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دانش دریا

دانشدریا

اجرايي شدن اولين طرح پايلوت پرورش ماهي در قفس خوزستان در سال جاري

به گزارش اقتصادسرآمد ،فتح اهلل ابوعلي ،مدير كل شيالت خوزستان در جلسه با فرماندار بهبهان و جمعي از مسئوالن شهرستان از عملياتي شدن طرح پرورش ماهي در قفس در سد
مخزني مارون به عنوان اولين طرح پايلوت در استان خوزستان در سال جاري خبر داد .در ادامه طي جلسه اي با مديران حاضر ،وي بر ظرفيت ها و پتانسيل هاي گسترده شهرستان
بهبهان در زمينه آبزي پروري تاكيد كرد و افزود :با تالش و پيگيري هاي مستمر امسال بخشي از اين طرح ها اجرايي خواهد شد.مديركل شيالت خوزستان همچنين از عملياتي
شدن طرح  ۱۰۰تني پرورش ماهي در قفس در سد مخزني مارون به عنوان اولين طرح پايلوت در استان خوزستان خبر داد و اظهار داشت :جلسات و بازديد هاي كارشناسي صورت
گرفته و قرارداد با سرمايه گذار منعقد شده است و در سال جاري اين طرح بايد اجرايي شود.ابوعلي با بيان اينكه ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) در زمينه ايجاد فرصت هاي
شغلي در مناطق كم برخوردار و روستايي استان تسهيالت خوبي ارائه نموده است خواستار همكاري بنياد بركت و بانك ها ،مشابه سالهاي گذشته با آبزي پروران در جذب اين
تسهيالت به ويژه به واحدهاي  ۲منظوره پرورش ماهي در اين شهرستان شد.
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براتي ،عضو هيات علمي دانشگاه علوم دريايي امام خميني در گفت و گو با «اقتصاد سرآمد»

بهدنبالتحلیل«حقوقدریاهاوسیاستگذاری دریایی»هستیم

گروه دانش دریا -محمد بیک -خبري
منتشر شد درباره «نخستين نشريه حقوق
دريا در گستره بينالملل» كه حائز اهميت
بود .بر آن شديم با دكتر عليرضا براتي ،عضو هيات
علمي دانشگاه علوم دريايي امام خميني و سردبير
اين نشــريه تخصصي و بين المللي گفتوگو كنيم
از اهميت موضوع بيشــتر بدانيم و بررسي كنيم كه
درشرايط كنوني جامعه به طور كل و جامعه دريايي
به طور خاص ،وجود چنين نشريهاي چقدر ميتواند
اثربخش باشد:
اقتصاد سرآمد :در باره نشريه از نام تا اهميت آن،
توضيح بفرماييد:
براتي :توليد علم در سطح جهان ،از اهميت راهبردي
برخوردار اســت و كشورهاي پيشــرفته معموال با
انتشار نشــريات ،ســطح كمي و كيفي توليد علم
خود -و ديگر كشورها را -بررسي ميكنند .نشريات
در حوزه علوم انساني در ايران كه كيفيت و گستره
بين المللي داشته باشند بسيار كم است و از اين رو،
توليد يك نشريه تخصصي بين المللي ارزش بسيار
بااليي دارد.
در حوزه اقتصاد دريا ،صنايع دريايي و به طور كلي
فعاليتهاي دريامحور ،نشــريه اي بين المللي و به
زبان انگليسي در ايران نداشــتيم و جاي خالي آن
به خوبي احساس ميشــد .در حوزه دريا ،نشريات
متعددي وجود دارد؛ اما ميدانيم كه تفاوت زيادي
بين يك نشريه معمول با نشريه علمي و بينالمللي
وجود دارد .نشريه علمي ،نشريهاي است مبتني بر
مقاالت علمي كه بر اســاس روش تحقيق تدوين
شده باشد و فرايند كسب مجوز نشريات علمي هم
با نشريات مرسوم ،كامال متفاوت است.
اقتصاد سرآمد :تاريخچه مختصري از شكلگيري
اين نشريه بفرماييد:
براتي :با توجه به اينكه دانشــگاه علوم دريايي در
محافل بينالمللي حضــور دارد ،مبناي خوبي براي
شروع فعاليت نشريه بود  .از اين رو ،تقاضا كرديم
كه نشريهاي براي «حقوق دريايي» منتشر شود .در
سال  1395طي نامهاي به وزارت علوم ،تحقيفات و
فناوري درخواست صدور مجوز ارائه شد .از آنجا

که اين كه وزارت علــوم ،تحقيقات و فناوري براي
صدور مجوز نشريه علمي بسيار سختگيرانه عمل
ميكند ،در نهايت ضرورت كار را تشــخيص داد و
مشروط بر اينكه نشريه به زبان انگليسي منتشر شود،
حمايت الزم را انجام داد كــه البته ما عالوه بر زبان
انگليسي ،زبان فرانسه هم به نشريه اضافه كرديم و
در نهايت ،مجوز نشر تحت عنوان «حقوق دریاها و
سیاســتگذاری دریایی» از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي اخذ شد.
اقتصاد سرآمد :يك نشــريه علمي ،مبتني است
بر هيات علمي متخصص .اين افراد چه كســاني
هستند و چگونه انتخاب شدند:
براتــي :انتخاب هيــات علمي كه مســلط به زبان
انگليســي باشــد ،چالش مهمي بود كه با پيگيري
مستمر به سرانجام رسيد و جمعي از استادان خبره،
براي هيات علمي(تحريريه) نشريه انتخاب شدند.
اين استادان عبارتند از:
دكتر محمد زارعي ،دكتر فرهاد طاليي ،دكتر اميرنظام
براتي ،دكتر محمد ابوعطــا ،دكتر عليرضا عليپور،
دكتر مهراب داراب پور ،دكتر حســن دولتي ،دكتر
گودرز افتخــار جهرمي ،دكتر نــادر مرداني ،دكتر
سيد باقر ميرعباســي ،دكتر ابوطالب مطلبي ،و دكتر
خيراهلل پروين.
اقتصاد سرآمد :چارچوب اصلي محتواي نشريه
كدامها هستند و دوره انتشار چه زماني را در بر
ميگيرد؟
براتي :تمركز بر اقتصاد دريايي ،توســعه شهرهاي
بندري ،توسعه مناطق دريايي ،حقوق محيط زيست،
توسعه پايدار دريايي و به طور كلي حقوق دريايي از
جمله چارچوبهاي اصلي نشريه را شكل ميدهند.
همچنين در حوزه سياستگذاري دريايي رشتههايي
مانند روابــط بينالملل ،مديريــت دريايي و ديگر
ميانرشــتهايها كه مرتبــط با حوزه دريا باشــند،
ميتوانند در اين نشريه منتشر شوند.
به بيان ديگر:
 مدیریت امور دریایی حقوق حاکم بر انجام پژوهشهای علمی دریایی -مطالعات بین رشــته ای در مــورد ماهیگیری و

خاویار
حقوق دریایی و توسعه دریا محورکنوانسیون های دریایی و اجرای آنها در ایران مدیریت و سیاستگذاری گردشگری دریاییتوسعه شــهرها و بنادر دریایی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته
سیساســتگذاری ساخت ســازه های در بنادر وشهرهای مجاور دریاها و اقیانوس ها
حقوق مصرف کننده در فراورده های دریاییاقتصاد آبی()Blue Economyناوبری دریایی و مقررات آن در مناطق دریایی وآبهای بین المللی
 حقوق توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیستدریایی
 حقوق حاکم برساخت جزایر مصنوعی و دیگرتأسیسات مجاز
 حقوق حاکم بر استخراج نفت در دریا حقــوق حلوفصــل اختالفــات و مراجــعصالحیتدار در چارچوب حقوق دریاها
 -تحلیل آرای مراجع صالحیــتدار ،حلوفصل

برگزیدهها

اخبار
دستور فرمانده نیروی دریایی
سپاه برای امدادرسانی همهجانبه به زلزله
زدگان بندرلنگه

دریادار تنگسیری از امداد رســانی نیروی دریایی سپاه در کنار
سایر دستگاه های خدمات رسان در زلزله منطقه مهران بندرلنگه
خبر داد.به گزارش اقتصاد سرآمد از ســپاه نیوز ،سردار دریادار
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه بامداد به محض
وقوع زلزله در حوالی بندر خمیر استان هرمزگان ضمن تماس
با ســردار عظمایی فرمانده منطقه پنجم ندسا تأکید کرد سریعأ
گروه های جهادی ،مهندســی و امداد رســان بــه محل وقوع
حادثه اعزام و تالش نمایند از مشــکالت و آالم مردم عزیز آن
منطقه کاســته و هرگونه کمک رســانی الزم به مردم صورت
گیرد .دریادار تنگسیری در این تماس تاکید کرد :با امداد هوایی
توســط بالگردهای هوادریا نیروی دریایی ســپاه به ســرعت
مصدومان حادثه به بیمارســتان های بندرعباس منتقل شوند.
دریادار تنگسیری همچنین در تماس با مهدی دوستی استاندار
هرمزگان بیان کرد :نیروی دریای سپاه با بسیج امکانات و امداد
رسانی منطقه پنجم ،در حال کمک رسانی است و در صورت نیاز
بیشتر آمادگی دارد از ظرفیت مهندسی نیرو هم استفاده نماید و
نیروی دریایی سپاه مثل همیشه برای رفع مشکالت مردم عزیز
در کنار آنان خواهد بود.

انتقال مصدومان زلزله هرمزگان
به بیمارستان توسط بالگردهای هوا دریای
نیروی دریایی سپاه

عملیات انتقال مصدومان زلزله استان هرمزگان توسط بالگردهای
هوا دریای نیروی دریایی سپاه انجام شد .در پی وقوع زلزله در
بندر خمیر استان هرمزگان و اعالم آمادگی نیروهای دریایی سپاه
از دقایق اولیه وقوع حادثه برای امدادرســانی به زلزله زدگان،
عملیات انتقال مصدومان زلزله به بیمارســتان شهید محمدی
بندرعباس توســط بالگرد های هوا دریای نیروی دریایی سپاه
انجام شد.بنا بر این گزارش همچنین از ساعات اولیه وقوع زلزله،
 ۵۰گروه جهادی از سپاه امام سجاد علیه السالم استان هرمزگان با
حضور در مناطق زلزله زده ،عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان
را انجام می دهند.

نجات  ۲۵۰نفر از غرق شدن
در دریای مازندران

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران از نجات  ۲۵۰نفر
طی سال جاری از غرق شدن در دریای استان خبر داد و گفت:
هزار و  ۲۵۰ناجی در ســواحل اســتان فعال هستند.به گزارش
اقتصاد سرآمد ،ســید نقی کریمیان درباره وضعیت طرج های
دریا با اشاره به استقرار ناجیان در طرحهای دریای استان به مهر
اظهار داشت ۲۵۰ :نیرو در داخل طرحهای سالمسازی و هزار
نفر در خارج از طرحهای سالمسازی مستقر و فعال هستند.وی با
اشاره به نجات  ۲۵۰نفر از غرق شدن طی فعالیت طرحهای دریا
در استان گفت :متأسفانه  ۱۵نفر از ابتدای سال تاکنون در دریای
استان جان خود را از دست دادند.وی خواستار همکاری مردم و
مسافران باناجیان غریق و پرهیز از شنا در مناطق دارای خطر شد و
گفت :یکی از مشکالت ،شنا در شب است و امیدواریم مسافران
و مردم همراهی مناسبی داشته باشند.کریمیان یادآور شد :بیش از
 ۴۲۰منطقه حادثه خیز و خطر در ساحل استان وجود دارد و الزم
است مسافران به هشدارهای ناجیان توجه و عمل کنند.

اختالفات در چارچوب کنوانسیون  1982حقوق
دریاها
 امنیت دریایی و مقابله با جرائم دریایی (ازجملهتروریسم دریایی و دزدی دریایی)
ارتباط بین حقوق تجارت بین الملل ،حمل و نقلدریایی ،حقوق دریاها و حقوق دریایی
همچنین ایــن مجله علمی میتوانــد موضوعات
بینرشــتهای مرتبط درزمینه هایی همچون حقوق
دریایی و توســعه پایدار دریایی و به طور کلی علم
انسانی و دریا و توسعه مبتنی بر دریا را موردبررسی
قرار دهد.
نشــريه به صورت فصلنامه منتشــر ميشود و در
هر شــماره ،بين  24تا  40مقاله علمي كه در سطح
بينالمللي قابل قبول باشد ،منتشر ميشود.
اقتصاد ســرآمد :آيا انتشار مقاله در مجله حقوق
درياها و سياســتگذاري دريايي ،براي محققان
ارزش علمي دارد؟ ميتوانــد امتياز الزم علمي
را به آنها بدهد و مجبور به انتشــار در نشريات
خارجي نباشند؟
براتي :حداقل در ســطح آســيا ،مجلهاي مانند اين

مجله نداريــم و از اين نظر ،منحصر به فرد اســت.
و شايد اولين نشــريهاي است كه به طور تخصصي
و بينالمللي در حوزه حقوق و سياســتگذاري دريا
توليد ميشــود؛ از ايــن رو ،از نظــر امتيازدهي به
پژوهشگران در سطح ساير نشريات بينالمللي عمل
ميكند و پژوهشــگران ميتوانند بدون خروج ارز،
مقاالت خود را با مبالغ بسيار كمتري در اين نشريه
منتشر كنند و امتيازهاي علمي آن برخوردار شوند.
بنابراين ،اين نشــريه داخلي ميتوانــد جايگزين
نشرياتي مانند  ISIشــود و نيز در آينده ،در سطح
نمايههاي بينالمللي ،نمايه سازي هم خواهيم كرد.
نشــريه اين قابليت را دارد كه بــراي ارتقاي رتبه
استادان و دانشجويان تخصصي ،نقش ايفا كند و با
انتشار مقاالت آنها ،امتياز الزم براي ارتقا در سطوح
علمي فراهم كند؛ زيرا وزارت علــوم تحقيقات و
فناوري ،تمامي امتيازات الزم را براي اين نشريه در
نظر گرفته است.
اقتصاد سرآمد و سخن پاياني:
پيش از اين ،دانشجويان و اســتاداني كه نياز به نشر
مقاله داشــتند ،مجبور بودند هزينه زيادي بكنند و
مقاالت خود را در نشريات بينالمللي منتشر كنند؛
زيرا نشــريه بين المللي كه در داخل كشور توليد و
منتشر شــود ،در حوزه دريا وجود نداشت .انتشار
مقاله در نشريات خارجي ،مستلزم خروج ارز است؛
از اين رو ،انتشار نشــريه تخصصي بينالمللي در
داخل كشور ،يك افتخار است كه به سختي به دست
آمد و اخذ مجوز ،جذب هيات تحريريه تخصصي
و انتشار آن ،كار بسيار سخت و طاقتفرسايي بود.
به هر روي ،اكنون نشريهاي داريم كه ارزش و اعتبار
بينالمللي دارد و به دو زبان انگليســي و فرانســه،
ميلياردها مخاطب در سراســر دنيا را تحت پوشش
قرار ميدهد و مانع خروج ارز هم ميشود.
براي چنين موفقيت و دستاوردي ،از تمامي كساني
كه در فرآيند كســب مجوز تا انتشار نشريه حقوق
درياها و سياســتگذاري دريايي ،ياري رســاندند،
قدرداني ميكنم.
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برگزاری اجالس وزاری گردشگری کشورهای
حاشیهاقیانوسهنددربندرچابهار

مدیر کل اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان سیستان و بلوچستان از برگزاری نخستین
اجالس وزرای گردشــگری کشــورهای حاشــیه
اقیانوس هند در چابهار طی ســال جاری خبــر داد.به گزارش
اقتصادسرآمد،علیرضا جالل زایی اظهار داشت :یکی از مهمترین
اقدامات اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
استان سیستان و بلوچستان طی سالهای اخیر تالش برای میزبانی
همایشها و جشــنوارههای مختلف فرهنگی و گردشگری در
راســتای معرفی هر چه بیشــتر جاذبه های گردشــگری استان
بوده اســت.مدیر کل اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان سیستان و بلوچســتان ،ادامه داد :در همین راستا با
پیگیریهای صورت گرفته قصد داریم نخستین اجالس وزاری
گردشگری کشورهای حاشیه اقیانوس هند را امسال به میزبانی
سیستان و بلوچستان در سواحل مکران و شهرستان چابهار برگزار
کنیم.وی با اشاره به اینکه این همایش در نیمه دوم امسال برگزار
می شود ،یادآور شد :هنوز زمان دقیق برگزاری نخستین اجالس
وزاری گردشگری کشــورهای اقیانوس هند اعالم نشده است.
جالل زایی با بیان اینکه کشور ما با یک سوم جمعیت دنیا از طریق
حاشیه اقیانوس هند ه م مرز است ،بیان داشت :این قابلیت بزرگ
برای استان سیستان و بلوچستان به عنوان مبدأ ورودی بسیاری
از گردشگران خارجی از طریق سواحل مکران فراهم است.این
مقام مسئول در استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر بر ضرورت
اســتفاده از این ظرفیت مهم در اســتان برای جذب گردشگری
خارجی به ویژه گردشگران کشورهای حاشــیه اقیانوس هند،
اذعان داشــت :برگزاری اجالس وزرای گردشگری کشورهای
حاشــیه اقیانوس هند در چابهار باعث معرفی جاذبههای خاص
سیستان و بلوچســتان بهعنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به دنیا
خواهد شد.به گفته مدیر کل اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان ،ظرفیت حاشیه اقیانوس
هند کمک میکند تا با بخش مهمی از دنیا آشنا شویم و جاذبه های
کشورمان را با استفاده از سواحل مکران به جهانیان معرفی کنیم.
چابهار به دليل همجواري با آب هاي اقيانوس هند آب و هواي
مطلوب دارد و در اين بندر از سواحل و چشماندازهاي زيبا ،آثار
تاريخي و فرهنگي ،بازارهاي سنتي و مدرن و ده ها جاذبه ديگر
بهره مند است و مقصدي شايسته و مناســب براي گردشگران
محسوب می شود.زيباییهاي سواحل چابهار سبب شده تا اين
منطقه جزء بــي نظيرترين مناطق گردشــگري در ايران و جهان
محسوب شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

در بازدید از بنادر نوشهر و فریدونکنار مطرح شد

ایران حلقه اتصال تبادالت تجاری
کشورهای ساحلی دریایی خزر

عز م سازمانبنادر برای تسریع در رفع مسائل
و مشکالت سرمایه گذاران در بنادر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :ایران به دلیل
موقعیت استراتژیک نقش تعیینکنندهای در توسعه و
تقویت تعامالت در روابط بین پنج کشور ساحلی دریای
خزر دارد و می تواند حلقه اتصال تبادالت تجاری این کشورها باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد،اصغر ســلیمی در مورد نشست اجالس
سران کشورهای ساحلی دریای خزر گفت :ایران یکی از مهمترین
قطبهای ساحلی دریای خزر است که نقش تعیین کننده ای در این
منطقه دارد و در این اجالس هم با حضور آیت اهلل رییسی در عالی
ترین سطح حضور داشت .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره
به حضور کشورهای شــرکت کننده از جمله روسیه ،آذربایجان،
قزاقستان و ترکمنستان در این اجالس گفت :ایران به دلیل موقعیت
استراتژیک نقش تعیینکنندهای در توســعه و تقویت تعامالت و
روابط بین پنج کشور ســاحلی دریای خزر دارد و می تواند حلقه
اتصال تبادالت تجاری این کشورها باشــد.نماینده مردم سمیرم با
اشاره به بیانیه پایانی ششمین اجالس سران کشورهای خزرگفت:
کشورهای شــرکت کننده در این اجالس توافق کردند که از منابع
منطقه برای اهداف صلحآمیز استفاده کنند .جمهوری اسالمی ایران
هم به عنوان یکی از مهترین قدرت های منطقه در تالش است تا با
استفاده از تمام ظرفیت خود برای صلح و ثبات منطقه استفاده کند.
سلیمی با بیان اینکه ایران توانسته در دولت سیزدهم گام های بزرگی
را در جهت تقویت همکاریهای اقتصادی و سیاسی با کشورهای
حوزه آســیای میانه بردارد ،بیان داشت :دستگاه دیپلماسی درصدد
است تا با ارائه راهکارهای مناسب تضمین امنیت پایدار در منطقه
را فراهم کند.عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به سوآپ
گازی ایران و ترکمنستان تصریح کرد :فایده این قرارداد برای کشور
این اســت که ضمن انتقال گاز از ترکمنستان به آذربایجان ،بخشی
از گاز مصرفی موردنیاز  ۵استان شــمالی کشور خراسان رضوی،
شمالی و جنوبی ،گلستان و سمنان را به عنوان حق انتقال برداشت
خواهد کرد که این موضوع به پایداری شــبکه گاز ایران نیز کمک
میکند وعالوه بر مزایای اقتصادی ،موجب همسویی و وابستگی
متقابل سیاسی کشورهای طرف قرارداد میشود.سلیمی تسهیلگری
در حوزه ترانزیت را مهم ترین مولفه توســعه اقتصادی و تقویت
مناسبات بازرگانی عنوان کرد و گفت:ایران در بین  ۱۵کشور واقع
شده است و حلقه اتصال آســیا و اروپا از طریق روسیه و ترکیه و
حلقه اتصال کشــورهای آسیای میانه با کشــورهای حاشیه خلیج
فارس است این موقعیت استراتژیک ایران فرصت بی نظیری برای
محوریت کشورمان در ترانزیت جهانی خلق کرده است که باید به
این موضوع توجه شود.

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق ســازمان بنادر
و دریانوردی بــا تاکید بر اینکه این ســازمان به
دنبال رفع موانع تولید است و در این خصوص
تمهیدات الزم را اندیشــیده است؛ گفت :موانع
تولید بایســتی به گونه ای رفع شود که ســرمایه گذاران با
رغبت و تمایل نسبت به سرمایه گذاری در بنادر اقدام کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،حسین یداللهی؛ در سفر به استان
مازندران ضمن بازدید از بنادر نوشهر و فریدونکنار در جلسه
ای مشترک با مدیران بنادر در مورد مبحث سرمایه گذاری
و جذب ســرمایه گذاران در بنادر ،اظهارداشت :فرآیند و
ضوابط اجرایی ســرمایه گذاری منطبق با سیاســت های
دولت خدمتگزار توسعه دریا محور است و با بهره گیری از
توانمندی ها و پتانسیل های بخش خصوصی و ایجاد مشوق
های سرمایه گذاری همسو است.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی
در ادامه به شیوه سرمایه گذاری ،تبیین ساختار کلی فرآیند
و ضوابط اجرایی مربوط به سرمایه گذاری در بنادر کشور
اشاره و خاطرنشــان کرد :ابالغ این فرآیند پس از تصویب
هیأت عامل ســازمان بنادر اجرایی خواهد شد که این امر
موجب شفافیت در واگذاری های اراضی در بنادر کشور در
قالب مزایده می شود.
یداللهی با تاکید بر تسریع در رفع مسائل و مشکالت سرمایه
گذاران در بنادر کشــور ،گفت :موانع تولید بایستی به گونه
ای مرتفع شود که سرمایه گذاران با رغبت و تمایل نسبت به
سرمایه گذاری اقدام کنند و هیچ زمان از سرمایه گذاری و
اقدامی که انجام دادند پشیمان نشوند.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی
با تاکید بر اینکه این سازمان به دنبال رفع موانع تولید است
و در این خصوص تمهیدات الزم را اندیشیده است؛ گفت:
موانع تولید بایستی به گونه ای رفع شود که سرمایه گذاران
با رغبت و تمایل نسبت به ســرمایه گذاری در بنادر اقدام
کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی
تاکیدکرد :سازمان بنادر و دریانوردی تمام توان خود را جهت
رفع موانع و چالش های موجود در عرصه سرمایه گذاری
در بنادر معطوف کرده اســت تا با حذف موانع موجود به
تشویق ســرمایه گذاران جهت حضور در صحنه اقتصادی
کشور بپردازد.

برگزاری دومین کنفرانس دهه علوم اقیانوسی2022
سازمان ملل

درخواست خانواده باستان شناســی دریاییِ یونسکو برای گنجاندن
میراث فرهنگی دریایی در برنامه دهه اقیانوسی سازمان ملل.
به گزارش اقتصاد ســرآمد آنالین از تارنمای سازمان ملل (unesco.
 )orgاقیانوسها  70درصد از ســطح زمین را پوشاندهاند ،بزرگترین
زیست کره این ســیاره و محل ســکونت  80درصد از کل حیات در
جهان میباشند 50 .درصد از اکسیژن مورد نیاز ما را تولید می کنند25،
درصد از کل دی اکسید کربن پخش شده و  90درصد از گرمای اضافی
تولید شده از انتشارات آن را نیز جذب میکنند .از این رو ،اقیانوسها
به عنوان ریههای ســیاره زمین و بزرگترین مخزن کربن آن شــناخته
میشوند – به عبارت دیگر یک سپر حیاتی در مقابل تاثیرات تغییرات
اقیلمی میباشند.-
گوناگونی زیستی غیر قابل تصور ،تامین غدا ،اشتغال زایی ،منابع معدنی
و انرژی موجود در اقیانوسها موارد مورد نیاز برای شکوفا شدن حیات
روی کره زمین را تولید میکنند.
چیزهای زیادی درباره اقیانوس وجود دارد که ما هنوز نمیدانیم و دالیل
بســیاری وجود دارد که چرا باید از اقیانوسها به طور پایدار مدیریت
و حراســت کنیم  -همانطور که در هدف 14؛ اهداف توســعه پایدار
 )sustainable development goals/SDGsذکر شده :استفاده
پایدار از اقیانوس و دریاها.
علوم مختلف بــه صراحت مطــرح میکنند « :اقیانوسهــا در نتیجه
فعالیتهای انســان زاد با تهدیدهای بیســابقهای روبهرو هستند» و
با افزایش جمعیت جهان و فعالیتهای انســانی ســامت و توانایی
اقیانوسها برای بقاء کاهش پیدا کرده.
اگر بخواهیم به برخی از نمایانترین مسائل زمان خود مانند :تغییرات
اقلیمی ،ناامنی غذایی ،بیماریها و همهگیریها ،کاهش تنوع زیستی،
نابرابری اقتصادی و حتی درگیریها و نزاعها بپردازیم ،باید از هماکنون
برای محافظت از وضعیت اقیانوسهایمان تالش کنیم.
اجرای هدف  :14ارزیابی  ،مشارکت و راه حل
کنفرانس دهه اقیانوسی به میزبانی مشــترک دولتهای کنیا و پرتغال،
در زمان بحرانی در حال برگزاری است ،زیرا جهان به دنبال رسیدگی
به بسیاری از مشکالت ریشــهدار جوامع بشری است که با همهگیری
کووید 19-بیشتر نمایان شدند و حل این مشکالت مستلزم دگرگونی
های اساسی ساختاری و راهکارهای مشــترک میباشد که در اهداف
هفتدگانه سازمان ملل  SDGsنهفته است.
برای اقدام هماهنگ ،این کنفرانس به دنبال ارائه راه حلهای نوآورانه
مبتنی بر علوم با هدف شروع فصل جدیدی از اقدامات اقیانوسی جهانی
میباشد.
راهکارهایی موجود برای مدیریت پایدار اقیانوسها شامل« :فناوری
سبز( )green technologyو استفادههای نوآورانه از منابع دریایی می
باشد .افزون بر آن ،رسیدگی به تهدیدات سالمت ،اکولوژی ،اقتصاد و
مدیریت اقیانوسها که عبارتند از  -اسیدی سازی ،زباله ها و آلودگی
دریایی  ،ماهیگیری غیرقانونی و گزارش نشده و از بین رفتن زیستگاه ها
و تنوع زیستی میباشد؛ نیز مد نظر است».
تفسیر هدف  14از اهداف هفده گانه توسعه پایدار  2030سازمان ملل
هدف  14که در سال  2015به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از پیش نویس
 2030برای توســعه پایدار و مجموعه اهداف  17گانه تحول آفرین به
تصویب سازمان ملل رسید ،بر نیاز به حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس
ها ،دریاها و منابع دریایی جهان تأکید مینماید.
هدف  14توسط عوامل خاصی هدایت میشوند که بر روی مجموعه
ای از مســائل اقیانوســی متمرکزند  ،از جمله کاهش آلودگی دریایی،
حفاظت از اکوسیستمهای دریایی و ساحلی ،به حداقل رساندن اسیدی
سازی ،پایان دادن به ماهیگیری غیرقانونی و بیش از حد ،افزایش سرمایه
گذاری در حوزۀ دانش و فناوری دریایی و احترام به قوانین بین المللی
که خواستار استفاده ایمن و پایدار از اقیانوس و منابع آن میباشند.
دهه علوم اقیانوسی سازمان ملل برای توسعه پایدار 2030 – 2021
اکثریت قریب به اتفاق اقیانوس ناشــناخته باقــی ماندهاند .درک ما از
اقیانوسها و سهم آنها در پایداری تا حد زیادی به توان ما برای انجام
علوم اقیانوسی موثر  -از طریق تحقیق و مشاهدات پایدار و مستمر -با
پشتیبانی از زیرساختها و سرمایهگذاریهای کافی؛ بستگی دارد.
دهه اقیانوسی چارچوب مشترکی را فراهم می کند تا اطمینان حاصل
شــود که علوم اقیانوســی میتوانند به طور کامل از اقدامات کشورها
برای مدیریت پایدار اقیانوس ها و به ویژه برای دستیابی به سند 2030
برای توســعه پایدار  -از طریق ایجاد بنیادهای جدید ،وجه مشــترک
علم و سیاست ،تقویت مدیریت اقیانوس ها و سواحل به نفع بشریت؛
حمایت کند.
درخواســت خانواده باستان شناسی دریاییِ یونســکو برای گنجاندن
میراث فرهنگی دریایی در برنامه دهه اقیانوسی سازمان ملل (-2021
)2030
بر اساس گزارش اقتصاد سرآمد از تارنمای یونسکو در ماه مه دانشگاه
آکدنیز ترکیه و یونسکو به طور مشترک در کمر ،آنتالیا ،میزبان جلسات
شبکه یونی توین ( )UNITWINدر حوزهی باستانشناسی زیرآب،
ســازمان های غیر دولتی و مردمی معتبر( (NGOsو جامعه علمی و
مدنی بود.
در نخستین کنفرانس علوم اقیانوسی سازمان ملل که شعار آن "دعوت
به عمل" بود؛ از جامعه بین المللی خواسته شد تا توجه خود را به لزوم
گنجانــدن ظرفیتهای میراث فرهنگی در راســتای حفظ اقیانوسها
جلب نمایند.از این رو ،حراست و پژوهش از میراث فرهنگی به یکی از
موضوعات دهه علوم اقیانوسی سازمان ملل تبدیل شد.
هدف از برگزاری جلسه در دانشــگاه آکدنیز جلب توجه جامعه بین
الملل به موضوع گنجانــدن میراث فرهنگی در دهه علوم اقیانوســی
سازمان ملل بود و اعضای جلسه در مورد قرار گرفتن بهتر ظرفیتهای
میراث فرهنگی در دومین کنفرانس ســازمان ملل در مورد اقیانوسها
در لیسبون متعهد شدند و به بحث و تبادل نظر در چارچوب دهه علوم
اقیانوسی پرداختند .همچنین این رویداد به اجرای چارچوب راهبردی
تدوین شده توسط هیئت مشورتی ،علمی و فنی یونسکو که در هشتمین
اجالس کشورهای عضو کنوانسیون  2001یونسکو در مورد حراست از
میراث فرهنگی دریایی تصویب شده؛(قطعنامه  )MSP 8/4پرداختند.
چنین نشســتهایی فرصت مهمی برای ترویج حراســت گسترده از
میراث فرهنگی دریایی و قواعد کنوانسیون  2001میباشد.

