال کسـری یـا 
آسـیب دیدگی کاال بـر اسـاس شـرط اصلـی بارنامه 
می شـود.  مشـخص   )paramount Clouse(
بارنامه هـا اصـواًل بـر اسـاس قوانین الهـه، ویزبی، 
هامبـورگ و یـا روتـردام هسـتند. براسـاس قانـون 
دریایـی ایـران کـه منبعـث از قوانیـن الهـه بـوده، 
مسـئولیت متصـدی حمـل در قبـال هـر بسـته یـا 
واحـد کاال ، 100 لیـره اسـترلینگ اسـت. به عنوان 
مثـال اگر محتـوی کانتینر ناشـی از قصور متصدی 
حمل آسـیب دیده باشـد  فـارغ از ارزش واقعی کاال، 
بـه ازاء هـر بسـته مبلـغ فـوق از سـوی متصـدی 
و  گـردد.  پرداخـت  زیان دیـده  بـه  بایسـتی  حمـل 
در صورتـی کـه صاحـب کاال بخواهـد خسـارت یـا 
کسـری معـادل ارزش کاال را دریافـت نمایـد بایـد 
در  کـه  نمایـد  صـادر   Advalerom بارنامـه  
این صـورت پیـش از حمـل کاال بایسـتی ارزش آن 
توسـط فرسـتنده اعـام و کرایـه نیز بر آن اسـاس 
از فرسـتنده / گیرنـده کاال دریافـت شـود. بدیهـی 
اسـت کرایـه حمـل براسـاس ارزش واقعـی اعـام 

شـده کاال افزایـش چشـمگیری خواهـد داشـت. 
شـایان ذکر اسـت بارنامه هایی که براسـاس قوانین 
الهـه صادر می شـوند در صـورت وقوع خسـارت و 
یـا مفقـودی کاال، ذی نفـع از زمـان تخلیـه به مدت 
یکسـال فرصـت دارد غرامـت را از طریـق مراجـع 
قضایـی پیگیـری نماید در غیـر این صـورت بارنامه 
بارنامـه  ایـن  time bar شـده و ذی نفـع بـرای 

امـکان اقامـه دعـوی را نخواهد داشـت.

] مترجم: محمود عصفوری [            
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حدود مسئولیت شرکت های حمل 
دریایی در مقررات دریایی

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

بـر مبنـای مطالعـات تطبیقـی، بررسـی های قانونـی 
و مقایسـه  مقـررات جـاری در خصـوص مسـئولیت 
متصـدی حمل ونقـل دریایـی، موضوعـات و نـکات 
ذیـل بـرای ایجـاد بسـترهای الزم به منظـور فراهـم 
کـردن شـرایط چارچوبی قانونمنـد در خصوص تبیین 
حدود مسـئولیت شـرکت های حمل دریایـی در ایران 

قابـل تأمل و بررسـی اسـت:
1- بایـد در نظـر داشـت "مقـررات هـگ"، هنـوز به 
شـدت در سـطح وسـیع جهانـی اعمـال می شـود و 
همچنیـن "مقـررات روتـردام" بـه شـکلی مـدرن و 
منطبـق بـا مقـررات بین المللـی حمل ونقـل دریایـی 

تهیـه و تدویـن شـده اسـت.
از آنجایی کـه موقعیـت جغرافیایـی ایـران بـه عنـوان 
مسـیر ترانزیـت بـرای بسـیاری از کشـور ها مهـم به 
شـمار مـی رود ایـن موضـوع را ثابـت می کنـد کـه 
مقایسـه  "کنوانسـیون هگ" با سـایر کنوانسیون های 
مرتبـط که بعد از این کنوانسـیون به تصویب رسـیده، 
ضـروری  اسـت مطابـق نیازهـای ایـران  نسـبت بـه 

اصـاح آن اقـدام الزم انجـام گیرد.
۲- بـه موجـب مـاده 1 مقـررات کنوانسـیون هـگ، 
)هـگ- ویزبـی(، از زمانـی کـه کاال بـرروی کشـتی 
بارگیـری می شـود تـا زمانی کـه کاال از روی کشـتی 
تخلیـه می شـود کـه بـه آن قـاب تا قـاب جرثقیل 
کشـتی نیـز گفتـه می شـود؛ متصـدی حمل مسـئول 
شـامل  مسـئولیت،  شـمول  ایـن  آیـا  حـال  اسـت، 
عملیـات بارگیـری و تخلیـه کشـتی نیـز می شـود؟ 

مقـررات هـگ – ویزبـی متصـدی حمـل را خـارج 
از مـدت زمـان قـاب تـا قـاب کشـتی مسـئول 
نمی دانـد. مـاده ۷ مقـررات کنوانسـیون مذکـور بیان 
داشـته، طرفیـن قـرارداد نسـبت بـه مذاکـره و تهیـه 
شـرایط جهـت مراقبـت از کاال قبـل از بارگیـری و 
بعـد از اتمـام تخلیـه، کامـًا آزاد هسـتند تـا نسـبت 
بـه مـوارد مذکور اقـدام به تنظیـم قـرارداد نمایند؛ در 
حالی کـه متصدی حمـل هنوز بـه دنبال برخـورداری 
از شـرایطی در خصـوص امکان بکارگیری اسـتثنائات 
و معـاف کـردن خـود از مسـئولیت در طـول مـدت 

زمـان مذکور اسـت.
کنوانسـیون  تصویـب  بـا  کاال،  صاحبـان  بنابرایـن، 

روتـردام، بـا ایجـاد شـرایط مثبتـی بـرای خـود، در 
خصـوص تعییـن مسـئولیت متصـدی حمـل در قبل 
و بعـد از ایـن مـدت، موفـق بـه حـل ایـن مشـکل 

شـده اند.
 مقـررات کنوانسـیون روتـردام بدون شـک، شـرایط 
جدیـدی را بـرای توسـعه حمل ونقـل چندوجهـی در 
ایـران بـه وجـود خواهـد آورد. ایـن مقـررات وضعیت 
حقوقـی و قوانیـن جـاری را تغییـر خواهـد داد بـه 
گونـه ای کـه عملیـات حمـل چنـد وجهی موجـود به 
موجـب رژیـم حقوقی مقـررات هـگ- ویزبـی را که 
تنهـا شـامل حمـل دریایی، می شـود تغییر مـی یابند. 
۳- در حالی کـه هـگ- ویزبی حمل حیوانـات زنده و 
حمل کاال برروی عرشـه را از مشـمول مقـررات خود 
اسـتثناء می کنـد، مقررات کنوانسـیون روتـردام حمل 
حیوانـات زنـده را طبق شـرایط حمـل و از آن مهم تر، 
حمـل کاال بـر روی عرشـه را در مقررات خـود لحاظ 

داشـته است.
از  ویزبـی  هـگ-  مقـررات  از   1 بنـد   ۳ مـاده   -4
متصـدی حمـل می خواهـد تـا کلیـه اقدامـات الزم 
بـرای برقـراری قابلیت دریانوردی کشـتی را قبل و در 
زمان شـروع سـفر کشـتی انجام دهد، ایـن بدین معنا 
خواهـد بود که می توان از این موضوع تفسـیر موسـع 
کـرد تا حداقـل شـرایط برقـراری قابلیـت دریانوردی 
زمانی کـه  تـا  بارگیـری  زمـان شـروع  از  را  کشـتی 
کشـتی شـروع به "سـفر دریایـی" می نمایـد، تعمیم 
داد و متصـدی حمـل در ایـن مـدت نیـز می بایسـت 

قابلیـت دریانـوردی کشـتی را تأمیـن نماید.
واژه "سـفر" در جملـه مذکـور می توانـد بـه عنـوان 
تمـام یـک سـفر دریایی کشـتی، تفسـیر شـود و این 
موضـوع بـه وسـیله بارنامـه کـه در آن بنـادر محـل 
بارگیـری و تخلیـه قیـد شـده پوشـش داده می شـود، 
صرف نظـر از اینکـه کشـتی در ایـن حیـن بـه بنـادر 
دیگـری جهـت تخلیـه و بارگیری محموله خود سـفر 

باشـد. کرده 
کـردن  فراهـم  یعنـی  حمـل  متصـدی  تعهـد  ایـن 
قابلیـت دریانـوردی کشـتی کـه فقـط در خصـوص 
وضعیـت ظاهـری خـود کشـتی محـدود نمی شـود. 
بلکـه موضوعـات دیگری همچون کارآمدی پرسـنل، 

بـرای  الزم  گواهینامه هـای  و  مـدارک  تجهیـزات، 
کشـتی، پرسـنل و همچنیـن قابلیت حمـل کاالهای 
مـورد نظـر توسـط کشـتی انتخابـی را نیـز شـامل 

خواهـد شـد.
بـه کارگیـری و انجـام اقدامـات الزم جهـت ایجاد و 
برقـراری قابلیـت دریانـوردی بـه عنـوان یـک اصـل 
اسـت که باید متصـدی حمل کلیه اقدامات شایسـته، 
ضـروری و منطقی در این خصـوص را انجام دهد. در 
واقـع منطقـی نیز نیسـت کـه متصدی حمل نسـبت 
بـه نقصـان و کاسـتی در انجـام اقدامـات پیمانکاران 

مسـتقل و خدمـه و یـا نماینده آنها مسـئول باشـد.
متصـدی حمـل بـه موجـب مـاده 1بند ۳ می بایسـت 
برقـراری  بـرای  اقدامـات الزم  تمامـی  کنـد  ثابـت 
قابلیـت دریانـوردی کشـتی را ایجـاد و فراهـم کـرده 
اسـت و بـار اثبـات ایـن موضـوع بـه عهـده متصدی 
حمـل خواهد بود، زیـرا این موضـوع از جمله تعهدات 
مهـم و برجسـته متصـدی حمـل بـوده و هرگونـه 
نقـض تعهـد در ایـن خصوص باعـث بی بهره شـدن 
متصـدی حمـل از حمایت های موجود در کنوانسـیون 
هـگ- ویزبـی اسـت. در مـاده 4 کنوانسـیون مذکور 
عـدم قابلیـت دریانـوردی جزء مـوارد اسـتثناء و موارد 
معافیـت مسـئولیت متصـدی حمـل در صـورت بروز 
خسـارت خواهـد بـود. بنابرایـن طـرف مقابـل یعنـی 
متصـدی  قصـور  می بایسـت  زیان دیـده  یـا  مدعـی 

حمـل را اثبـات نماید.
بـر خاف کنوانسـیون هگ – ویزبی، در کنوانسـیون 
روتـردام، قابلیـت دریانـوردی کشـتی بـه تمـام طول 
سـفر دریایـی کشـتی، گسـترش و تعمیـم داده شـده 
اسـت. همچنیـن قابلیـت کشـتی در خصـوص حمل 
کاال بـه قابلیـت حمـل کانتینـر توسـط کشـتی نیـز 

تعمیم داده شـده اسـت.
بـه بیـان دیگـر وظایـف متصدی حمـل بـرای ایجاد 
شـرایط قابلیـت دریانـوردی کشـتی، بـه تمـام طـول 
سـفر کشـتی ادامـه یافتـه و همچنیـن کانتینر هـای 
آمـاده حمـل توسـط متصـدی حمـل، می بایسـت بـا 
خصوصیـت کاالو محمـوالت جهت حمل، متناسـب 

شد. با

بـه کارگیـری و انجـام اقدامـات الزم جهت ایجـاد و برقراری قابلیـت دریانوردی بـه عنوان یک اصلی اسـت که بایـد متصدی حمل، 
کلیـه اقدامات شایسـته، ضـروری و منطقـی در این خصـوص را انجام دهد.
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کنفرانـس تجـارت و توسـعه سـازمان ملـل )آنکتـاد(، رتبـه ایـران در رده بنـدی 
کشـور های جهـان از نظـر بزرگـی نـاوگان کشـتیرانی را ۲۲ اعـام کـرد. بر این 
اسـاس سـه کشـور عضو گـروه هفت یعنـی فرانسـه، ایتالیـا و کانـادا در رده های 

پایین تـری در مقایسـه بـا ایـران قـرار گرفتند.
آنکتـاد در گزارشـی از وضعیـت صنعـت حمل ونقـل دریایـی جهـان، تعـداد کل 
کشـتی های تجـاری اعـم از نفتکش هـا، کشـتی های کانتینـری و کشـتی های 
فلـه بـر در پایـان سـال ۲0۲1 را ۹۹ هـزار و ۸00 فرونـد و ظرفیت حمـل بار این 

کشـتی ها را بالـغ بـر دو میلیـارد تـن اعـام کرد.
در بخـش دیگـری از این گزارش تعداد کل کشـتی های ایـران ۲۵4 فروند اعام 

است. شده 
طی سـال ۲0۲1 تعداد هشـت فروند کشـتی جدید به ناوگان تجارت دریایی 
کشـورمان افـزوده شـد که ظرفیـت حمل بار نـاوگان کشـتیرانی ایـران را با 
۵.۵ درصـد افزایـش بـه 1۹ میلیون و ۲۵1 هـزار تن رساند.کشـور هایی نظیر 
هلنـد، فرانسـه، سـوئد، ایتالیـا، کانادا، مالـزی و عربسـتان ناوگان کشـتیرانی 

کوچکتـری در مقایسـه با کشـورمان دارند.
کشـور های یونـان ، چیـن و ژاپـن نیـز بـه ترتیـب رتبه هـای اول تـا سـوم 
بزرگ تریـن ناوگان هـای کشـتیرانی جهـان را بـه خـود اختصـاص داده انـد.

ایران قدرت 22 دنیا در تجارت دریایی شناخته شد

مدیرعامـل شسـتا گفـت: بایـد در مجموعـه شسـتا و بـا همـکاری بـا وزارت 
امورخارجـه میز مشـترک اقتصـادی ایجاد شـده و تمام ظرفیت هـای هلدینگ ها 
و شـرکت های تابعه در آن بررسـی و تعامات سـازنده و راهبردی پیگیری شـود.
جلسـه شـورای معاونیـن و مدیـران عامل هلدینگ های شسـتا با حضـور ابراهیم 
بازیـان مدیرعامـل، اعضـای هیـات مدیـره، معاونیـن و مدیـران سـتادی شسـتا 
و مدیـران عامـل هلدینگ هـای شسـتا در سـالن جلسـات شـرکت کشـتیرانی 

جمهـوری اسـامی ایران برگزارشـد.
ابراهیـم بازیان مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری تامین اجتماعی در این جلسـه 
بـا اشـاره بـه جایـگاه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران در بازارهـای جهانی 
گفت: امروز کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران سـهم قابل توجهی در بازارهای 
داخلـی و خارجـی دارد امـا ایـن جایـگاه بایـد ارتقـا یابـد. ایـن موضوع مسـتلزم 
تحلیـل شـرکت های رقیـب و برنامه ریـزی راهبـردی بـرای ارتقـا سـهم بـازار 
اسـت. ایـن نگاه تحلیلی حتماً باید در چشـم انداز اصلی توسـعه مدنظـر قرارگیرد.

وی بـا اشـاره بـه بیانـات مقـام معظم رهبـری در خصـوص موضوع توسـعه دریا 
محـور تشـریح کـرد: امروز با توجه به مسـائل سیاسـی و اقتصادی پیـش آمده در 
منطقـه بایـد توجه ویژه ای به توسـعه دریا محور داشـته باشـیم. با گذشـت حدود 
۲0 سـال از بیانـات مقـام معظم رهبری در این خصوص شـاهد هسـتیم اقدامات 

مؤثـری در ایـن خصـوص صـورت نگرفتـه و دولت هـا آن را جـدی نگرفتند. 
مـا بـه عنوان یک بنـگاه بزرگ و تاثیرگـذار اقتصادی باید به موضوع توسـعه 

دریـا محـور با دیـد راهبردی بـه آن بپردازیم.
بازیان با اشـاره به لزوم فراهم سـازی دیپلماسـی داخلی و خارجی در مجموعه 
شسـتا گفـت: بایـد در مجموعـه شسـتا و بـا همـکاری بـا وزارت امورخارجه 
میـز مشـترک اقتصـادی ایجـاد شـود و تمـام ظرفیت هـای هلدینگ هـا و 
شـرکت های تابعه در آن بررسـی و تعامات سازنده و راهبردی پیگیری شود.

توجه به ابعاد و ظرفیت های توسعه دریا محور راهبرد اصلی هلدینگ کشتیرانی شستا

دو شـرکت تابعـه گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران در آییـن اختتامیه 
همایش سراسـری شـرکت سـرمایه گـذاری تأمیـن اجتماعی )شسـتا( در میان 

۲0 شـرکت برتر قـرار گرفتند.
در بخـش پایانـی آییـن اختتامیـه همایـش سراسـری شـرکت سـرمایه گذاری 
تأمیـن اجتماعـی )شسـتا( بـا شـعار »شسـتا؛ گام دوم، اقتصـاد مردمـی، ایـران 
قـوی« کـه در روز ۲۲ تیرمـاه جـاری در مرکـز همایش هـای بیـن المللی صدا 
و سـیما برگزار شـد دو شـرکت تابعه گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
در میـان ۲0 شـرکت برتـر شسـتا قـرار گرفتنـد و از آن هـا تقدیر بـه عمل آمد.

بـر ایـن اسـاس؛ کشـتیرانی حافـظ دریـای آریـا به عنـوان شـرکت حمل و 
نقـل کانتینری و شـرکت سـفیران پیـام دریا به عنوان شـرکت حمل کاالی 
فلـه گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران در میان ۲0 شـرکت برتر 

مجموعـه بزرگ شسـتا معرفی شـدند.
حضـور  بـا  شسـتا  برتـر  شـرکت های  از  تجلیـل  مراسـم  اسـت؛  گفتنـی 
میرهاشـم موسـوی، مدیرعامل سـازمان تأمیـن اجتماعی و ابراهیـم بازیان، 

مدیـر عامـل شـرکت سـرمایه گـذاری تأمیـن اجتماعـی برگـزار شـد.

کسب رتبه های برتر شستا از سوی کشتیرانی های حافظ دریا و سفیران پیام دریا
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با توجه به سـرمایه گذاری و نقش آفرینی جدی کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
در بندر استراخانسکی)سـالیانکا(، میزان تخلیه و بارگیری کاال هـای وارداتی به ایران 
در بندر استراخانسـکی طی سـال گذشـته ۵ برابر شـد و سـرمایه گذاری سهامداران 

ایرانی در توسـعه زیرسـاخت های ایـن بندر افزایش قابل توجهی یافته اسـت.
 افزایـش گـردش کاال در منطقه، موجب ظرفیت سـازی امکانات در بنادر آسـتراخان 
شـده؛ بـه گونـه ای که طی یک سـال اخیـر حجم تخلیـه و بارگیـری محموله های 
وارداتی مانند غات، آرد، روغن، سـلولز و مواد شـیمیایی تنها  در بندر استراخانسکی 

)سـالیانکا( پنج برابر شـده است.
در ایـن میـان، برنامه هـای توسـعه ای بسـیاری برای این بنـدر در نظر گرفته شـده؛ 
بـه گونه ای که امسـال  مسـاحت این بنـدر به میـزان ۹000 متر مربـع افزایش پیدا 
می کنـد کـه اجـازه می دهـد تعـداد ۳00 واگن بـه صـورت همزمان در بندر مسـتقر 
و مسـاحت انبار СВХ بیشـتر شـود که برای دپـو محموله های وارداتی مسـاله ای 

حیاتـی خواهد بود.
بـا توجه به اینکه مسـیر بیشـتر کشـتی هایی کـه از آسـتراخان حرکـت می کنند به 
سـمت ایران می باشـد، سـال گذشـته سـهامداران ایرانی  بیش از ۷00 میلیون روبل 
در  ایـن بندر سـرمایه گذاری کردند که کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران نیز در 

این زمینه حضور پررنگی داشـته اسـت.
ایـران در توسـعه بنـدر مورسـکوی  نیـز مشـارکت دارد؛ بـه گونه ای که مسـیر های 

لجسـتیکی جدیـدی در حـال ایجاد اسـت. بنا به گفتـه والدیمیـر پوتین رئیس 
جمهـور روسـیه، هم اکنـون تجارت در بخش شـرقی مورد تقاضای شـدید قرار 
گرفتـه اسـت و از ظرفیت هـای آن در چند سـال آینده به صورت کامل اسـتفاده 
خواهـد شـد که بـه هر حـال این امر باعـث می شـود گلوگاه های این مسـیر ها 
کم کم شناسـایی شـوند. منظـور از این گلوگاه کانـال ولگا- خزر اسـت؛ به این 
معنـا کـه مسـیر هایی که قبـًا از بنـادر نووروسیسـک و سـن پترزبـورگ عبور 

می کردنـد، امروز به سـمت آسـتراخان منتقل می شـوند.

با نقش آفرینی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران محقق شد:

افزایش 5 برابری تخلیه و بارگیری کاال های وارداتی در بندر سالیانکا

مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران موفق به دریافت تأییدیه 
انطبـاق کامـل بـا مقـررات STCW بـدون »گـزارش هیـچ گونه عـدم انطباق« 

. شد
مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران طـی ممیـزی صـورت 
گرفتـه در خردادمـاه سـال جـاری موفـق بـه دریافـت تأییدیـه انطبـاق کامـل با 

مقـررات STCW مصـوب سـازمان جهانـی دریانـوردی شـد.
بـر ایـن اسـاس، در ممیزی مشـترک به عمل آمده از سـوی چهار تـن از ممیزان 
سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـه عنـوان نماینـده سـازمان بین المللـی دریانوردی 
)IMO( و شـرکت رده بنـدی ایرانیـان در مـورد برگـزاری دوره هـای دریانـوردی 
بـر اسـاس مقـررات کنوانسـیون STCW مصـوب IMO از مؤسسـه آموزشـی 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران، ایـن مؤسسـه موفق بـه دریافـت تأییدیه 
انطبـاق کامـل بـا مقـررات مربوطـه بدون گـزارش هیچ گونـه عدم انطباق شـد.
شـایان ذکـر اسـت؛ ممیـزی مراقبتـی مذکور بـه صورت سـالیانه جهت بررسـی 
میـزان انطبـاق آموزش هـای دریانـوردی بـا مقـررات کنوانسـیون STCW از 
مؤسسـات آموزشـی دریانـوردی صـورت می گیـرد و بـرای اولیـن بـار مؤسسـه 
آموزشـی کشـتیرانی بـدون هیچ گونـه عـدم انطباقـی موفق بـه دریافـت تأییدیه 

مربوطه شـده اسـت.
الزم به ذکر اسـت، مؤسسـه یاد شـده اولین مؤسسـه آموزشـی در سـطح کشـور 

اسـت کـه از سـال 1۳۷۸ گواهینامـه اسـتاندارد مدیریـت کیفیـت خـود را از 
شـرکت »لویـدز رجیسـتر« اخـذ کـرده و تاکنـون آن را ارتقاء داده اسـت.

همچنیـن، مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران طـی 
سـالیان متمـادی در ردیـف اول لیسـت منتشـره سـازمان بنـادر و دریانوردی 
درخصـوص مؤسسـات برگـزار کننـده کلیـه دوره هـای دریانـوردی مرتبط با 
کشـتی های اقیانـس پیمـای نامحـدود و دوره های نزدیک به سـاحل کشـور 
قـرار داشـته و هـم اکنـون بـدون گـزارش هیچ گونـه عـدم انطبـاق آن را بـا 

موفقیـت تمدیـد کرده اسـت.

مؤسسه آموزشی کشتیرانی تأییدیه انطباق کامل مقررات STCW را دریافت کرد
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نشسـت بررسـی توسـعه ترانزیـت و حمل ونقـل دریایـی بـا روسـیه، بـا حضـور 
معـاون وزیـر راه و مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی برگـزار شـد.

در نشسـت بررسـی توسـعه ترانزیـت و حمل ونقـل دریایـی در روابـط تجـاری با 
روسـیه که مدیران عامل، شـرکت کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران، شـرکت 
ملی نفتکـش، سـازمان توسـعه تجـارت ایـران و شـرکت های بخش خصوصـی 
فعـال در حـوزه بنـدری ودریایـی خزر حضـور داشـتند، راهبردهای توسـعه روابط 
تجـاری بـا روسـیه در دو حـوزه زیرسـاخت ها و ظرفیت هـا مـورد بررسـی قـرار 

گرفت.
علی اکبـر صفایـی؛ مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی در ایـن نشسـت 
بـر اسـتراتژی » تهیـه طـرح الزامـات کانتینـری شـدن حمل ونقـل در خـزر«، 
» اقتصـادی کـردن تجـارت در دریـای خـزر«، » افزایـش نـاوگان و ظرفیـت 
حمل ونقـل دریایـی ایران در خزر« و » تهیه طـرح بانکرینگ در خزر« تاکید کرد.
بـه گزارش سـازمان بنـادر ودریانوردی، در این نشسـت همچنین سـایر مدیران و 
فعـاالن بخـش خصوصی ضمن بیـان ظرفیت هـای حمل ونقلی و تجـاری ایران 
در روابـط اقتصـادی بـا مسـکو و با اشـاره به چالش ها و مشـکات مزمـن روابط 

منطقـه ای و دوجانبـه با روسـیه، بر اجرایی شـدن و توسـعه ارتباطات تجاری 
و بازرگانـی بـا این کشـور با حفـظ ماحظات سیاسـی و دیپلماتیـک و اتخاذ 

تصمیمـات راهبـردی میان مـدت و بلند مدت تاکیـد کردند.

تدوین استراتژی برای توسعه ارتباطات تجاری تهران-مسکو

مدیرعامـل کشـتیرانی دریـای خـزر گفت: در راسـتای کمک به توسـعه تجارت 
بـا روسـیه در سـال جاری تعرفـه حمل کانتینـری را افزایـش نمی دهیم.

کاپیتـان داوود آبـدار تفتـی در کارگاه بین المللـی آمـوزش تجـارت بـا روسـیه 
گفـت: علی رغـم افزایـش هزینه هـای نـاوگان، در جهـت کمـک بـه توسـعه 
تجـارت بـا روسـیه تصمیمی بـرای افزایش نرخ کانتینر در سـال جـاری نداریم.
اقـدام را در راسـتای مسـئولیت ملـی گـروه کشـتیرانی جمهـوری  ایـن  وی 
اسـامی ایـران بـرای کمـک بـه رونـق اقتصـادی کشـور دانسـت و افـزود: 
کشـتیرانی دریـای خزر همـواره نرخ خدمات را بر اسـاس تفاهـم نامه همکاری 
بـا سـازمان توسـعه تجـارت، در هماهنگـی بـا ایـن سـازمان تعییـن می کنـد.

تفتـی از جملـه اقدامـات مهـم کشـتیرانی دریـای خـزر در جهت رونـق تجارت 
از دریـای خـزر را نهادینـه سـازی حمـل کانتینـری در ایـن دریـا اعـام کرد و 
گفـت: تـا دو سـال قبل حمـل کانتینـری در بنادر شـمالی تقریبًا وجود نداشـت، 
امـا کشـتیرانی دریـای خزر با کمـک گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
از سـال ۹۹ بـه ایـن سـو مجموعـًا 11 هـزار TEU کانتینر را از دو نوع خشـک 

و یخچالی فعال سـاخته اسـت.
وی در رابطـه بـا توسـعه تجـارت بـا روسـیه نیـز خاطر نشـان کـرد: طی سـال 
گذشـته بـه میـزان ۵1 هزار ُتـن کاالی صادراتـی را در بندر ماخـاچ کاال تخلیه 
کرده ایـم ضمـن اینکـه خطـوط منظـم کانتینـری را در مسـیر ایـن بنـدر فعال 

سـاخته ایم.
مدیرعامـل کشـتیرانی دریـای خـزر در بحـث تقویت نـاوگان نیـز تصریح کرد: 
سـاخت چهـار فرونـد کشـتی بـه صـورت دو فرونـد رو-رو و دو فرونـد جنـرال 
کارگـو ۳۵00 ُتنـی را بـه یارد هـای داخلـی سـفارش داده ایـم که طی دو سـال 
آینـده و بـا تحویـل هـر فرونـد، تعـداد بیشـتری نیـز سـفارش خواهیـم داد؛ 

همچنیـن بـه دنبـال خریـد چنـد فروند شـناور از روسـیه هسـتیم کـه فعًا 
مذاکـرات در ایـن زمینـه ادامـه دارد.

تقویـت  در  را  روسـیه  بـا  تجـارت  توسـعه  مهـم  ملزومـات  از  یکـی  وی 
حمل و نقـل ترکیبـی دانسـت و افـزود: گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران بـا در اختیـار داشـتن 1۲00 واگـن ملکـی و تـوان صـدور بارنامـه 
بین المللـی جـاده ای در کنـار در اختیـار داشـتن راهبـری بنـدر سـالیانکا در 
روسـیه، قـادر اسـت بـه صـورت DOOR TO DOOR کاال را در مقصـد 
روسـیه و یـا از مبـدأ آن کشـور تحویـل داده و یـا تحویل بگیرد کـه با این 
اقـدام و اسـتفاده بیشـتر از کانتینـر نیاز به کشـتی رو-رو و اتـکا به مرز های 

کشـور های دیگـر نیـز تـا حـد زیـادی کاهـش می یابـد.

کاپیتان تفتی گفت:

نرخ حمل کانتینری کشتیرانی دریای خزر افزایش نمی یابد
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مدیرعامـل کشـتیرانی دریـای خـزر گفـت: ۳۳ درصد از سـهم بازار حمـل و نقل 
بنادر شـمال کشـور را در اختیـار داریم.

 کاپیتـان داوود آبـدار تفتـی کـه طـی گـزارش عملکـرد سـال 1400 کشـتیرانی 
دریـای خـزر در مجمـع عمومی عادی سـالیانه این کشـتیرانی در روز چهارشـنبه 
۲۲ تیرمـاه سـال جاری، سـخن می گفت بـا بیان اینکـه دایره فعالیت کشـتیرانی 
دریـای خـزر در افـق 140۵ از ایـن دریـا فراتر رفته و بـه دریا های آزوف، سـیاه و 
کشـور های هند و پاکسـتان خواهد رسـید تصریح کرد: در سـال 1400 نسـبت به 
سـال قبل از آن، 1۶۳ درصد رشـد را در بخش ترانزیت کانتینر به ثبت رسـاندیم 

کـه در تاریخ این کشـتیرانی بی سـابقه اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه حمایـت گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران در 
دسـت یافتـن بـه ایـن توفیـق بسـیار مؤثر بـوده اسـت، افـزود: گروه کشـتیرانی 
علی رغـم برخـی محدودیتهـا بـرای تأمیـن کانتینـر بـا مدیریـت مؤثر، سـه هزار 
TEU کانتینـر را بـرای توسـعه حمل کانتینـری در اختیار کشـتیرانی دریای خزر 

گذاشـت کـه حاصـل آن ثبـت رکـورد در بخـش ترانزیت اسـت.
 کاپیتـان تفتـی توسـعه فعالیـت کشـتیرانی دریای خـزر در کریدور های شـمال-
جنـوب و شـرق بـه غـرب را از جملـه اهداف میان مـدت این کشـتیرانی اعام و 
خاطر نشـان کرد: در همین راسـتا خـط کانتینری چین-قزاقسـتان-ایران فعال تر 

از قبل شـده است.
 وی از جملـه بازار هـای تـازه ای که کشـتیرانی دریـای خزر در حـوزه ترانزیت به 
دسـت آورده اسـت به ترانزیت خودرو به کشـور های اوراسـیا اشـاره کرد و گفت: 
در این بخش با حمل ۳۲1۳ دسـتگاه خودرو در سـال 1400 رشـد جهشـی ۳4۶ 
درصـدی نسـبت بـه سـال ۹۹ را تجربـه کردیـم. در همیـن راسـتا نیـز در حـال 
تجهیـز نـاوگان بـه کانتینر هـای خودروبـر هسـتیم کـه هـر کـدام سـه دسـتگاه 
خـودرو ظرفیـت دارنـد و تـوان مـا را بـرای حمـل خـودرو افزایـش چشـمگیری 
می دهـد و در عیـن حـال ایمنـی و امنیت بار را تـا حد زیادی افزایـش خواهد داد.
 مدیر عامـل کشـتیرانی دریـای خـزر در ادامـه بـا بیـان اینکـه کشـتیرانی دریای 
خـزر پیشـگام حمـل و نقـل کانتینـری در دریـای خـزر و بنـادر شـمالی اسـت، 

تصریـح کـرد: بـا حمـل TEU ۹۳۸۹ کانتینـر در سـال 1400 در ایـن بخش 
نیـز نسـبت بـه سـال قبـل ۶۲ درصـد رشـد را در عملکـرد شـاهد بودیم که 
ایـن رشـد در بخـش ترانزیـت کانتینـری بـه میـزان 1۶۳ درصـد افزایش در 
همـان مـدت بـوده اسـت، همچنین در مـدت یاد شـده، در بخـش کاالهای 
فلـه و عمومـی نیـز بـا حمـل یـک میلیـون و 41۶ هـزار و۷۵0 تـن کاال ۲1 

درصد رشـد داشـتیم.
 وی نتیجـه دسـت یابـی بـه این رکورد ها را در سـال 1400 رشـد ۷ درصدی 
سـهم از بـازار ایـن کشـتیرانی از بـازار حمل دریـای خزر اعام کـرد و گفت: 
هـم اکنـون ۳۳ درصد از بـازار حمل دریای خـزر در اختیار کشـتیرانی دریای 
خـزر اسـت و درآمـد عملیاتـی آن نیـز در سـال 1400 نسـبت به سـال ۹۹ تا 

۵۳ درصد افزایش داشـته اسـت.
 کاپیتـان تفتـی در زمینه توسـعه حمل کانتینری در این کشـتیرانی نیز افزود: 
بـه تازگـی تفاهم نامـه همـکاری کشـتیرانی دریای خزر با سـازمان توسـعه 
تجـارت را بـه روز رسـانی کردیم که طی آن مقرر شـد تعداد سـفر بیشـتری 
در راسـتای توسـعه همکاری های دو جانبه برای شـناور ها برنامه ریزی شـود 

ضمنـاً حمـل کانتینری نیـز به ایـن تفاهم نامه افزوده شـد.
 وی بـا اشـاره بـه نام گذاری سـال 1401 به عنوان سـال تولیـد، دانش بنیان، 
اشـتغال آفرین از سـوی مقام معظم رهبـری، تصریح کرد: کشـتیرانی دریای 
خـزر در هیمـن راسـتا سـاخت دو فرونـد شـناور ۳۵00 تنـی جنـرال کارگو با 
قابلیـت حمـل کانتینـر را بـه تولیدکننـده داخلـی سـفارش داده اسـت که به 
فّناوری هـای بـه روز و فـوق پیشـرفته از جملـه مصـرف سـوخت پاییـن و 
سـرعت بـاال مجهـز خواهند بـود که مرحلـه اصلی سـاخت آنهـا از نیمه اول 

شـهریورماه سـال جـاری آغاز خواهد شـد.
 شـایان ذکر اسـت؛ در پایان مجمع عمومی عادی سـالیانه کشـتیرانی دریایی 
خـزر منتهی به سـال مالی اسـفند 1400 کـه با حضور ۸۹ درصـد از صاحبان 

سـهام رسـمیت یافته بود به ازای هر سـهم 1۳۶۸ ریال سـود تقسـیم شد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه کشتیرانی دریای خزر مطرح شد؛

رشد جهشی عملیات ترانزیت کشتیرانی دریای خزر در سال 1400
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سـفیر جمهـوری اسـامی ایـران در جمهـوری فدراتیـو روسـیه گفـت: نقـش 
کشـتیرانی دریـای خـزر در توسـعه روابـط تجـاری با روسـیه بسـیار مهم اسـت.
کاظـم جالـی در حاشـیه کارگاه بین المللی آموزش تجارت با فدراسـیون روسـیه 
بـا تاکیـد بـر اینکه دریـای خزر مزیت ذاتی و مسـیر باواسـطه و مسـتقیم ایران 
بـرای دسترسـی به بازار های روسـیه اسـت، خاطر نشـان کرد: کشـتیرانی دریای 
خـزر و گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران تاکنـون در بحث تجـارت با 

روسـیه کار هـای بزرگی انجـام داده اند.
وی بـا بیـان اینکـه امیـدوار هسـتیم ناوگان کشـتیرانی دریـای خزر در ایـن دریا 
بیـش از پیـش تقویت شـود، تصریـح کرد: نـاوگان نیازمنـد تقویت چه بـا الحاق 

کشـتی های رو-رو و چـه کشـتی های بـاری بزرگتر اسـت.
جالـی از دیگـر ضروریات توسـعه تجارت با روسـیه بـه الیروبی رود ولگا اشـاره 
کـرد و گفـت: دولـت روسـیه در ایـن رابطـه قـول داده اسـت کـه در سـال آینده 
میـادی الیروبـی ولـگا را آغـاز کنـد البته بـا تأکیدی که مـا داشـتیم در صورت 

مهیـا شـدن امکانـات این اقدام شـاید زودتـر نیز انجام شـود.
وی در ارتباط با خرید شـناور از روسـیه برای تقویت ناوگان کشـتیرانی دریای خزر 
نیـز خاطـر نشـان کرد: دولـت در این زمینه مسـاعدت مالی خواهد کـرد، اما فعًا 
طرف روس کشـتی آماده به تحویل ندارد که مذاکرات در این باره نیز ادامه دارد.
سـفیر جمهـوری اسـامی ایران در روسـیه در بخـش دیگری از سـخنان خود با 
بیـان اینکـه روابط تجـاری ایران و روسـیه در گذشـته به علت فقـدان اراده الزم 
از سـوی دو طـرف توسـعه الزم را نیافتـه بود، اظهار کرد: بـه همین علت در تمام 
بخش هـای حمل و نقلـی دچـار نقصان هسـتیم، مثـًا در حـوزه دریایـی رود ولگا 

نیازمنـد الیروبـی اسـت و یـا بندر ماخـاچ کاال به عنـوان بندر بزرگ روسـیه 
در دریـای خـزر ظرفیت کافـی ندارد.

وی افزود: در بخش جاده ای نیز چه در سـمت ایران و چه در سـمت روسـیه 
جاده هـا بـرای میزبانـی از تعـداد کامیون هـای بیشـتر بایـد تقویت شـوند؛ در 

حـوزه ریلـی نیز مسـیر رشت-آسـتارا باید هر چـه زودتر تکمیل شـود.
جالی خاطر نشـان کرد: این بخش از خط ریلی آنقدر راهبردی اسـت که در 
دیـدار مقـام معظم رهبری و رئیس جمهوری روسـیه، آقـای پوتین بر تکمیل 
شـدن ریل رشت-آسـتارا و تکمیل کریدور مربوطه اشـاره مسـتقیم داشـتند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه تـا قبـل از تحریـم روسـیه، حـدود ۶0 درصـد از 
مبـادالت تجـاری ایـن کشـور بـا اروپا صـورت می گرفـت، گفت: روسـیه در 
سـال ۲0۲1 حدود ۳00 میلیارد دالر واردات داشـته اسـت که اکنون بسـیاری 
از ایـن ظرفیـت خالـی اسـت و فرصتـی طایی برای توسـعه روابـط تجاری 

جمهـوری اسـامی ایـران بـا این کشـور فراهم شـده اسـت.
جالـی آینـده روابـط تجـاری ایـران و روسـیه را بسـیار خـوب و روشـن 
ارزیابـی کـرد و ادامـه داد: بـرای دسـتیابی به موفقیـت در این زمینـه نیازمند 
آشـنا سـاختن تجـار و تولیدکننـدگان ایرانـی با بازار روسـیه اسـت همچنین 
می بایسـت فرآیند هـای بوروکراتیـک حـوزه صادرات را تسـهیل سـازی کرد 
و بـا ایجـاد پنجـره واحد بـرای صادرکننـدگان به امور سـرعتی فزاینـده داد.
وی بـا کوتـاه دانسـتن فرصت توسـعه تجـارت با روسـیه، خاطر نشـان کرد: 
باید سـرعت عمل داشـته باشـیم و زمـان را دریابیم و حتمـاً کاالی با کیفیت 

به این بـازار صـادر کنیم.

کاظم جالی:

نقش کشتیرانی دریای خزر در توسعه تجارت با روسیه بسیار مهم است

 مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه بیمـه معلـم تشـکیل و صورت هـای مالـی 
شـرکت بـرای سـال 1400 بـه تصویـب رسـید.

بـر اسـاس گـزارش روابط عمومی بیمه معلـم، در مجمع عمومی عادی سـالیانه 
ایـن شـرکت بیمه ای صورت های مالی سـال 1400 به تصویب رسـید.

در ایـن مجمـع کـه بـه ریاسـت غامرضـا حیـدری کردزنگنـه برگـزار شـد؛ 
محمدابراهیـم تحسـیری مدیرعامـل شـرکت بیمـه معلـم بـا تشـریح عملکـرد 
یکسـاله ایـن شـرکت بیمـه ای و پخـش کلیـپ ویدئویـی از شـاخص عملکـرد 

شـرکت بیمـه معلـم ایـن مراسـم را آغـاز کـرد.
در ادامـه ایـن جلسـه شـاخص های مختلـف مالـی بیمـه معلـم مـورد نقـد و 

بررسـی قـرار گرفـت.
بـر اسـاس گـزارش مجمـع از مهم تریـن فعالیت های بیمـه معلم، ارتقاء سـطح 

توانگـری مالی در سـال 1400 بود.
طبـق گـزارش ارائـه شـده از سـوی مدیرعامـل بیمـه معلـم از دیگـر اقدامـات 
کلیـدی بیمـه معلـم، اجـرای ترمیـم مالـی در این شـرکت اسـت که بـا تمرکز 
بـر ارزیابـی بهینـه ریسـک در رشـته زیـان ده ثالث و اصـاح ترکیـب پرتفوی، 
ضریب خسـارت رشـته ثالث با کاهش چشـمگیر ۲۵ درصدی نسـبت به سـال 
۹۶ روبـرو شـده اسـت که این مهم بـا اصاح بهینـه نظام مدیریت ریسـک در 

رشـته زیان ده، محقق شـده اسـت.
این امر در حالی است که ضریب خسارت ثالث در صنعت به 110 درصد رسیده 

و ایـن موفقیـت بیمـه معلـم مرهون کنترل ریسـک این رشـته بوده اسـت.
گفتنی اسـت، پس از اسـتماع گـزارش هیئت مدیـره و تصویب صورت های 
مالـی شـرکت در سـال 1400، مقرر شـد بـه ازای هـر سـهم ۲۵0 ریال به 

عنوان سـود تقسـیمی توزیع گردد.
همچنین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی انتخاب گردید.

ایـن گـزارش می افزایـد، در مجمـع عمومی فـوق العـاده، افزایش سـرمایه 
شـرکت بیمـه معلـم از 4.1۹۵ میلیـارد ریـال بـه ۷۵00 میلیارد ریـال در دو 
مرحلـه از محـل سـود انباشـته، مطالبـات و آورده نقـدی سـهامداران بـه 

رسـید. تصویب 

سهامداران بر عملکرد 1400 بیمه معلم مهر تایید زدند:
افزایش سرمایه بیمه معلم به 7500 میلیارد ریال
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