انــزلی
بنـــدر
نیلوفری
انزلی؛ بندری که حدود دو سده است آغوش خود
را به روی کشتیهای کوچک و بزرگ گشوده است.
دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه برای تهیه گزارشی
از این بندر ،راهی انزلی شــدیم .در این سفر چهار
روزه  ،از فرآیند ورود و خروج کاال  ،عملیات بندری،
بخشهای مختلف اســکله ،کشــتیهای تجاری،
نفتکش ،یدککش ،شــناور پایلوت ،الیروب ،برج
 ،VTSپاتوق بازنشستههای سازمان ،مرداب انزلی،
پل غازیان،بلوار انزلی و ...دیار کردیم که حاصل آن
گزارشی است که در ادامه آمده است.
میزبان اصلی ما اداره کل بنادر و دریانوردی استان
گیالن بود که قبل از هر چیز الزم است از اقدامات و
هامهنگیهایصورتگرفتهتوسطآقایسیدعلی
نعیمی ،مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن
سپاسگذاری کنیم .بنا بر روال ماهنامه بنا را بر این
داشــتیم که همه هامهنگیها از طریــق اداره کل
روابط عمومی صورت گیرد اما گویا به دلیل وجود
گرفتاریهای ِ
خاص رئیــس روابط عمومی بندر در
زمان حضور ما ،این امکان فراهم نشــد و در نتیجه
تصمیم گرفتیــم که بــرای یافنت اطالعــات مورد
نظرمان به واحدهای دیگر سازمان مراجعه کنیم.
دراینجستجوبرخیازواحدهایسازمانهمکاری
قابلتقدیریداشتند.آقایانحسینچراغیمعاون
دریایی و بندری  ،حسین صبحی رئیس اداره امور
بندری ،محمد صــادق بلند کیــش ،فرزند مرحوم
فرخ بلند کیش مســئول روابط عمومــی اداره کل
بنادر انزلی در دهه ،50محمدرضا رحیمزاده ،واحد
فنی و مهندســی اداره مهندسی عمران و شیرین
زبان افــرادی بودند که اطالعات و راهنامییشــان
برای تهیه گزارش و برخی تصاویر قدیمی که در این
گزارش میبینید ،کارساز بود .
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سیدکاملهاشمی:

بندرانزلی
حرف اول را میزد

سید کامل هاشمی یکی از مدیران کل بندر انزلی است که با پیشنهاد سعیدیکیا در فاصله سالهای
 1370تا 1373مدیریتاینبندررابرعهدهداشت.اماایننخستینتجربههاشمیبرایحضوردرانزلی
نبود؛ او در سال 1361نیز معاون فرماندار انزلی بود .او که حاال مشاور مدیرعامل رشکت رسمایهگذاری
امین در امور رسمایهگذاری است و خاطرات پرفراز و نشیبی از آن دوران به یاد دارد.
به باور هاشمی ،سابقه تاریخی انزلی یکی از نقاط قوت این بندر است که سبب شده هنوز هم مشرتیان
زیادی این بندر را برای صادرات و واردات کاالی خود برگزینند« :انزلی یکی از بنادر قدیمی ما است که
بیشرتاز 200سالقدمتدارد.اینبندردرگذشتهبهعنواندریچهاروپاشناختهمیشدچراکهبسیاری
ازکسانیکهمیخواستندبهخارجازکشورواروپابروند،راهدریاازطریقبندرانزلیراانتخابمیکردند».
اوباتاکیدبراینکهکشورهایشاملیدریایخزرازدیربازمراوداتبسیاریبااینبندرداشتند،میگوید:
«به خاطر همین سبقه تاریخی ،بندر انزلی هنوز هم یکی از بنادر مهم حوزه دریای خزر است .هرچند
که پس از انقالب سازمان ،بنادر دیگری احداث و تاسیس کرد ،اما هیچکدام هنوز نتوانستهاند با بندر
انزلی رقابت کنند».
یکی دیگر از دالیل توفیق این بندر در مقایسه با بنادر شاملی دیگر  ،موقعیتجغرافیایی آن است که
هاشمیدربارهآنتوضیحمیدهد«:بندرانزلیبهشاهراههایخوبیبرایارتباطبامرکزکشوروشهرهای
بزرگ و مهم دسرتسی دارد .از سوی دیگر تجربه و تخصص پرسنل بندر انزلی ،گمرک و حتی رشکتهای
ِ
صاحب کاال بندر انزلی را برای تخلیه یا صادرات بار به بنادر
کارگزاری سبب شده است که در اکرث مواقع
دیگر ترجیح دهد».
یکیازدغدغههایاصلیهاشمیدردورانمدیرکلیاش،رسیدگیومدیریتوضعیتپیرشویآبدریا
به ساحل بود« :پیرشوی آب در ساحل در آن سالها بسیار سخت و نگرانکننده بود.خانههای حاشیهای
دریای خزر درجنوب آماج امواج سهمگین دریا شده بود .پیرشوی آب دریا خیلی از واحدهای مسکونی را
تخریب کرده بود .نیروی دریایی آسیب بسیار فراوانی دید .موجشکنهایی که 80سال قدمت داشتند،
در معرض تخریب قرار گرفت .اسکلههای ما دقیقا لب به لب با آب بود و امکان تخلیه و بارگیری کشتی
وجود نداشت».
با این حال او تاکید میکند« :تخلیه و بارگیری در این اسکلهها خطرات بسیار بسیار زیادی داشت اما
همکارانمادربندرانزلیمتامسعیوتالششاناینبودکهنگذارندوقفهایدرتخلیهوبارگیریکشتیها
ایجاد شود .همکاران ما در انزلی پتانسیل خوبی داشتند و واقعا در آن دوره ،بندر انزلی در مقایسه با سایر
بنادر دریای خزر مثل نوشهر ،حرف اول را می زد».
هاشمی با یادآوری دوران مدیر کلیاش در انزلی ،میگوید« :هر کس که بخواهد خدمت کند ،هر روزش
خاطره است .ازجداشدن کشتی و تصادف با تنها پل انزلی بگویم؟ از آبگرفتگی اسکلهها؟ از تخریب
موجشکنهابگویم؟آنچهبرایمخیلیخیلیشیریناست،زمانیبودکهاختالفیبینبندروسازماندرباره
طرح ترفیع اسکلههای پیش آمده بود».
اومیگویدهمهچیزبرایترفیعاسکلههاآمادهبوداماسازمانبنادرارصارداشتکهکاررابهزماندیگری،
یعنییکزمانمناسبموکولکنند«:مهندسانمشاوروکارشناسانجایکاتشخیصدادندکهاگرامروز
اسکلههای بندر انزلی ترفیع نشوند ،فردا دیر خواهد بود .اعتبار این کار هم پایدار شده بود .خیلی تالش
شد که متام گرفتاریهایی که در راستایجلوگیری از ترفیع اسکلهها وجود داشت ،برداشته شود و در
نهایتترفیعاسکلههارابدونهامهنگیباسازمانآغازکردیم.البتهاینطرحقبالبهتصویبرسیدهبود،
اما زمان اجرا تعیین نشده بود».
هاشمی در ادامه میگوید« :فرصت را مغتنم شمردیم .خاطرم هست که اولین شمع را در روز شهادت
حرضت زهرا(س) کوبیدیم ،خیلیها اعرتاض کردند که آیا منیتوانستید یک روز دیگر صرب کنید و بعد
از شهادت رشوع کنید؟ من توضیح دادم که برای عمران و آبادانی حتی یک روز تاخیر هم مجاز نیست.
ما در کشور اسالمی کار میکنیم و آبادی مملکت هیچ ربطی به بیحرمتی به این روز نخواهد داشت».
و خالصه حدود چهار سال بعد یعنی در سال  1376این تالش به مثر نشست« :در رشایط بسیار بسیار
بدی آغاز ترفیع اسکلهها رشوع شده بود و اما چند سال بعد یعنی در سال 1376افتتاح آن با والدت یکی
از امئه مصادف شد .با اجرای این طرح به خودم و همکارانم افتخار کردم .حاال هم هنوز پایه طرحی را که
ما در بندر مصوب کردیم ،روی میز مدیران کل بندر انزلی است و آن را دنبال میکنند».

حسننجفی:

خصوصیسازی
بنادرایران
ازانزلیآغازشد

حسن نجفی از سال  1374تا سال  1379سکان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان گیالن را به دست گرفته بود .او که پیش از انزلی،
مدیر کل بندر امام خمینی (ره) بود ،بعد از انزلی برای ادامه تحصیل
در رشته مدیریت بندری به سوئد رفت و دوباره به ایران بازگشت.
نجفیکهحاالدربخشخصوصیفعالیتمیکند،دربارهمزیتهای
بندر انزلی میگوید« :نخستین مزیت بندر انزلی نزدیکی به شهر
است .این بندر امکانات خوب رفاهی برای کسانی دارد که کاالی
خود را وارد یا صادر میکنند .از سوی دیگر کامیونداران و متامی
مراجعان بندر از امکانات رفاهی بهرتی نسبت به بنادر دیگر دارند که
همین ویژگی انزلی را از سایر بنادر مثل امیرآباد متامیز کرده است».
بهگفتهاوویژگیبعدیبندرانزلیموقعیتجغرافیاییاینبندراست:
«نزدیکی بندر انزلی به مرکز کشور ،موقعیت ویژهای است .این بندر
به مراکز مرصف به ویژه به تهران ارتباط دارد و از قزوین با شامل غرب
کشور در ارتباط است».
اوباتوجهبهویژگیهایاجتامعیبندرانزلی،اعتقادداردکههمهاین
عوامل در موفقیت بندر انزلی سهم دارند« :انزلی یکی از شهرهایی
است که بیشرتینجمعیت باسواد و کمرتینجمعیت بیسواد را در
شهرهای کشور دارد که سبب شده است که کیفیت بدنه کار و نیروی
انسانی در داخل بندر و نیروهای مرتبط در رسویسهای مختلف
بندر باال باشد».
مدیر کل سابق بندر انزلی با یادآوری اینکه خصوصیسازی کامل
عملیاتبندریبراینخستینباردراینبندرشکلگرفت،میگوید:
«حدود سال  1375بود که پایهگذاری خصوصیسازی در بنادر
کشور به شکل واگذاری ترمینال کانتیرنی برای نخستین بار در بندر
انزلی ،در دوران خود من اتفاق افتاد».
نجفی در ادامه توضیح میهد« :ما در بندر انزلی ترمینال بندر را به
شکلکلییعنی[کلعملیاتتخلیهوبارگیری] رابهبخشخصوصی
واگذار کردیم .در آن زمان ،تاید واتر توامنندی این کار را داشت البته
هرچند که تاید واتر در بنادرجنوب کار میکرد یا در بنادر شامل در
حدهدایتکشتیهافعالیتداشتاماشایدایننحوازواگذاریبرای
خود تاید واتر هم اولین تجربه بود».
او توضیح میدهد« :در بنادر شامل کشور ،خنکاری بر عکس بنادر
جنوبی،بر عهده سازمان بنادر است چون اکرث کشتیهایی که به
بنادر شاملی میآیند ،خودشان تجهیزات تخلیه و بارگیری [روی
کشتی] ندارند و از جرثقیلهای ساحلی استفاده میکنند .این
کار را خود سازمان بنادر در بناد شاملی انجام میداد و ما از همین
موضوعاستفادهکردیموکلکارراباهمینفرآیندبهبخشخصوصی
واگذار کردیم».
نجفی درباره سختیهایی این تجربه میگوید« :در ابتدا کار سختی
بود،امانتیجهآنموفقیتآمیزبودوباعثشد،خصوصیسازیآرامآرام
دربنادرایرانشکلبگیرد.مابهرهبرداریازتجهیزات،تعمیرتجهیزات
و نیروی انسانی را در قالب یک قرارداد به تاید واتر واگذار کردیم.
سازمان بنادر هزینههایش کم شد ،درآمد بیشرت شد و هم راندمان
کار باال رفت .،از سوی دیگر در بخش خصوصی کسانی که کاال وارد
یا خارج میکردند ،کارشان روانتر شد».
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فرهادمنترصکوهساری:

هادی حقشناس:

رشدترافیکپلغازیان
رامهارکردیم

دکرت هادی حقشناس از سال  1379تا  1382مدیرکل بندر انزلی بود و در سال
 1382هم بهخاطر منایندگی مجلس استعفا داد و به مجلس رفت .او که حاال معاون
امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی است ،درباره دلیل اقبال و اهمیت بندر انزلی
در مقایسه با بنادر شاملی کشور،میگوید« :علت اینکه انزلی نسبت به بقیه بنادر
دریایخزررونقبیشتریداشته،ایناست که همهنهادهای موردنیازبندر همچون
گمرک ،پایانه،جاده ،فرودگاه و ...را در کنار هم دارد ،برای همین هم صاحبان کاال
اولمیگویندانزلیوبعداگرظرفیتبندرتکمیلباشدبهرساغبندربعدیمیروند».
امااینطورکهحقشناسمیگویدایناتفاقدریکفرآیندطوالنیشکلگرفتهاستو
صحبتامروزودیروزنیست«:تاریخوقدمتیدرسابقهبندرانزلیاست.یکیازدالیل
اقبال این بندر ،قدمت زیاد آن است.کشورهای آسیای میانه به خوبی بندر انزلی را
میشناسند .سالیان سال بندر انزلی فعال بوده ،یعنی زمانیکه بقیه بنادر در دریای
خزر نبودند ،این بندر شناخته شده بود».
به گفته او همین قدمت ،سبب شده است که نهادهای مورد نیاز مراودات تجاری و
بندری در انزلی شکل بگیرد و بسرتی برای فعالیتهای بندری ایجاد شود« :مثال
پایانه انزلی تقریباجزو 20پایانه اول کشور است ،یعنی صاحبان کاال هیچ وقت برای
ترخیص بار در انزلی،با کمبود کامیون مواجه نخواهند شد .صاحب کاال هیچوقت
نگرانیاینرانداردکهفرودگاهرشتپروازنداشتهباشد،هیچوقتجادهرشت،قزوین،
تهران یا آزادراهی که درست شده ،بسته نیست .اینها آرامش خاطری به صاحبان
کاالمیدهد.دیگرآنکهگمرکانزلی،یکیازقدیمیترینگمرکهایایراناست».
او با یادآوری یکی از اتفاقات تاریخساز این بندر از سفر پادشاهان برایمان میگوید
کهبررویناماینشهرهمبیتاثیرنبودهاست«:نخستینبارپادشاهانقاجارازانزلی
به اروپا رفتند .این تردد از ایران به اروپا از مسیر انزلی منجر به این شده است که این
بندر،اعتباروتاریخداشتهباشد.شایدشامندانیدکهنامدیگروقدیمیانزلی«انشان
شامل» به معنی دروازه اروپا است».
حقشناس دوران کودکیاش را هم در انزلی سپری کرده است ،او بعد از اینکه به
سمت مدیرکلی این بندر انتصاب میشود ،پیش از هر اقدامی دیگری ،به رساغ حل
مشکلیمیرودکهازکودکیشاهدآنبوده«:همیشهازآنزمانکهدرانزلیدانشآموز
و دانشجو بودم ،همیشه ماشینهایی را میدیدم که از بندر بیرون میآمدند و از وسط
پل قاضیان عبور میکردند .برایم غیرقابل قبول بود که باید پشت تریلیهای بندر
منتظر مبانیم .آن زمان شاید روزی 100تریلی هم به بندر منیآمد ،اما حاال بعضی از
روزها نزدیک به هزار تریلی هم در بندر تردد دارد .پس به فکر چاره افتادم».
حقشناسبرایرفعاینمشکلتصمیمبهاحداثبزرگراهیگرفتکهپلغازیانرااز
چرخهای سنگین تریلیها رها میکرد« :بلوار اطبا را احداث کردیم .این اولین بار بود
که سازمان بنادر به بیرون از بندر آمده بود و فعالیت میکرد .ما بیرون بندر انزلی یک
اتوباناختصاصیبرایبندرساختیمتاماشینهایبندربهجایعبورازداخلشهر،
یکجاده اختصاصی داشته باشند ».اتفاق افتاد و منجر به این شد
نتیجهآنکههمانزلیازبنبستترافیکینجاتپیداکردوهمفرصتیبرایارائهطرح
جامع توسعه بندر انزلی پیش آمد .البته این مدیرکل بومی ،برای اجرای طرح توسعه
بندر هم با مشکالتی روبهرو بود« :تقریبا هامن روزی که حکم انتصاب من در بندر
انزلی آمد ،به همکاران گفتم که کار طرح توسعه که شامل پنج پست اسکلهجدید
بندر انزلی بود ،باید اجرا شود .اما نیروهای نظامی معتقد بودند ،که بخش مورد نظر
ما ،حریم نظامی است .خالصه آنکه با این نیروها درگیری فیزیکی ایجاد شد و در
نهایت منجر به آن شد که اکیپی از تهران بیایند و ما توانستیم آش را باجاش بخریم».
 70سال سی ام شامره  220خـــــرداد 1394

موقعیتاسرتاتژیک
وتجهیزاتروزآمد
دربندرانزلی

فرهاد منترص کوهساری ،از سال [ 1382پس از حقشناس] ،تا سال  1393یعنی
یازده سال مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن در بندر انزلی بود .او پیش از آنکه
برای مدیرکلی این بندر انتصاب شود ،در پستهایی همچون رییس اداره تعمیرات دریا
و خشکی و معاونت فنی و مهندسی اداره بندر مشغول بهکار بود .او حاال به تهران آمده
است و مشاور عالی معاونت بندری سازمان بنادر و دریانوری است.
اینطورکهمنترصکوهساریمیگویدهنگامیکهدراینسمتمنصوبشد،بندرانزلی،
بندری سنتی و قدیمی بود اما حاال این بندر به بندری به روز و مدرن تبدیل شده است:
«انزلی حاال بندری بهروز است که در دریای خزر یکی از توانمندترین و اسرتاتژیکترین
بنادر شامل است .چون درجایگاه ویژه و فوقالعادهای قرار گرفته است که هم به مرکز و
پایتختنزدیکاست،بهجمعیتیبزرگیدسرتسیداردوازسویدیگرهمدرغربکشور
میتواندخدماتارائهکندوهمچنینموقعیتخوبیبرایدسرتسیبهکشورهاییمثل
عراق و ترکیه دارد و میتواند در بحثهای ترازیتی خیلی موفق باشد».
او با یادآوری بازسازیهای انجام شده در این بندر از وضعیت فعلی آن رضایت دارد و
میگوید« :بندر انزلی در حال حارض زیرساختهای بسیار خوبی دارد که میشود از آن
در بحث واردات ،صادرات و ترانزیت استفاده کرد .بندر انزلی یک بندر سنتی بود .هم در
بعدتجهیزاتیوهمدربعدموجشکن،همترافیکداخلیبندرباچالشجدیمواجهبود
اما االن میشود بهدرستی از آن استفاده کرد».
او همچنین توانست طی یک سال  2022فروند کشتی در بندرانزلی پهلودهی وتناژ
6میلیون و 802هزار تن تخلیه و بارگیری کاال را در بندر انزلی به ثبت برساند.
ن بندر توانستیم به مدت  40ماه حدود  6کیلومرت موجشکن و
با همت وتالش همکارا 
دایک و 52هکتار زمین از دریا را استحصال کنیم و همچنین حوضچه بندر از 40هکتار
به  120هکتار و محوطههای بندر از  35هکتار به  120هکتار در بندرانزلی را افزایش
دهیم که در تاریخ بندرانزلی چنین ساخت و سازی اتفاق نیفتاده است.
همچنین موفق شدیم در سال  1382که تعداد کشتی  700فروند و رسویستایم 5/2
س تایم  1/2روز کاهش
روزبود را در سال  1389به تعداد کشتی  2022فروند با رسوی 
دهیم که نشان از افزایش کارائی و بهرهوری در بندرانزلی بوده است .جای تقدیرو
تشکردارد از همه مدیران قبلی ،بندرانزلی و مدیران عامل سازمان واعضای هیاتعامل
که برای توسعه این بندر گام برداشتهاندکه امروز بندرانزلی در ارائه خدمات به کشورمان
از لحاظ زیرساختی و روساختی و سیستمهای الکرتونیکی حرف اول را میزند.

یکی از خاطرات عملیاتی و اجرائی کوهساری در بندرانزلی

مدیرعامل وقتجناب مهندس صدر از من سوال پرسیدند ظرفیت بندر در سال چقدر
است و با این امکانات چقدر میتوانید تخلیه و بارگیری کنید .به ایشان گفتم اگر پاداش
خوب به همکاران بدهید با توجه به اینکه کشتیهای زیادی در مسیر هستند میتوانیم
آن ها راجذب کرده و بهصورت عملیاتی توان و ظرفیت واقعی بندر را به دست آوریم و با
همین امکانات از هشتصد تا یک میلیون تن در ماه تخلیه و بارگیری داشته باشیم که
فراتر از استانداردهای معمولجهانی است .ایشان گفتند اگر شام بتوانید 800هزار تن
تخلیه وبارگیری در ماهداشته باشید ،من  80میلیون تومان پاداش به بندر خواهم داد.
من با ایجاد یک تیم کاری و به همت وتالش همکاران توانستیم در طول یک ماه 202
فروند کشتی را در بندر پهلودهی وتناژ  806هزار تن کاال را تخلیه و بارگیری منائیم که
کار بزرگ عملیاتی بود و در بنادر کشور ثبت شد .این عملکرد با خالقیت و نوآوری و با
پشتکار اتفاق افتاده بوده و مورد توجه مدیرعامل وقت قرار گرفت و پاداشی که قول داده
بود به همکاران پرداخت منود.
پسنتیجهمیگیریمبندرتوانآنرادارد طیسال 9/67میلیونتنتخلیهوبارگیریمناید.

سیدعلینعیمی:

زندگیمردمانزلی
بابندرعجینشدهاست

سیدعلینعیمیمدیرکل 53سالهبندرانزلیاست.اوکهیکیازمدیرانپرتوانوفعالاستان
گیالنمحسوبمیشود،کارشناسیوکارشناسیارشدخودرادررشتهمهندسیعمران
بهپایانرسانده وحاالدانشجویدکرتیدررشته DBAاست.نعیمیکارخودرابااشتغال
در اداره کل راه استان مازندران آغاز کرد و در مدت کوتاهی به معاونت راهسازی اداره کل راه
استانمازندرانرسید.درسال 1381بهادارهبنادرودریانوردیاستانمازندرانوگلستان
رفت و حدود هفت سال به عنوان معاون فنی و نگهداری آن اداره کل فعالیت کرد .در سال
 1388به سمت مدیرکلی بندر امیرآباد منصوب شد و حدود 5سال در آنجا ماند .بعد از آن
به بندر انزلی آمد و سکان هدایت این بندر را به دست گرفت .نعیمی درباره آغاز همکاری با
بندرامیرآبادمیگوید«:بندرامیرآباددرآنزمانحدود800هزارتنتخلیهوبارگیریداشت
که این میزان پنجسالبعد،یعنیزمانی که امیرآبادراترک میکردمبهحدود 4میلیونتن
رسید.همچنیندرهمیندورانموفقبهجذب900میلیاردتومانرسمایهگذاریخصوصی
برایاینبندرشدیم».
اوکهازفعالیتدربندرانزلیرضایتدارد،دربارهفرهنگغالببراینبندرمیگوید«:دربندر
انزلیهمهپرسنلباعشقوتواندرحالکارهستند،چوناینبندرداخلشهراستواقتصاد
شهربهاینبندرمتصلشدهاست.اگرروزیاسکل هخالیباشد،مردمازماسوالمیکنندکه
چهشدهاستکهکشتینیامدهوتعصبخاصیرویبندردارند».
مدیرکلبندرانزلیخاطرهایهمازنخستینروزهایفعالیتشدراینبندردارد«:هفتهاولی
بودکهمدیرکلانزلیشدهبودم،هرروزساعتششونیمصبحکارمرارشوعمیکنم.بندر
انزلیمنایندگانیداردکهبادوچرخهاسکلهرابازدیدمیکنندکهاکرثامسنهستندوکارهای
مربوطبهتعمیرونگهداریراانجاممیدهد.یکیازانهاحدودساعتهفتصبحمرادید
وبعدازسالمواحوالپرسیگفتیکخواهشدارم،شاممیتوانیدسوتکشتیهارابیشرت
کنید؟»نعیمیکهازاینخواهشمتعجبشدهبود،توضیحمیدهد«:گفتمشامکههامن
حقوق را میگیرید چه یک کشتی آمده باشد و چه ده کشتی .گفت حارضم کار بیشرتی
کنم،حقوقمهامنباشدامااقتصادشهرپیرشفتکند.ایننشانمیدهداکرثمردمانزلی
میخواهندبهشامکمککنندورودوصدورکاالبیشرتشود.همهبایدبیشازپیشسوت
کشتیهارابیشرتکنیمتاانزلیبهجایگاهاصلیخودشبرسد».
اوباتوضیحاینکهبندرانزلیبیشرتاز 110سالبهعنوانبندرقدمتدارد،میگوید«:این
بندردرابتدابهعنوانپایلوتکریدورشامل-جنوبشناختهمیشود.باتوجهبهاینکهاکرث
رشکتهای تاجر حاشیه دریای خزر با این بندر تبادل کاال کردهاند ،بسیاری ازکشورهای
حاشیهخزراینبندررابهعنوانبندرشامرهیکشاملیکشورایرانمیشناسند».
اودرارزیابیرشایطفعلیاینبندرمیگوید«:امروزهاینبندردرزمینهتبادلکاالهایوارداتی
وصادراتیوسوختیفعالیتمیکندوبرخیهمترانزیتیاست.درحالحارضکاالهایی
مانندتخته،آهنآالتوغالتوهمچنینمقداریازکاالهایصنعتیازطریقاینبندروارد
میشوند.همچنینبهخاطرداشنتپستاسکلهمجهزسوختی،کاالهایسوختیهمبه
بندرواردمیشودوهمازبندرترانزیتمیشوند».
اوبابیاناینکهبهکارخانجاتورسمایهگذارانیادآوریکردیمکهبندرانزلیبامتامتواندر
کنار آنهاست،میگوید« :تجارت سنگ آهن از خلخال و زنجان به ترکمنباشی همچنان
ادامه دارد .این خط راه افتاده است و به کار خود ادامه میدهد .همچنین کاالیی که از
کشورهایدیگرمیآید،اگربخواهدبهعراقوترکیهبرسد،بایدازمرزماعبورکندچراکهما
نزدیکرتینبندربهآنهاهستیم».نعیمیدربارهپتانسیلهایاینبندرمیگوید«:بندرانزلی
امروزهدراقتصاداستانگیالننقشبسزاییدارد.مامیتوانیمبسیاریازکاالهاومحصوالتی
کهدرایناستانتولیدمیشوندراصادرکنیمکهازانجملهمیتوانبهمحصوالتکشاورزی،
گل و گیاه ومرکبات اشاره کرد ».او درباره انتقال مواد معدنی از این بندر توضح میدهد:
«حدود دو ماه پیش ،سنگ آهن را از معادن زنجان و خلخال وارد بندر کردیم و بعد به بندر
ترکمنباشیصادرشد.همینطورسیامنوموادغذاییکهمختصاستانگیالننبود».
غالتوخودروموارددیگریهستندکهازاینبندرترانزیتمیشود«:سالیانسالاستکه
خودروازطریقکشورهایحاشیهخزروارداینبندرمیشودوازاینجابهکشورهایدیگر
اعزام میشود.جدیدا غالت را بیش از سالهای قبل ترانزیت میکنیم به طوریکه در سال
 93نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 21درصد افزایش کاال داشتیم و به طور خاص
در غالت نسبت به سال قبل حدود 153درصد پیرشفت داشت که این معادل 410هزار
تنغالتاست».

یکیازمشکالتبندرانزلی،ناکافیبودنرسمایهگذاریبخشخصوصیاستکهنعیمی
دربارهآنمیگوید«:امیدواریمدرسهماهآیندهبتوانیمچهاریاپنجقراردادرسمایهگذاریدر
بندرانزلیمنعقدکنیم.مقدماتاینقراردادهاانجامشدهاست واگربهرسانجامبرسد،بندر
رامتحولخواهدکرد».
نعیمیبابیاناینکهانزلی،بندرامینهفتاستانایراناست،توضیحمیدهد«:مابهاتاق
بازرگانیواستانداریهفتاستانالربز،قم،زنجان،قزوین،آذربایجان،اردبیلوتهراننامه
نوشتیم،نامهنگاریکردیمکهمابندرمعینشامهستیم.ازآنهاخواستیمحداقلسالییک
بار در شورای اداری رشکت کنیم .به زودی به زنجان خواهیم رفت و در شورای اداری و اتاق
بازرگانیرشکتخواهیمکرد».
اومیگویدکهبندرانزلیفقطمحدودبهاستانگیالننیستوبهمتقاضیانیازرسارسکشور
ایرانخدماتخواهدداد«:بندرانزلیرابرندمیکنیموازآنهامیپرسیمکهشامچهچیزی
ازمامیخواهدبرایاینکهازبندراستفادهکنید.باکارخانههاارتباطمیگیریموبندررابه
آنهامعرفیمیکنیماماماهمبایدرسویسمناسبیبدهیموتعاملبیرشیداشتهباشیم.
امیدوارماینتعاملبتواندبیشازپیشدرتوسهعبندرمفیدباشد».
او درباره توسعه همکاری های بندر انزلی با کشورهای  CISمعتقد است« :تبادل کاال و
بازاریابیدوهدفماهستند.بنابراینالزماستبازارهدفهمدیگررابشناسیموجلسات
چندگانه و دوگانه داشته باشیم .پتانسیلها و نیازهای هم را بشناسیم و بر اساس آن
برنامهریزی کنیم .مطالعات زیادی انجام شده و نشان میدهد آنها عالقمند به رشد کار
باایرانهستند،کاالهایایرانبرایآنهاکاالهایخوبیاستوقیمتمناسبیدارد.باید
برندسازی کنیم .مثال مرکبات را بدون برند فرستاد و اگر ایرادی باشد باید از کجا پیگیری
کنند».اومیافزاید«:یکیازخصوصیاتبارزارتباطاتبندربابندراست.درباکواظهارمتایل
کردهاندکههمکاریمسافریداشتهباشیم.االنخطمسافریباکو-آستاراخاندرجریان
است و اعالم کردند که میتوانند خط مسافری انزلی-باکو را هم راهاندازی کنند ».نعیمی
میگوید که یکی از اولویتهای او اهمیت دادن به موضوع محیط زیست است« :موضوع
دیگراینکهمادرجاییبهنامبندرانزلیودراستانیبهناماستانگیالنخدمتمیکنیمکه
بسیارزیبااست.مادرشهرانزلیدرشهریباتاالبافسونگروزیباییانزلیکارمیکنیم».
اومیگوید«:ماهمبهدستورمهندسسعیدنژادرعایتاصولزیستمحیطیرادررسلوحه
کارقراردادیم.بهاعتقادماکلبندربایدایناصولرارعایتکنندواحرتامبهمحیطزیست
رابهعنوانیکاصلپذیراباشیم».
اودربارهتجهیزاتبندرانزلیمیگوید«:دربندرانزلیمجهزترینترمینالمسافریحاشیه
خزرراداریم،اسکلهمسافریخاصداریمکههیچبندرشاملیدیگریندارد.سازمانواستان
عالقمندندکهکارهایتفریحیومسافریهمدراینبندررشوعشود».
مدیرکل بندر انزلی توضیح میدهد« :ما از همینجا اعالم میکنیم با توجه به امکانات
موجود،هررسمایهگذاربخشخصوصیکهشناورمسافریخریداریکندودراینپایانهبه
کاربگیرد،سازماندرصدیازخریدآنشناورراازوجوهادارهشدهباکمرتینبهرهوامخواهد
داد».نعیمیبابیاناینمطلبکهدرفکرراهاندازیپایانهمحصوالتکشاورزیدربندرانزلی
هستیم،گفت«:ازطریقبخشخصوصیوارداینکارشدهایم،مذاکرهکردهایموامیدواریم
بندرباورودبخشخصوصیبهاینبخش،رشدکند ».مدیرکلبندرانزلیمیگویدبههیچ
وجهقصدرقابتبابنادرشاملیایرانرانداردوبرنامهاشتوسعهفعالیتهایبندریوافزایش
کیفیعملکرداست«:سیاستسازمانبنادرودریانوردیایناستکهبابنادربیرونییعنی
خارج از کشور رقابت کند اما با بنادر شاملی خودمان رقابتی نداریم و مانند رفیق و همکار
فعالیت میکنیم.همه سود و درآمد بنادر به سازمان میرود و سازمان به نسبت تقسیم و
برنامهریزی میکند ».او تاکید میکند« :ما با بنادر شامل رقابت نخواهیم کرد ،بلکه رابطه
ما رابطه همکاری است .باید همدیگر را کمک کنیم چون کاال از کشور ما خارج میشود
و به نامجمهوری اسالمی است نه یک بندر خاص .با این حال ما در انزلی تالش میکنیم
رسویسمناسبرتبدهیم».ازسویدیگرنعیمیمعتقداستکهمیتوانبهایجادیامدیریت
بنادر تخصصی هم اندیشید« :دوم اینکه میتوان بنادر را به صورت تخصصی هم دید .ما
میتوانیمکاالهایتخصصیداشتهباشیم.اگردربحثصادراتفعالشویم،میتوانیممتام
محصوالتشاملراصادرکنیم.دراینرشایطقادریمرسویسمناسبرتبدهیم،تجهیزات
مدرنترداشتهباشیمو»...
اودرادامهمیگوید«:درانزلیحوضچهوموجشکنعظیمیساختهشدهاستوپنجپست
اسکلهبهآناضافهخواهدشد.درمنطقهنیزبندرآکتائودرقزاقستان،بندرترکمنباشیدر
ترکمنستانوبندرباکودرآذربایجانبنادرجدیدیهستندکهباآبخور7مرتساختهمیشوند.
البته ما این امکان را در نوشهر داریم و در امیرآباد و انزلی هم در حال ساخت و برنامهریزی
است ».او این اقدام را به موقع میداند و معتقد است که سازمان بنادر و دریانوردی تحوالت
بنادر منطقه را زیر نظر دارد« :سازمان بنادر به کشورهای خزر توجه خاص دارد و در همین
جهتهمبرایبنادرشاملایرانزیرساختهایمناسبیمیسازد».
مدیرکلبندرانزلیدرپایاناینمصاحبهمیگوید«:بههرکدامازکشورهایحاشیهدریای
خزر که بروید  ،اگر نام بندر انزلی را بربید ،به احرتام این بندر میایستند و کاله از رس بر
میدارند».
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تردد کشتیها به انزلی
را میتوان از زمان صدور
ابریشم از رشت به بادکوبه
و هشرتخان و یا سایر بنادر
نزدیک به روسیه در سواحل
شاملی دریای خزر دانست
که احتامال در زمان شاه
عباس بوده است.

سال  1220شمسی

برج ساعت یا مناره بندر
انزلی به دستور خرسو خان
گرجی حاکم آن زمان گیالن
ساخته شده است .هدف از
ساخت این برج دیدهبانی از
منزله فانوس

دریا بوده و به
دریایی هم از آن استفاده
میشده است .این برج 28
مرت ارتفاع دارد.

سال 1179شمسی

در آغاز قرن نوزدهم ،فتحعلی شاه
قاجار ،انزلی را به صورت بندری
به سبکجدید درآورد و نخستین
تأسیسات بندری را در انزلی
به سبکجدید در کرانه ایرانی
دریای خزر پدید آورد.

سال  1274شمسی

روسها قرارداد پاکسازی
مرداب و ساخنت
موجشکنها را با دولت ایران
امضا میکنند .بر اساس
این قرارداد اجازه پاک کردن
مرداب و گود کردن آن به
کمپانی راه شوسه انزلی و
قزوین داده شده بود .قرارداد
تأسیس بندر و موجشکنها
بین نارصالدینشاه و
روسها منعقد شد .به این
ترتیب کار بنای موجشکن
غازیان به طول  750مرت
و موجشکن انزلی به طول
 520مرت رشوع و در سال
 1293شمسی پروژه احداث
موجشکنها پایان یافت.

سال  1252شمسی

سال  1184شمسی

«ژان یونیر» ،فرانسوی
نویسنده وقایع جنگهای
ایران و روس در کتاب خود
از وجود راهنامیان کشتی
در بندر انزلی خرب میدهد.

کشتی نارصالدینشاه
هنگام بازگشت از سفر اروپا
در بندر انزلی گرفتار طوفان
و کوالک میشود که یک
کرجی با دوازده نفر داوطلب
پاروکشان خود را به این
کشتی میرسانند تا او را
نجات دهند و به خشکی
برساند اما نارصالدینشاه به
خاطر رشایط بد جوی قبول
منیکند سوار کرجی شود.
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سال  1306شمسی

ساختامن اداره بندر و
محوطه آن پس از چندین
سال تأخیر توسط روسیه به
ایران تحویل داده شد .تا
قبل از تحویل ،اداره بندر
و کشتیرانی زیر نظر دولت
روسیه اداره میشد و بندر
انزلی بیشرت به عنوان یک
بندر روسی شناخته میشد
تا ایرانی .روسها با وجود
اینکه بر اساس معاهدهای
که در سال  1299شمسی
با ایران منعقد کرده بودند
باید این بندر و تأسیسات را
به ایران تحویل میدادند،
به بهانههای مختلف از
واگذاری بندرانزلی به ایران
طفره میرفتند .بعد از
تحویل بندر ،نگهداری و
بهرهبرداری از آن به اداره راه
واگذار شد.

سال  1318شمسی

در بندر سه اسکله آهنی
گمرک ،یک اسکله چوبی
کشتیرانی شوروی ،یک
اسکله چوبی بنگاه نفت،
یک اسکله چوبی شیالت
و یک اسکله بتونی متعلق
به اداره بندر وجود داشت.
سه بارانداز و شش انبار،
دو جرثقیل موتوری ،هشت
جرثقیل دستی ،چهار
جرثقیل متفرقه که متعلق به
گمرک بود ،موجودی بندر
را تشکیل میداد .شوروی
سابق هم چند جرثقیل در
این بندر داشت .اداره بندر
هم یک جرثقیل مواج دریایی
سی تنی و یک جرثقیل مواج
دستی چوبی به قدرت هفت
تن و دو جرثقیل یکی زمینی
و دیگری بخاری در بندر
مستقر کرده بود.

سال  1308شمسی

سال  1301شمسی

آملانیها اولین کشتی را از
اروپا به انزلی وارد کردند؛

اداره بندر در هنگام تحویل
از چندین ساختامن کوچک
چوبی تشکیل شده بود و
محوطه آن دارای پستی و
بلندیهای زیاد و درختان
مختلف جنگلی بود که
ساختامنهای جدیدی در
آن ساخته شد و به تدریج
تأسیسات دیگر در آن به
وجود آمد.

سال  1322شمسی

اداره گمرک اقدام به ساخت
یک رشته خط آهن کوچک
بین گمرک و کشتیرانی
کرده که در سال  1323به
بهرهبرداری رسید.

سال  1323شمسی

اداره گمرک یک اسکله
آهنی به درازای  77مرت که
انتهای آن به پل متحرک
غازیان متصل میشد،
احداث کرد.

سال  1342شمسی

موافقت ترانزیتی برای
استفاده از راه آبی خزر
بالتیک بین دولت ایران و
کشور شوروی سابق به امضا
رسید .طبق این موافقتنامه
مؤسسات بازرگانی ایران
میتوانستند در مدت کوتاه
و با نرخ پایین کاالهای
صادراتی خود را به بازارهای
بیناملللی برسانند و از طرف
دیگر کشتیهای شوروی
هم متقابالً از حمل و نقل
کاالهای ترانزیتی ایران
استفاده میکردند.

سال  1355شمسی

انبارهای گذشته تخریب و
به جای آنها دو انبار با اصول
صحیح احداث شد .یک
انبار با وسعت  10هزار مرت
مربع و با سه دهانه و انبار
دیگری با وسعت  9830مرت
مربع ساخته شد .در آن زمان
یک انبار صادراتی به وسعت
 2500مرت مربع نیز ساخته
شد .در آن سالها ،دو کشتی
الیروب هم در بندر مشغول
به فعالیت بودند.

سال  1375شمسی

بندر انزلی به عنوان منطقه ویژه
اقتصادی اعالم شد.

سال  1389شمسی

ظرفیت عملکردی بندر
انزلی از ظرفیت اسمی
بندر عبور کرده و با توجه
به ترافیک کاال و کشتی به
میزان بیش از  800هزار تن
کاال در ماه تخلیه و بارگیری
شده است.

سال  1355شمسی

سال  1348شمسی

سال  1328شمسی

بنگاه کل بنادر و کشتیرانی
در وزارت راه تشکیل شد
ولی در آغاز سال 1332
این بنگاه دوباره به اداره کل
بنادر تبدیل و اداره امور آن
به اداره کل گمرک و راهآهن
واگذار شد .این اداره کل
در سال  1338به وزارت
گمرکات و انحصارات منتقل
شد و وقتی در سال 1340
وزارت گمرکات منحل شد
جزء وزارت بازرگانی درآمد.

پنج جرثقیل بزرگ با بازوان
بلند و کاربرد زیاد وارد بندر
شد .این جرثقیلها از دولت
شوروی سابق خریداری
شد .سال  1348تا
 1351مونتاژ آنها به وسیله
متخصصان شوروی انجام
گرفت در نتیجه در سال
 1350سه جرثقیل و سال
 1351دو جرثقیل در خط
بهرهبرداری قرار گرفت .این
جرثقیلها از نوع معمولی
بودند و روی ریل حرکت
میکردند که دو جرثقیل
با قدرت بارگیری  16تن و
سه جرثقیل با ظرفیت 10
تن بودند.

بندر دارای  5پست اسکله
برای پذیرش کشتیهایی با
آبخور  4/5مرت بود.

سال  1373شمسی

با باال آمدن آب دریای خزر
در این سال ،ساخت 6
اسکله جدید در بندر انزلی
آغاز شد.

سال  1382شمسی

طرح ایجاد اولین منطقه
آزاد تجاری  -صنعتی
شامل کشور در بندرانزلی
به تصویب مجلس شورای
اسالمی و شورای نگهبان
رسید .منطقه آزاد تجاری
 صنعتی در این بندرشامل محدوده وسیعی
از شهرستان بندر انزلی
به مساحت  ۳۲۰۰هکتار
خشکی و  ۴۰کیلومرت مربع
آبی بود که منطقه ویژه
اقتصادی سابق ،شهرک
زیبای صنعتی حسن رود
و محدوده بندری اداره کل
بنادر وکشتیرانی گیالن را
نیز دربرمی گرفت.

سال  1394شمسی

بهرهبرداری از موجشکنهای
جدید بندر انزلی در این
سال آغاز میشود.

تصاویـــر مـــورد اســـتفاده در ایـــن گـــزارش
برگرفتـــه از آرشـــیو بـــه یادگارمانـــده از
زندهیـــاد رسدار حـــاج فـــرخ بلندکیـــش،
رئی ــس روابطعموم ــی بن ــدر انزل ــی اس ــت.
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