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     اخبار

کانال پاناما صد ساله شد

  

..

کانال پاناما صـد سـال پیش و در سـال 1914 به منظور ارتقای تجارت بین المللی سـاخته شـد. 

ساخت این کانال هشتاد کیلومتری در آغاز قرن 30 میالدی تحول جدیدی در عرصه حمل و نقل 

و کاهش زمان و سوخت مصرفی بود. یكصـد سال پس از ساخت این کانال و در دنیای امروز، سعی 

شده است تا از تكنولوژی موجود در کانال پاناما استفاده شـود و به عقیده جورج قیجیانو، مدیریت 

کانال پاناما، این کانال همانطور که نسـبت به گذشته تغییر کرده است، در آینده نیز تغییر خواهد 

کرد. وی همچنین اظهار داشت: هم اکنون کانال پاناما پروژه توسعه به منظور تردد کشــتی های 

بزرگتر به ارزش 5 میلیارد دالر را تجربه میكندکه با اعتصاب کارگران و توقف کار روبرو شده است. 

در عین حال سرمایه گذاران چینی در حال تحقیق و تصــمیم گیری در خصــوص پروژه احداث 

رقیب دیگری برای این کانال از نیكاراگوئه به سمت شمال هســـــتند.گفتنی است توسعه کانال 

پاناما، منجر به تردد کشـــتی ها دو برابر و نیم حجم فعلی خواهد شدکه تحول بزرگی در حمل و 

نقل بخصوص میان آمریكا و چین محسوب میشود.این کانال ساالنه از طریق کرایه عبور کشتی ها 

یك میلیارد دالر سود به دولت پاناما می رساند.    

 شانزدهمین همایش صنایع دریایی و نمایشگاه  

    بین المللی ایران

گردهمایی فعاالن صنایع دریایی کشـور به همراه 

جمعی از فعاالن سیاسی در روز 25 ماه رمضان به 

دعوت هولدینگ دریاناب بندرکیش و با همراهـی 

شرکت مفتاح دریا و موسسه رده بندی ایرانیان در 

محل سـازمان صـنایع دریایی وزارت دفاع برگزار 

گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردید

برگزاری ضیافت افطاری فعاالن 

صنایع دریایی کشور

بیست و دومین همایش هماهنگی ارگانهای 

دریایی کشور

در این شماره میخوانید : 

.
بیست ودومین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور در روزهای 3 و 4 با شعار 

(( نقش اجرای موثر و مقررات .و آموزش در توســــــــعه دریا محور)) به میزبانی 

پژوهشـگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در مرکز همایش حكمت پیوهشـگاه 

شیمی  و مهندسی شیمی ایران با حضور ارزشمند و باشكوه مقامات ارشد لشـكری 

و کشـوری و مدیران ارشد دریایی کشـور و همچنین کارشناسان متخصــصــان و 

محققین دریایی کشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور برگزار  گردید.

هفته ملی دریانوردی جمهوری اسالمی 

همه سـاله سـازمان بین المللی دریانوردی هفته آخر ســپتامبر را جهت برگزاری 

همایش روز جهانــی دریانوردی در یكــی از روزهای آن هفته انتخاب مــی کندو 

هرکدام از کشــورها نیز در یكی از روزهای هفته مذکور آن روز را گرامی می دارند 

در کشور ما نیز در هفته اول مهرماه از یك مهرماه لغایت 8 مهرماه 1393 و جشـن 

بیسـت و نهمین روزجهانی دریانوردی دوم مهرماه با حضــور دریانوردان و خانواده 

آنان  و جامعه دریایی برگزار خواهد شــد. در ســـال جاری با توجه به اهمیتی که 

اجرای کنوانسـیونها برای سازمان بین المللی دریانوردی دارد شعار امســال آیمو:

 ((IMO convention : effective implementation))   انـتخاب 

شده است و ردر راستای شعار مذکور شهار این روز درج .ا. ایران نیز، تحت عنوان با 

شعار : نقش اجرای موثر مقررات و آموزش در توسعه دریامحور - تعیین شده است. 

شــــانزدهمین همایش صــــنایع دریایی و 

نمایشـگاه بین المللی 11 تا 14 آذرماه 1393 

در بندرعباس بـرگـزار میگـردد. همــزمان با 

شـانزدهمین همایش صــنایع دریایی دومین 

دوره مسابقات شناورهای تندرو در بندرعباس 

شــــــــــــــــــــــــــد. برگزارخواهد 
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گزارشسرمقاله

سومین امضـاء تفاهم نامه توسعه همكاری ها بین سازمان بنادر و دریانوردی و بانك 

توسعه تعاون با حضـــور دکتر علی جهاندیده (معاون امور بندری و مناطق ویژه ) و 

دکتر محمد علی سهمانی ( مدیر عامل بانك توسعه تعاون ) با مشارکت در طرح های 

حمل و نقل دریایی و طرح های سرمایه گذاری به امضــــاء رسید. به گزارش روابط 

عمومی و به نقل از دکتر جهاندیده حجم این قرارداد 150 میلیارد تومان اســت و با 

هدف مشارکت در ساخت شناورهای مسـافری یدك کش و توسعه بنادر تسـهیالت 

ارزان قیمت پرداخت می شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.

بنا بر تأکید معاون امور بندری : برای ساخت شناورهای تولید داخل تسهیالت با نرخ 

سود صفر درصد پرداخت می شود و بانك، سود تســهیالت را از محل مبالغ ودیعه 

گذاشته شده سارزمان در بانك، دریافت می کند. جهاندیده در تشـــریح عملكرد 

وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی گفت : از سال 82 تا 31 مرداد ماه امسال 

634 طرح در بخش وجوه اداره شـده سـازمانعملیاتی شـده اســت. معاون بندری 

سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینكه بخش مسافری در شمال کشـور چندان 

فعال نیست و منجر به شكسـت است ، گفت در دریای خزر گره های دریایی مختلف 

وجود دارد و شناورهای خاص را می طلبد که باید در مطالعه ای جامع مشــــخص 

شــودتولید داخل برای ســـاخت چنین شـــناورهایی چه میزان توانایی دارد.

 

اسكله گردشگری دریایی بندرانزلی آماده بهره برداری است

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن گفت : اسكله گردشگری دریایی  بندرانزلی آماده بهره برداری

و ورود بخش خصوصی  برای خرید کشتی مسافرتی است . وی افزود در گیالن با بیان اینكه زیر

ساختها و روساختهای بندرانزلی آماده ارائه خدمات به گروه های مختلف کاالست، افزود: اسكله 

گردشگری دریایی بندرانزلی نیز آماده بهره برداری است.وی با اشاره به خرید کشتی توسط بخش

خصوصی گفت : در حال حاضر چند شرکت دریایی برای خرید کشتی داوطلب شده اند و درحال

رایزنی با آنها هستیم. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن با بیان اینكه تسهیالت الزم در اختیار خریداران کشتی مسافرتی 

قرار می گیرد، گفت : ما آمادگی کمك و پرداخت تسهیالت به متقاضیان خرید کشتی را داریم و

امیدواریم هرچه سریعتر با سرمایه گذاران در این زمینه بتوانیم کشتی مسافرتی دریایی را در حوزه  

وی درباره زیرساختهای بندرانزلی تصریح کرد : بندرانزلی می تواندبعنوان یك مسیر کارآمد برای تقویت کریدور شمال - جنوب مطرح باشد.  گیالن راه اندازی کنیم.

وی راه اندازی کریدور شمال - جنوب را بسیار با اهمیت و ضروری خواند و یادآور شد: کشورهایی مانند ایران روسیه و هند برای این کریدور برنامه ریزی کردند و 

احداث آن را در دستور کار قرار دادند.

این مسئول نبود زیرساخت های مناسب بندری، جاده ای و سیستم های نرم افزاری را دلیل بر تاخیر در راه اندازی کریدور شمال- جنوب  دانست و خاطر نشان  کرد 

: برای ایجاد این کریدور نیاز است در بعد ریلی و جاده ای اقدام شود.

وی با بیان اینكه در حال حاضر اقدامات برجسته ریلی بسیار خوبی در حال انجام است تصریح کرد : در بحث زیرساخت های صنعت کشتیرانی و بندری اقدامات  

خوبی در حال انجام است و با این روش در آینده نزدیك می توانیم بازار جدیدی در بحث ترانزیت داشته باشیم که موجب اشتغال پایدار و خوب برای ایران و دیگر 

کشورهای حاشیه می شود. به گفته منتصر کوهساری ، اکنون 5 کشور حاشیه خزر ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقزستان و ترکمنستان در بحث توسعه بندری 

گامهای برجسته برداشته اند.

وی افزود: همه این کشورها متفق القول هستند که باید شیوه های حمل و نقل بویژه دریایی و دیگر روش های حمل و نقل مانند هوایی، جاده ای ، ریلی و ... توسعه 

پیدا کند تا بتوان اهداف کریدور شمال- جنوب را اجرا کرد.   

امضاِی تفاهم نامه بین سازمان بنادر و بانك توسعه تعاون



گفتگو با مدیر عامل
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جلسه بررسی اثر بخشی ............... همایش ارگانهای دریایی کشور

باتوجه به اتمام ............. همایش ارگانهای دریایی کشور به میزبانی سازمان اقیانوس شناسی، در حرکتی بسیار مناسب جلسه ای در محل کشـتیرانی ج.ا.ا و 

با میزبانی ماهنامه پیام دریا جهت بررسی اثربخشـی همایش فوق و بررسی راهكارهای ارتقاء و کاربردی تر نمودن این همایش برگزار شد. این جلسـه که با 

حضـــور مدیران شرکتها تشـــكیل گردید نتایج ذیل به عنوان موارد قابل توجه جهت هرچه سریعتر برگزار نمودن همایش های مشــــابه اتخاذ گردید.

شرکت سیراف این گونه حرکت ها را که میتواندپایشـــی بر اثربخشـــی همایش های مختلف باشداقدامی موثر در بهبود هرچه بهتر فرآیندهای برگزاری 

همایشـــــــــــــها و نمایشـــــــــــــگاه ها دانســـــــــــــته و امیدوار است این رونددر پایان همایشـــــــــــــهای آتی همچنان ادامه یابد.

این همایش با حضور آقایان : مهندس حسن قربانی مدیرعامل شرکت مدیریت کشـتی، ناخدا یكم سیدعلی صمدیان رئیس دبیخانه همایشـها و روابط بین 

المللی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، ناخدا یكم احمد قلی کریمی مدیر کانون تفكر و آینده پژوهشـــــــی نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران، دکتر علی شفایی هریس سرپرست دفتر سازمان های تخصــصــی و بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی و مســئول دبیرخانه هماهنگی 

ارگانهای دریایی کشور، کاپیتان حسن تیمورتاش دبیرکل اتحادیه و انجمن صنفی مالكان کشـتی ایران، دریادار محمد سمیعی مشـاور مدیرعامل شرکت 

ملی نفتكش ایران، مهندس حســن ابراهیم پورضیایی مدیرعامل شرکت فن آوران سیراف ، مهندس وحید فروزندهع رئیس گروه ایمنی و تردد شناورهای 

ماهیگیری سازمان شیالت ایران، محمود قهرمان مشـــــــــــــــــــاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت کشــــــــــــــــــــتیرانی بنیاد

- برپایی این قبیل همایش ها تأپیر مثبتی در گردهمایی مســـــــــــــــــــــــئوالن ارگانهای دریانوردی دارد و تداوم برگزاری آن مورد تأیید است.

- تاکنون برپایی 22 همایش در حل مسائل ارگانهای دریایی تأثیر مثبت داشته به گونه ای که 70 درصد از مشـكالت مطرح شده در همایش ها حل شده و 

30 درصد از مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالت همچنان به قوت خود باقی است.

- متأسفانه مسـئوالن اجرایی و نمایندگان حضـور فعالی در همایش ها ندارند و باید تالش بیشـتری در جهت جلب نظر آنان جهت حضــور در همایش ها 

گیرد. صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورت 

- تبلیغات صورت گرفته درخصــــــوص برگزاری همایش ها از یك طرف و شناسایی بخش دریا به مردم آنطور که باید و شاید دلگرم کننده نیســــــت.

- پوشش خبری همایش باید مطلوب و مورد پسند فعاالن دریایی باشد در جمع بندی نهایی مقرر شد به پیشـنهاد حاضران در همایش  دبیرخانه گزارشی 

از نحوه پیگیری بندهای قطعنامه ارائه کند و در نشــــــــــریات و سایتهای تخصـــــــــــصـــــــــــی به اطالع فعاالن از ارگانهای دریایی برساند.  
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     معرفی محصول     معرفی محصول

برای دریافت اطالعات بیشتر و یا ارائه درخواست های خود لطفاً از طریق 

شماره تلفن های : 56417917-56417517-021 و یا پست الكترونیك  

info@syraf.com اقدام نمایید
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