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مبـارک روزتـان
25 ژوئن هر سال، »روز جهانی دریانورد« است و هدف آن به رسمیت شناختن 
نقــش و کمک دریانوردان به تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی اســت. روز 
دریانــورد فرصتی برای ادای احترام به یک و نیم میلیــون دریانورد جهان به 
دلیل ســهم بی بدیل و اغلب نادیده گرفته شدن آنها در فراهم کردن رفاه برای 

عموم مردم است. همه ساله دولت ها، سازمان های دریانوردی، 
شرکت ها، مالکان کشتی ها و همه طرف های ذینفع این روز را 

به شیوه ای مناسب و معنادار ترویج داده و جشن می گیرند. 
روز جهانی دریانورد برای اولین بار در سال 2011، پس از تصویب 
آن در نشســت اعضای کنوانســیون بین المللی اســتانداردهای 
آموزش، گواهینامه و نگهبانــی دریانوردان که در مانیل فیلیپین، 
برگزار شــد؛ رسمیت پیدا کرد و در حال حاضر این مناسبت در 
فهرست ساالنه مراسم سازمان ملل متحد گنجانده شده است. در 
سال 2011، این جشن به شکل یک کمپین آنالین برگزار شد که 
در آن ســازمان جهانی دریانوردی از همه خواست تا با استفاده 
از شبکه های اجتماعی حمایت خود را اعالم کنند. روز دریانورد 
همچنین فرصتی برای آموزش مردم در مورد مســائلی است که 

دریانوردان امروزی با آن روبرو هستند.
در ایران نیز امروز )6 تیرماه( از دریانوردان کشــور که در سخت ترین شرایط 
فعالیــت می کنند، تقدیر می شــود. دریانوردانی که با وجود تحریم ها، شــیوع 
ویــروس کرونا، دوری از خانواده و ســایر چالش ها که تمام دریانوردان دنیا با 
آن روبرو هســتند، خوش درخشیدند. بی تردید اگر همکاری، 
همدلی، همراهــی و خدمات ارزنده دریانــوردان نبود، اکنون 
کشور با مشــکالت جدی تامین کاال مواجه بود اما دریانوردان 
ایرانــی در عرصه صادرات و واردات کشــور، عملکردی قابل 
تقدیر و شایسته داشتند و اجازه ندادند که تامین کاال در کشور 

با مشکلی مواجه شود.
با توجه به اینکه دریانــوردان ایرانی، در صحنه خدمت، کارنامه 
قابل قبولی داشــتند این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم 
نگاه ویژه ای به این گروه داشــته باشد و از طرفی نهاد، سازمان 
و تشــکل های مرتبط با صنعت دریایــی و حمل و نقل دریایی 
بکوشــند تا دریانوردان بــا وجود دوری از خانــواده با آرامش 

سفرهای دریایی خود را داشته باشند.

دریانوردانی که با 
وجود تحریم ها، شیوع 
ویروس کرونا، دوری 

از خانواده و سایر 
چالش ها که تمام 

دریانوردان دنیا با آن 
روبرو هستند، خوش 

درخشیدند

مبـارک روزتـان

نشریه خبری
سازمان بنادر و دریانوردی

2

ويژه نامه روز جهاني دريانورد



هر روز، صدها هزار دریانورد بر روی کشتی ها 
مشغول به فعالیت هســتند، در حالی که عده 
دیگــری از آنها در حال اســتراحت و آماده 
شدن برای سفر بعدی خود هستند. کشتی های 
دریانوردان، عامل های کلیدی تجارت جهانی و 
موتورهای اقتصاد جهانی محسوب می شوند که 
محموله هایی مانند غذا، دارو، لوازم الکترونیکی 

و غیره را حمل می کنند.
بــدون دریانــوردان، صنعــت دریانوردی و 
داشت وروز جهانی  نخواهد  کشتیرانی وجود 
دریانورد هر ســال، به ما فرصتی می دهد تا به 
دریانوردان در همه جا، صرف نظر از ســفر و 

مقصدشان، ادای احترام کنیم.
کشــتیرانی و ندای اقیانوس ها و دریاها، نوعی 
سبک زندگی را شکل می دهد. دریانوردی یک 
شــغل معنادار و مهم است که پایه ای محکم 
برای زندگی فراهم کــرده و فرصت های بی 

پایانی برای یادگیری و پیشرفت ارائه می دهد.
این حرفه اصیل برای من بســیار عزیز است و 
برای بسیاری از ما سفرهای دریایی، شروع یک 
سفر دریایی مادام العمر است. سفر هر دریانورد 
منحصر به فرد اســت. با این حال بسیاری از 

چالش ها و فرصت ها نیز مشترک هستند.
پس از دو سال همه گیری ویروس کرونا همچنان 
با یک محیــط کاری چالش برانگیــز در کنار 
مشکالت در تغییر خدمه کشتی ها، و دسترسی به 
مراقبت های پزشکی مواجه هستیم. سازمان جهانی 
دریانوردی همچنان از دولت ها می خواهد تا با به 
رسمیت شــناختن دریانوردان به عنوان کارگران 
کلیدی از آنها حمایت کرده تا ســفر دریایی هر 

دریانوردی با آرامش همراه باشد.
در روز جهانــی دریانورد، ما نیز به آینده نگاه 
جدید  تجهیزات  جدید،  فنآوری های  می کنیم. 
و نیاز به ســبزتر کردن حمل و نقل، چالش ها 
و فرصت های جدیــدی را فراهم می کند. من 

مطمئن هســتم که دریانوردان با این چالش ها 
مقابله کرده و راه را برای حمل و نقل پایدارتر 

در سال های آینده هموار خواهند کرد.
موضوع وشــعار امســال روز دریانورد »سفر 
دریایی شما - در گذشته و حال؛ سفر خود را به 
اشتراک بگذارید« است و از شما دعوت می کنم 
که عکس هایی از اولین سفر و آخرین سفر خود 

را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.
ما می خواهیم تجربیات شــما را بشنویم. لطفًا 
ســازمان جهانی دریانوردی را در پست های 
خود تگ کنید تا پیشرفت شما را در سفرهای 
دریایی ببینیم و آن را جشن بگیریم. ما از همه 
 SeafarerJourney# دعوت می کنیم از هشــتگ
استفاده کنید، چه خودتان دریانورد باشید و چه 

قصد ادای احترام به آنها را داشته باشید.

 فنآوری های جدید، تجهیزات جدید 
و نیاز به سبزتر کردن حمل و نقل، 
چالش ها و فرصت های جدیدی را 

فراهم می کند. من مطمئن هستم که 
دریانوردان با این چالش ها مقابله کرده 

و راه را برای حمل و نقل پایدارتر در 
سال های آینده هموار خواهند کرد

کی تاک لیم
 دبیر کل سازمان جهانی دریانوردی
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پیام اصلی شــعار روز جهانی دریانورد 2022 از سوی سازمان جهانی دریانوردی 
تحت عنوان »سفر دریایی از گذشته تا حال؛ تجربه ات را به اشتراک بگذار« دارای 
چند مفهوم اســت؛ در وهله اول »مقایسه گذشــته و حال سفر دریایی« در کانون 
توجه قرار گرفته است و مخاطب خاص یعنی دریانوردان و شاغالن روی کشتی 
و مخاطب عام یعنی مردم در قالب ســفرهای تجاری و توریستی از طریق کشتی 
و شــناورها را در بر می گیرد.  این شــعار در بخش بعدی از مردم و دریانوردان 
درخواســت کرده تجربه سفر دریایی خود را به صورت تولید محتوا در فضای 
رســانه ای اعم از شبکه های اجتماعی و رسانه های رســمی کشور به اشتراک 

بگذارند تا شاهد اطالع رسانی عمومی و آموزش همگانی باشیم.
ماهیت سازمان بنادر و دریانوردی سیاستگذاری، هدایت و حمایت از حمل و نقل 
دریایی اســت و موظف هستیم با ظرفیت سازی جدید در راستای رونق و ایجاد 
اشتغال دریایی کشور گام  برداریم و اگر بتوانیم در بخش دریا ظرفیت سازی کنیم 

شاهد رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی خواهیم بود.
طی جلســات مکرر با ارگان ها و دانشگاه های دریایی کشور، مشخص شد این 
بخش ها و به ویژه دانشگاه ها به عنوان تربیت کننده نیروی دریایی تحصیلکرده، 
طی 15 ســال گذشته از مسیر اصلی خود منحرف شده اند و در چنین شرایطی، 
ســازمان بنادر، مجموعه کشــتیرانی ها و ناوگان دریایی کشور، علی رغم تقبل 
هزینه هــای زیاد مربوط به دوره کارآموزی دانش آموختگان رشــته های دریایی 

روی کشــتی و سایر هزینه های مرتبط با جذب دریانورد، نتوانسته اند از ظرفیت 
دانشــگاه های دریایی به درستی استفاده و در عمل دریانورد مورد نیاز کشور را 
تربیت کنند، هرچند که در مجموعه کشتیرانی  خارجی، دریانوردان متبحر ایرانی 
داریم که بســیار موفق هســتند اما این زنجیره استمرار پیدا نکرده و باعث شده 

است، دانشگاه های دریایی کشور هم نتوانند به رسالت مهم خود عمل کنند.
ضروری اســت دولت ســیزدهم که نگاه ویژه ای به نیروی انسانی و تحول در 
بخش منابع انســانی دارد به منظور تامین نیروی متخصص در حوزه دریایی نیز 
نگاه و اقدام جدی داشته باشد، خوشبختانه در مجلس شورای اسالمی و به ویژه 
کمیســیون عمران، رویکرد ویژه ای برای رفع ناترازی در بخش تربیت و تامین 

 سازمان بنادر؛ محدودیتی برای مشارکت بانوان
در عرصه دریا ندارد

ضرورت نگاه ویژه دولت سیزدهم به تربیت نیروی متخصص در حوزه دریایی

علی اکبر صفایی
معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
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دریانــورد مورد نیاز ناوگان دریایی وجــود دارد و حمایت قانونی و اجرایی از 
مجموعه دانشگاهی دریایی کشور در نهایت موجب رونق زنجیره تولید، تامین 

کاال و اشتغال دانش بنیان می شود.
نکتــه قابل تامل اینکه هــم اکنون در حوزه افســران دریایی، کمبودهای جدی 
داریم که باید این خالء برطرف و با اســتفاده از سازوکارهای قانونی و مدیریت 

مشارکتی، وضع موجود اصالح شود.
موضوع دیگر به فعالیت بانوان در عرصه دریایی مربوط می شــود؛ در جمهوری 
اسالمی ایران، زنان تحصیل کرده با تکیه بر توانمندی های خود حضور پررنگی 
در عرصه های مختلف سیاســی، اجتماعی و فرهنگی داشــته و دارند و امروزه 
شاهد هستیم بانوان توانمند زیادی پا به عرصه دریا گذاشته و دوشادوش مردان 
در گستره وسیعی از فعالیت های دریایی اعم از مهندسی کشتی سازی، مدیریت 

شرکت های دریایی و...در حال حرکت هستند.
تاکید می کنیم، ســازمان بنادر و دریانوردی محدودیتی برای مشارکت و حضور 
بانــوان در عرصه دریایی نــدارد و به تالش بانوانی کــه در این حوزه فعالیت 
می کنند، ارج می نهد، در عین حال امیدوار هســتیم در آینده بیش از پیش شاهد 
حضور و مشارکت اثربخش بانوان عزیز در بخش دریایی و نقش آفرینی آن ها در 

ارتقای صنعت دریانوردی کشور باشیم.

ماهیت سازمان بنادر و دریانوردی سیاستگذاری، 
هدایت و حمایت از حمل و نقل دریایی است و موظف 

هستیم با ظرفیت سازی جدید در راستای رونق و ایجاد 
اشتغال دریایی کشور گام  برداریم
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 پیام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
 به مناسبت روز جهانی دریانورد

 علی اکبر صفایی؛ معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی در پیامی، روز جهانی دریانورد را به جامعه  دریایی 
و دست اندرکاران حمل و نقل دریایی کشور تبریک گفت. در پیام وی 
آمده است که روز جهانی دریانورد، فرصت مغتنمی است تا بار دیگر 
از تک تک دریانوردان، دست اندرکاران بخش  های صنعت حمل ونقل 
بین المللی دریایی و خدمات وابســته در ساحل و دریا که با همت و 
تالش خود از جان و آسایش خود مایه می گذارند تا چرخ عظیم این 

صنعت به حرکت دائمی خویش ادامه دهد، قدردانی شود.
بــا توجه به تحریم های ناجوانمردانه اســتکبار جهانــی و همه گیری 
ویروس کرونــا، تالش و عملکرد بــه یاد ماندنی دریــادالن عزیز، 
نقش مهمی در دســتیابی بــه اهــداف و برنامه های حمــل و نقل 
دریایــی و تجــارت کشــور ایفا کــرد و به لطف الهــی و همدلی  
 دریانــوردان، صــادرات و واردات کاال ها لحظه ای متوقف نشــود. 
بی تردید اگر حضور نیروی انســانی متخصــص، آگاه و کارآمد حرفه  
دریانوردی نبود، توسعه صنعت حمل ونقل دریایی محقق نمی شد، آن چه 
تاکنون به دســت آمده مرهون زحمات و تالش های خالصانه  دریاییان 
کشــور اســت. امید به فردای بهتر و توسعه  دریایی نیز متکی به همین 
عزیزان است که با وجود همه محدودیت ها و سختی ها در دریا مشغول 
به کار هستند و چرخ حیات و توسعه کشور را به حرکت در می آورند.

در پایان ضمن ارج نهادن به تالش  و ایثارگری های این قشر زحمتکش 
و فداکار، سالمتی، عزت و سربلندی تمامی همکاران عزیز دریانورد 

و خانواده های آنان را از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.

ويژه نامه روز جهاني دريانورد



 صنعت حمل ونقل دریایی دارای ســه مفهوم و ضلع اصلی شامل دریا، 
کشتی و بندر است و بدون شــک دریانوردان در هسته مرکزی فعالیت 
کشتیرانی قرار می گیرند و باید بدانیم کشــتی بدون دریانوردان ماهر و 
شایسته، اساسا معنایی ندارد. در خصوص فعالیت دریانوردان و آینده ای 
که برای این بخش متصور است با مجید علی نازی؛ معاون امور دریایی 

سازمان بنادر و دریانوردی گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می آید.

 دریانوردان چه جایگاهی در صنعت حمل و نقل دریایی دارند؟
وقتی از حرفه دریانوردی صحبت می شود فرق نمی کند که دریانورد چه نوع 
کشتی ) تجاری، خدماتی، مسافری، پشتیبانی، اکتشافی- تحقیقاتی و یا ناوهای 
نظامــی که وظیفه تامین امنیت دریانوردی و مقابله با دزدان دریایی را دارند( 
باشــد، نقش و جایگاه دریانوردان آن قدر واضح و روشن است که نیازی به 
تبیین اهمیت آن نیست و در یک کالم باید بگوییم دریانوردان همواره برای ما 
به عنوان مرجع دریایی حاکمیتی کشور هستند و تمامی فعاالن جامعه دریایی 

و بندری، مهم بوده و مهم خواهند بود.

اشتغال دریانوردان ایرانی روی ناوگان خارجی 
مجید علی نازی؛ معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد:

اجرای درست مقاوله نامه کار دریایی با هدف انتظام بخشی روابط دریانوردان و مالکان کشتی ها
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 از دریانوردان چه حمایت های صورت می گیرد؟
عالوه بر حمایت های قانونی مندرج در قانون کار جمهوری اسالمی ایران که 
شــامل دریانوردان می شود و رعایت حداقل های الزم در انعقاد قرارداد کار و 
شرایط کار، جمهوری اسالمی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان 
بین المللی کار ملحق شده است و با توجه به اینکه کشتی، محل کار و زندگی 
دریانورد محسوب می شــود، پیش بینی هایی در خصوص رعایت الزامات و 
توصیه هــای مقرر در این مقاوله نامه به منظور حفظ ایمنی، شــرایط عادالنه 
اشتغال و کار شایسته روی کشتی، حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، تدابیر 

رفاهی و دیگر موارد حمایت اجتماعی، مدنظر قرار گرفته است.
 به غیر از مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار، در 

قوانین داخلی چه حمایت های صورت می گیرد؟
به تازگی قرارداد کار دریانوردان نیز با همکاری ســازمان بنادر و دریانوردی، 
اتحادیه مالکان کشــتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شــد و 
سازمان بنادر و دریانوردی نقش مثبت و بسزایی در تنظیم این سند داشت و 
بیش از ۳5 جلسه کارشناسی برای تهیه نمونه قرارداد برگزار شد که این اتفاق 
دســتاورد و گامی بزرگ در راستای اجرای درست مقاوله نامه کار دریایی با 
هدف انتظام بخشی روابط دریانوردان و مالکان کشتی ها و تضمین  حقوق دو 

طرف است.
 تربیت نیروی انسانی دریانوردی چگونه دنبال می شود؟

با توجه به ظرفیت های بسیار خوبی که با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی 
توســط بخش خصوصی ایجاد شده اســت، در حال حاضر تعداد 58 مرکز 

آموزشــی در رده های سفرهای نزدیک به ساحل و نامحدود در کشور وجود 
دارد که در 7 استان مستقر و از پتانسیل بسیار باالیی در تربیت نیروی انسانی 

دریانورد برخوردار است.
 در این حوزه با کمبودی روبرو هستیم؟

در حال حاضر میزان پرورش نیروی انسانی دریانورد، تمامی نیازهای کشور 
را پوشــش داده و با توجه به کمبود افســر دریانورد در دنیا به دنبال اشتغال 
دریانــوردان ایرانی روی ناوگان خارجی هســتیم که تبعا برای کشــور ارز 
آوری به همراه دارد و در این راســتا تاکنون با 22 کشور تفاهم نامه شناسایی 
گواهینامه های دریانوردی منعقد کرده ایم و با 10 کشــور نیز در حال رایزنی 

هستیم.
 حوزه دریا می تواند اشتغال آفرین باشد؟

با وجود ســواحل طوالنی کشور و وجود نیروهای مستعد در مناطق شمالی 
و جنوبی و به ویژه مناطق محروم، فعالیت های دریایی کمک بســیار بزرگی 
به جمعیت مناطق مذکور می کند و ســرمایه گذاران متعددی نیز وجود دارند 
که بــا ترغیب آنها می توان عالوه بر اشــتغال زایی، موجب محرومیت زدایی 
شد.همچنین اســتخدام و به کارگیری نیروهای بومی در بنادر، حمایت مالی 
از کارگاه های مرتبط با صنایع دریایی در اســتان های ساحلی، کمک به دانش 
آموزان مســتعد و عالقه مند به صنعت دریایی در بنادر از طریق بورســیه و 
پرداخت کمک هزینه های آموزشی از دیگر مهم  ترین مواردی است که نیازمند 
عزم ملی و حمایت همه جانبه دولت است و باید به آن توجه ویژه ای داشته 

باشیم.

با توجه به کمبود افسر دریانورد در دنیا به دنبال اشتغال 
دریانوردان ایرانی روی ناوگان خارجی هستیم که تبعا برای 

کشور ارز آوری به همراه دارد و در این راستا تاکنون با 22 کشور 
تفاهم نامه شناسایی گواهینامه های دریانوردی منعقد کرده ایم و با 

10 کشور نیز در حال رایزنی هستیم
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زمانی که به مقوله کشــتیرانی می رسیم، هیچ کشــتی وجود ندارد که بدون 
دخالت انســان به حرکت درآید و بتواند تعمیر و نگهداری شــود؛ بنابراین 

دریانوردان در هسته مرکزی فعالیت دریانوردی قرار می گیرند 
و به همیــن دلیل نمی توان مفهوم کشــتی را بدون دریانورد، 

متصور بود.
حمل و نقل دریایی 85 درصــد از حمل ونقل کاال در دنیا را به 
خود اختصاص داده و جابجایی کاال از مسیر دریا، ارزان ترین و 
ایمن ترین روش حمل و نقل از میان سایر روش های حمل ونقل 
اســت.از ســویی دریانوردان از جایگاه بسیار باالیی در شبکه 
حمل و نقل دریایی برخوردار هستند و ایران از ناوگان دریایی 
قابل دفاعی در منطقه بهره مند اســت و بر حسب تناژ کاال در 

رتبه 20 تا 25 کشور اول دنیا قرار دارد.
از اینــرو زمانی که مقوله دریا و دریانوردی مطرح می شــود، 
صرفا منظور تربیت دریانوردان نیســت، بلکه طیف وسیعی از 
مشاغل از ساخت کشتی، تعمیر و نگهداری کشتی، نمایندگی 
کشــتیرانی، خدمات وابســته، بیمه دریایی، مشــاوره حقوقی 
دریایی، شــیالت، اکتشــافات، پژوهش هــای دریایی، محیط 

زیست دریایی، گردشگری دریایی و...را در بر می گیرد.
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به مقوله دریا توجه جدی 
دارند و بر توسعه سواحل به ویژه سواحل مکران تاکید کرده اند، 
عالوه بر این سایر مقامات کشور از جمله رییس جمهور نیز بر 

مقوله »توسعه دریامحور« تاکید ویژه دارند.
باید بدانیم صنعت دریا از اهمیت بســیار باالیی برای کشــور 

برخوردار است چرا که مشــاغل متعددی را در دل خود جای داده است و 
می تواند در GDP کشور نقش بسزایی ایفا کند. سازمان بنادر و دریانوردی به 
عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور مسئول و متولی تمامی امور دریانوردان 
است و از آموزش و تربیت دریانورد ماهر گرفته تا صدور اسناد دریانوردی، 
سیاســتگذاری و برنامه ریزی می کند؛ این سازمان همواره در 
جهت ارتقای کیفی و کمی دریانوردان گام برداشته و برنامه های 
مختلفی را در همین راســتا اجرایی کرده و برنامه های جدید 

دیگری را نیز دارد.
دریانوردان دارای حقوق متعددی هستند، مطالبات آن ها بیشتر 
در حوزه اجرای کنوانســیون کار دریایی )MLC( می گنجد و 
نیازمنــد یک رابطه قراردادی مکتوب و منســجم با حقوق و 
دســتمزد متناسب هستند و از دیگر مطالبات دریانوردان اینکه 
زمان پهلوگیری کشتی در کشــورهای مختلف، باید خدمات 
پزشــکی و رفاهــی الزم در اختیار آنها قرار گیرد که شــامل 
دسترســی به اینترنت، مرخصی خشــکی، جایگزینی خدمه 

کشتی و...است.
خوشبختانه گروه الزامات مرتبط با کنوانسیون کار دریایی در 
ســازمان بنادر و دریانوردی فعالیت می کند و پیگیری مسائل، 
مشــکالت و مطالبات دریانوردان از این طریق انجام می شود. 
بدین جهت سازمان بنادر و دریانوردی تمام تالش خود را برای 
حل مشکالت دریانوردان به کار خواهد بست و به هیچ وجه 
از حل مســائل آنها دریغ نخواهد کرد و در تمامی بنادر اصلی 
و مهم کشــور از ابتدای سال 1۳99 تشکیالت جدیدی ایجاد 
شــده که مطابق با کنوانسیون کار دریایی، مسائل دریانوردان، 

رسیدگی شود.

مفهوم کشتی بدون دریانورد، بی معنا است

علی اکبر مرزبان
 مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی

مقام معظم رهبری در 
فرمایشات خود به مقوله 
دریا توجه جدی دارند و 
بر توسعه سواحل به ویژه 

سواحل مکران تاکید 
کرده اند، عالوه بر این 
سایر مقامات کشور از 

جمله رییس جمهور نیز بر 
مقوله »توسعه دریامحور« 

تاکید ویژه دارند 
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یکی از رسالت های 
سازمان بنادر و 

دریانوردی و تشکل های 
دریایی این است که در 

راستای معرفی حرفه 
دریانورد و دریانوردی 

گام بردارند

مشوق های مختلف برای دریانوردان در نظر گرفته شود
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران:

عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره 
به اینکه دریانوردی یکی از حرفه های بسیار ارزشمند در بین مشاغل مختلف 
است و باید از جایگاه ویژه ای چه از بعد مالی و چه از بعد معنوی برخوردار 
باشد، گفت: باید به مسائل مادی، روحی و روانی حرفه دریانوردان به صورت 
ویژه توجه شود و حتی خانواده آنها نیز، مدنظر قرار گیرند چرا که دریانوردان 
ممکن است چندین ماه از خانه و خانواده خود دور باشند و این نبودن با هیچ 

جایگزینی قابل تعویض نیست.
سیده فاطمه مقیمی درباره جایگاه دریانوردان با بیان اینکه یکی از دالیل عدم 
رغبت به حرفه دریانوردی، دستمزد است، اظهار کرد: ضرورت دارد مشوق های 
مختلفی برای دریانوردان و خانواده آنها در نظر گرفته شــود تا حداقل با ارائه 
تسهیالت، سختی این شغل را به دلیل دوری از خانواده و فعالیت روی کشتی 

برای مدت طوالنی، تا حدودی جبران و قابل تحمل شود.
وی افزود: باید در نظر داشته باشیم که دریانوردان عالوه بر مخاطراتی همچون 
دزدی دریایی، با مخاطرات طبیعی دیگری از جمله شــرایط نامناسب جوی 

همراه هستند که این موارد بر سختی شغل آنها می افزاید.
مقیمی با بیان اینکه این حرفه آنگونه که باید و شاید به مردم و جامعه جوان 
معرفی نشده است، گفت: با استفاده از ظرفیت های رسانه ای باید فرهنگسازی 
مناســبی صورت گیرد تا دریانوردی به عنوان یک فرهنگ کاری مدنظر قرار 

گیرد و به صورت جدی در مورد آن برنامه ریزی و صحبت شود. 
وی ادامه داد: یکی از رســالت های سازمان بنادر و دریانوردی و تشکل های 
دریایی این اســت که در راســتای معرفی حرفه دریانورد و دریانوردی گام 
بردارند و با توجه به تجربه بسیار باالی مدیرعامل سازمان بنادر، نگاه متفاوت 
و عملکرد این ســازمان می تواند، تغییرات بسیار اثرگذاری در این حوزه رقم 

بزند و زمینه ساز توسعه حرفه دریانوردی و افزایش دریانوردان، باشد. 
عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره 
حضــور زنان در حرفه دریانوردی، اظهار کرد: زمانی که به تمامی بخش های 
کشور در جامعه نگاه می کنید متوجه خواهید شد که در خصوص ظرفیت زنان 
غفلت صورت گرفته اســت و در حالی که زنان می توانند فرصت اقتصادی 
بسیار مناسبی برای کشور به وجود آورند. وی ادامه داد: فرهنگ سازی صحیح 
در جامعه می تواند کمک کننده باشد و موجب می شود شخص و خانواده اش 

برای قبول کردن حرفه دریانوردی با چشم باز اقدام کنند.
عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان 
اینکه نقش اثربخش زنان، مرز دریایی و خشــکی نمی شناسد، گفت: حضور 
زنان در مشاغل دریایی دنیا، حدود 2 درصد است که نشان دهنده نقش آفرینی 
کمرنگ زنان در عرصه های دریایی به عنوان یک چالش فراگیر و جهانی است.
وی با بیان اینکه زنان می توانند در مشاغلی چون کنترل ترافیک دریایی، راهنمایی 
کشتی و بازرسی شناورها، فعالیت داشته باشند، خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده 
است که مالکان کشتی ها و شرکت های کشتیرانی برای واگذاری امور به زنان و 

افزایش مشارکت آنها برای رسیدن به توسعه پایدار، ترغیب شوند.
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طی سال های گذشته به ویژه طی دهه 70 و 80 با یک برنامه ریزی هدفمند 
در راســتای آموزش دریانوردان ایرانی، کشور توانست بخش عمده ای از 
نیــاز ناوگان ملی را تامین کند و بــه تدریج از میزان نیروی کار دریانورد 
خارجی در ناوگان دریایی کشــور بکاهد اما عدم تداوم آن سیاست ها و 
نبــود برنامه جامع و عملی در جذب و آمــوزش دریانوردان متخصص، 
چشــم انداز روشــنی را در حفظ کمی و کیفی دریانورد ایرانی ترســیم 

نمی کند.
باید توجه داشــت کــه سیاســت ها و عملکردها در حوزه 
آموزش و منابع انســانی، پیامدهای بلندمدت دارد و شرایط 
موجود در بخش دریانوردان نتیجه اقدامات یک دهه گذشته 
اســت که باعث شــده در حال حاضر وضعیت نیروی کار 
متخصص و منابع انســانی در حوزه دریانوردی کشــور در 
وضعیت نامناســب قرار گیــرد و در صورت عدم پیش بینی 
راهکارهای مناســب برای رفع برخی از چالش های موجود 

در آینده نزدیک با مشکالت مختلفی روبرو خواهیم شد.
از سوی دیگر در حوزه شناورها با سفرهای محدود و نزدیک 
به ســاحل، مشکالت عمیق تر می شود و با وجود موسسات 
آموزشی غیراســتاندارد، موسسات کاریابی غیرمجاز، تمایل 
مالکان شــناورها به جذب دریانوردان خارجی از مسیرهای 
غیرشــفاف و غیرقانونی شاهد آسیب های امنیتی، اقتصادی، 

بیکاری، خروج ارز و...هستیم.
وقتی از ظرفیــت کامل صحبت می کنیم به معنی اســتفاده 
حداکثری از تمام نیروی های انسانی از جمله نیمی از جامعه، 

یعنی زنان اســت. دنیا در ســال 2019 برای رفع کمبود کمی دریانورد، 
توانمندسازی زنان در صنعت دریایی را در دستورکار قرار داد و به دنبال 
افزایش سهم 2 درصدی زنان به عنوان نیروی فعال دریانوردی بود که به 

تبع آن در ایران  نیز همان سیاست دنبال شد.
باید در نظر داشت که این سیاست پس از ۳ سال در اکثر کشورهای جهان 
بنا به دالیل مختلــف عرفی، فرهنگی و اجتماعی و... چندان موفق نبوده 
اســت، بنابراین باید این نگرش بازبینی و اصالح شــود تا از این طریق 
حضور بانوان متخصص نه الزاما روی کشــتی بلکه در بخش های دیگر 

صنعت دریایی و کشتیرانی پر رنگ شود.
باید با استفاده از تمام ظرفیت های داخلی از جمله انجمن های 
صنفی و تخصصی ضمن شناسایی هدفمند منابع و امکانات 
موجود برای توســعه پایدار صنعــت دریایی در قالب یک 
اســتراتژی مشخص و جامع و همچنین در تعامل سازنده با 

سایر ارگا ن ها، برنامه مناسب نوشت.
اتفاق خوشایند اینکه در یک اقدام مشترک با همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ســازمان بنادر و دریانوردی و 
اتحادیه مالکان کشتی با محوریت انجمن صنفی دریانوردان، 
برنامه ای جامع و مشــخص برای حل این مشکالت تدوین 
شده است که تحقق عملی آن نیازمند عزمی راسخ تر و همتی 
بلندتر از ســوی همه بخش ها و سازمان ها است و برخی از 
شاخص های این برنامه پیشنهادی انجمن صنفی دریانوردان 
که به تصویب نیز رســیده است شــامل نمونه قرارداد کار 
دریایی، راه اندازی سامانه متمرکز کاریابی دریایی و نظارت 
دقیق به جذب نیرو، ســاماندهی موسسات کاریابی دریایی 
و برخــورد با مراکز متعدد کاریابی غیرمجاز، بیمه پایه برای 

تمام دریانوردان و...است.

 تدوین استراتژی
برای توسعه پایدار صنعت دریایی

سامان رضایی
دبیر انجمن صنفی دریانوردان

با شناسایی هدفمند 
منابع و امکانات موجود 

برای توسعه پایدار 
صنعت دریایی و همچنین 

در تعامل سازنده با 
سایر ارگا ن ها می توان 
استراتژی مشخص نوشت
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صنعت دریایی و دریانوردی در دنیا بر 
اساس علم روز در حال پیشرفت است 

و با توجه به کوتاهی های صورت گرفته 
در کشور ما، باید مشاغل دریایی و به 

ویژه شغل دریانوردان، بیش از پیش به 
مردم و جوانان عالقمند، شناسانده شود

رئیس کمیســیون حمل و نقل و لجســتیک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به 
اینکه دریانوردان؛ گرداننده اقتصاد دریا هستند، گفت: متاسفانه درباره معرفی 
مشاغل دریایی و به ویژه حرفه دریانوردان، غفلت صورت گرفته است. درباره 
دریانوردان و اینکه چه اقداماتی در راستای ترغیب جوانان جویای این حرفه 
باید در دســتورکار قرار گیرد؟ با سیدعلی حسینی؛ رئیس کمیسیون حمل و 
نقل و لجســتیک اتاق بازرگانی ایران گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه 

می خوانید. 
 حرفه دریانوردان را چگونه می بینید؟

بیش از 90 درصد تجارت کشور از طریق حمل ونقل دریایی است، این مساله به 
خوبی اهمیت حمل ونقل دریایی، صنایع دریایی و دریانوردی را نســبت به سایر 
شقوق حمل ونقل و نیز سایر مشاغل در کشور، نشان می دهد. جایگاه دریانوردان 
بر کسی پوشیده نیست، این گروه تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد ملی و بین المللی 
کشــور دارد و برخی کشــورهای دنیا در حوزه منابع انسانی صنعت دریانوردی 
اقدامات جدی انجام داده اند و حتی اقتصاد خود را به تربیت نیروهای انسانی گره 

زده اند.
 آیا حرفه دریانورد در ایران شناخته شده است؟

دریانوردان؛ گرداننده اقتصاد دریا به عنوان افرادی زحمت کش و صبور هســتند، 
متاســفانه آن گونه که باید و شــاید از نظر فرهنگی، اقتصادی و معیشتی به شغل 
دریانوردان پرداخته نشده است.بدین جهت در مورد ترغیب و جذب نسل جوان 
به حرفه دریانوردی با مشــکالت عدیده ای روبرو هستیم که طی سال های آینده 
کشــور ما را با کمبود دریانوردان به ویــژه در بخش بین المللی مواجه می کند. با 
توجه به سختی های این شغل و دور ماندن از خانواده باید شرایط ویژ ه ای در نظر 
گرفته شود و با توجه به اینکه دریانوردان در طول زمان دچار فرسودگی جسمی 
و روحی می شــوند و بخش عمده ای از زندگی خود را دور از خانواده و در دریا 

ســپری می کنند، باید از مزایای ویژه شغلی برخوردار باشند. در رابطه با معرفی 
صنایع دریایی و دریانوردی و مشاغل مرتبط با آن در کشور ما غفلت و کوتاهی 
صورت گرفته اســت، هنوز جوانان ایرانی نمی دانند از کدام مسیر باید به مشاغل 
مرتبط با دریا ورود کنند، بنابراین ضروری است که از نظر معرفی مشاغل دریایی و 
به ویژه شغل دریانوردان در فضای رسانه ای کشور، فعالیت بیشتری صورت گیرد 

تا جوانان به فعالیت در این حوزه ترغیب شوند.
 آیا تعداد دریانوردان برای کشور کافی است؟

میزان اشتغال در کشور با توجه به ظرفیت های دریایی و بندی کشور باید افزایش 
پیدا کند و با توجه به اینکه کشــور ما در نقطه استراتژیک و بسیار مهمی از نظر 
جغرافیایی قرار دارد، بهره مندی حداکثری از ظرفیت های دریایی می تواند به اقتصاد 
ملی و جایگاه بین المللی ایرانی کمک شــایانی داشته باشد.شغل دریانوردی یک 
حرفه بین المللی است و افرادی که در این حرفه وارد می شوند باید از توانمند ی های 
خاصی نیز برخوردار باشــند، صنعت دریایی و دریانوردی در دنیا بر اساس علم 
روز در حال پیشرفت است و با توجه به کوتاهی های صورت گرفته در کشور ما، 
باید مشــاغل دریایی و به ویژه شغل دریانوردان، بیش از پیش به مردم و جوانان 

عالقمند، شناسانده شود و در مورد آن تبلیغات الزم و مناسب صورت گیرد.

حرفه دریانوردی هنوز ناشناخته است
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی:

دریانوردان تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد ملی و بین املللی کشور دارند

نشریه خبری
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نقش دریانوردان در دیپلماسی دریایی

علیرضا محمدی کرجی ران
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان

کشتی  و کشتیرانی دارای 
نقش کلیدی و اساسی 
در تجارت بین الملل 

بوده و به تعبیری نیروی 
محرکه اقتصاد جهانی 

به شمار می رود و قطعا 
بدون دریانورد، کشتی 

و کشتیرانی معنایی 
نخواهد داشت

از عهد باستان تاکنون دریا در پیدایش تمدن های بشری، ساخت شهرهای 
باشــکوه، استمرار مدنیت و تکامل امپراتوری های بزرگ و جهان شمول 

نقش کلیدی داشــته؛ به همین خاطر، بیشــتر تاریخ نگاران 
معتقدند که آب و دریا، بنیادساز تمدن بوده اند. 

برخالف توزیع پراکندگی جمعیت دنیا که حدود ۴0 درصد 
از جمعیت جهان در فاصله 100 کیلومتری ســواحل اسکان 
گزیــده اند، کمتــر از 18 درصد از جمعیت کشــورما در 
قلمروی دریایی )شــمال و جنوب( استقرار دارند، این در 
حالی است که ایران به سبب برخورداری از حدود پنج هزار 
و 800 کیلومتر نوار ساحلی و ۳0 جزیره در شمال و جنوب، 
همجواری دریایی با 12 کشــور همسایه، عبور پنج کریدور 
بین المللی ترانزیتی و وجود منابع قابل توجه انرژی )نفت و 
گاز( در خلیج فارس و دسترسی به آب های آزاد در سواحل 
مکران از موقعیت بسیار برجسته ای برای توسعه دریامحور 
بهره مند اســت و تمرکز بر این موضوع می تواند شکوفایی 

اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را به همراه داشته باشد.
کشتی  و کشتیرانی دارای نقش کلیدی و اساسی در تجارت 
بین الملــل بوده و به تعبیری نیــروی محرکه اقتصاد جهانی 
به شــمار می رود و قطعا بدون دریانورد، کشتی و کشتیرانی 

معنایی نخواهد داشت.
بــا فراگیر شــدن تجربه هــای دریانوردان در رســانه های 
اجتماعی و اســتفاده از هشــتگ های مشترک )تعریف شده 

توسط سازمان جهانی دریانوردی( عالوه بر فرهنگ سازی و گفتمان سازی 
حول فعالیت دریانوردی، انتقال ســریع ایده ها، پیشــنهادات و چالش ها 
بیــن بخش های مختلــف این صنعت و همچنین با ســایر صنایع دورتر 
باعث هم افزایی شــده و سرعت پیشرفت را تقویت کرده است؛ بنابراین 
تلفیق تکنولوژی های جدید و رسانه های فراگیر با تجربه ناب دریانوردی 
می تواند زمینــه ای جذاب و پرمخاطب برای افکار عمومی 
و ابــزاری برای شناســاندن زوایای مختلــف این حرفه و 

چالش های آن باشد. 
 در صنعــت حمل و نقل دریایی توســعه فنآوری های نوین، 
بکارگیــری تجهیــزات جدید و نیاز به حرکت به ســمت 
حمل و نقل ســبز و ایمن باعث به وجــود آمدن چالش ها و 
فرصت های جدیــد در این صنعت شــده و انتظار می رود 
دریانوردان کشــور پابه پای این تغییرات پیش رفته و راه را 
برای نمایان شدن چهره جدید صنعت کشتیرانی هموار کنند.

در این راستا روز دریانورد فرصتی برای پاسداشت زحمات 
دریادالن پر تالش  بوده و بخصوص شــعار امسال سازمان 
جهانی دریانوردی در راســتای جلب توجه عموم مردم دنیا 

به فعالیت های دریانوردان طراحی شده است. 
در این هندســه جدید، اگر دریا را آیینــه  تمدن و فرهنگ 
بدانیم، دریانوردان بسان رسانه های عصر جدید و روایتگران 
تبادل فرهنگی و سفیران علمی فرهنگی یک ملت محسوب 
می شــوند که اگر به دانش روزآمد دنیــا در تولید محتوای 
رسانه ای مجهز باشند، می توانند فراتر از یک شهروند عادی 
شــاغل در این صنعت عمل کننــد و آیینه تمام نمای تمدن 

کهن ایرانی وفرهنگ ایرانی باشند.
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با پیشرفت فناوری و توسعه آن، صنعت حمل و نقل دریایی یکی از بزرگترین 
ذینفعان اســت چرا که اقتصاد بزرگ جهانی حــول این محور می چرخد و 
دریانوردان به عنوان ســرمایه های ارزشــمند این صنعت از جایگاه ویژه ای 

برخوردار خواهند بود.
دریانــوردان که مســئولیت ســنگین حمل و نقــل دریایی و 
دریانوردی ایمن کشتی ها را بر عهده دارند، با بهره مندی از دانش 
و تخصص حرفه ای در پایداری و حرکت ایمن ناوگان دریایی 
نقش مهمی ایفا می کنند. قطعا به منظور دسترســی به این مهم 
ارتقاء سطح دانش و مهارت دریانورد امری ضروری و الزام آور 
اســت و بالعکس هر گونه اشــتباه در این حوزه خسارت های 

بسیار سنگین، گاه جبران ناپذیری را نیز در بردارد.
امروزه اهمیت و جایگاه دریانوردان بیش از هر زمانی احساس 
شده و ضرورت سیاست گذاری دولت ها، برنامه ریزی مطلوب 
و اقدام مؤثر در راســتای ارزش گــذاری صحیح و ارج نهادن 
به تالش های آنان بیشــتر از هر زمانی است. این برنامه  ریزی 
بر مبنای خرد جمعی و بــا بهره گیری از نیازها، ضرورت ها و 
بازخوردی که از تجارب تلخ و شیرین دریانوردان در حین انجام 
مأموریت هــای دریایی در پهنه  بیکران اقیانوس ها و تالش های 
آنان برای سیر ناوگان دریایی به دست آمده، صورت می پذیرد 

و در ادامه بازنگری و به اجرا گذاشته می شود.
پر واضح است که منافع و مزایای اهتمام به سرمایه انسانی در 

حرفه دریانوردی و نکوداشــت نقش و جایگاه آنان به لحاظ ایجاد انگیزش 
و تقویت همدلی سازمانی چندین برابر به دولت ها بازخواهد گشت.سازمان 
جهانی دریانوردی که با یکپارچه سازی تعامل بین کشورهای عضو جامعه ی 
دریایی، بزرگترین رکن را در جهان تشــکیل می دهد در گرامیداشــت روز 
جهانی دریانورد، ســعی دارد با شــعار »تجربه هایتان را به اشتراک بگذارید« 
بیشــترین هم افزایی را بین متخصصین دریایی کشورها ایجاد 
کند و ایــن روند به صورت صعودی در ارتقاء ســطح کیفی 

دریانوردان تأثیر بسیار خواهد گذاشت.
در پرتو شــعار سال جاری ســازمان جهانی دریانوردی زمینه  
مساعدی برای هم افزایی بیشتر بین صف و ستاد حوزه دریایی 
فراهم می آیــد و با اغتنام این فرصــت در تدوین و بازنگری 
سیاست گذاری ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها نقش دریانوردان 
بیش از گذشته دیده می شود و زمینه برای معرفی جذابیت های 
این حرفه به نســل جوان و جویای کار فراهم می شود چرا که 
با پیوستن نیروهای جوان، دانش آموخته و آگاه به دریانوردان، 
تحول کمی و کیفی قابل توجهی را در حرفه دریانوردی و در 

نتیجه رونق و شکوفایی بنادر شاهد خواهیم بود.
گفتنی اســت بندر امام خمینی)ره( به عنوان نخســتین شــهر 
لجستیکی غالت و کاالی اساسی کشور ساالنه مفتخر به میزبانی 
بیش از ۳0 هزار دریانورد از ملیت های مختلف جهان است و 
از ظرفیت بسیار باالیی جهت ارائه خدمات به این دریانوردان 
برخوردار بوده که با تمهیدات و برنامه ریزی های صورت گرفته 

زیرساخت های مورد نیاز این خدمات در دست اقدام است.

 بهروز آقایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان 

اهمیت و جایگاه دریانوردان بیش از هر زمانی احساس می شود

منافع و مزایای اهتمام به 
سرمایه انسانی در حرفه 
دریانوردی و نکوداشت 
نقش و جایگاه آنان به 
لحاظ ایجاد انگیزش و 

تقویت همدلی سازمانی 
چندین برابر به دولت ها 

بازخواهد گشت

نشریه خبری
سازمان بنادر و دریانوردی
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امیر محمدی؛ کاپیتان کشــتی تجاری اقیانوس پیما که متولد ســال 60 
است، دوران ابتدایی، راهنمایی و هنرستان را در شهر بندرعباس گذرانده. 
او ســال 79 از هنرستان شــهیدرجایی بندرعباس در رشته ناوبری فارغ 
التحصیل شــده و برای ادامه تحصیل، تا مقطع فوق دیپلم در آموزشکده 
شهید خدادادی، به انزلی رفته اســت. با او گفت و گویی در مورد حرفه 

دریانوردان انجام دادیم که در ادامه می آید.
 چگونه دریانورد شدید؟

ســال 1۳88 بورسیه شرکت کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران شدم و در 
موسسه آموزش کشتیرانی واحد بوشهر، به مدت یک سال دوره کارآموزی را 
گذارندم. پس از قبولی در آزمون شایستگی اداره بنادر و دریانوردی در سال 
1۳89، اولین سفر به عنوان افسر سوم انجام دادم که بعد از آن، طی یک سری 
دوره های آموزشــی و خدمت بر روی کشتی ها و قبولی در آزمون شایستگی 

در سال 1۳99، اولین سفر دریایی به عنوان فرمانده را تجربه کردم.
  آیا به این حرفه عالقمند هستید؟

بله؛ دلیل عالقه من به دریا و دریانوردی پدرم بود؛ ایشــان در نیروی دریایی 
ارتش خدمت می کردند. تعریف و توصیف همیشــگی پدرم از ســفرهای 
دریایی، باعث شــد عالقه من به این رشته شکل بگیرد. از طرفی چون ساکن 
بندرعباس بودم و تماشای کشتی ها در لنگرگاه یکی از دل مشغولی های دوران 

جوانی ام بود، اشتیاقم به این شغل بیشتر شد.
 شغل شما چه جذابیت هایی دارد؟

یکی از جذابیت های شــغل دریایی دیدن بنادر دنیا و آشنایی با فرهنگ های 
مختلف اســت. از سوی مطالب مختلفی که در گذشته در مورد اقیانوس ها و 
کشورهای گوناگون خوانده بودیم اکنون بواسطه این شغل از نزدیک می بینم.

  بارزترین مشکالت حرفه دریانوردان چیست؟
عمده ترین مشــکل کار دریا، دوری از خانواده و اجتماع است که عمدتا 6 
ماه طول می کشــد. اگر از طرف خانواده حمایت نشوید و خیالتان از خانواده 
راحت نباشــد، قادر به ادامه کار نخواهید بود و یا کار کردن بر روی کشــتی 
ســخت می شود؛ بعضی مواقع به خاطر مشکالت یاد شده برخی از افراد کار 
دریا را رها می کنند. چالش های کاپیتان کشــتی هم بسیار بیشتر است چرا که 
مســئولیت پرسنل، خود کشــتی و بار بر عهده فرمانده کشتی است. عموما 

فرمانده کشــتی را به عنوان نماینده مالک کشتی و یک کشور بر روی کشتی 
می شناسند. بنابراین، هر کدام از موارد باال برای خود مسئولیت و دردسرهای 
جداگانه دارد و مجموعه همه این مســئولیت ها بار سنگینی بر دوش فرمانده 

می گذارد.
 از سیاست گذاران چه انتظاری دارید؟

با توجه به ســختی های متعدد این شغل، از مسئوالن انتظار می رود که برای 
دریانوردان امتیاز قائل شــوند، از جمله این امتیــازات، اعطای وام کم بهره، 
اعطای تسهیالت برای تهیه مسکن یا زمین، فراهم کردن تمهیداتی برای رفع 

مشکالت احتمالی در زمان دوری دریانوردان ازخانواده، است.
 چرا جوانان به رشته های دریایی و دریانوردی کمتر عالقه دارند؟

عدم آگاهی کافی از این رشــته و شناخته نبودن این حرفه، دوری از خانواده، 
امکان پذیرش در رشــته های دریایی و دریانوردی در دانشگاه های خاص و 
مناطق محرومی چون خارک ، چابهار و بوشهر و تعداد بسیار کم هنرستان های 
مربوط به این شغل و محدود به مناطق شمال و جنوب کشور، می تواند مهم 

ترین دالیل عدم انگیزش جوانان به حرف دریانوردی باشد.
 چه پیشنهادی برای جذاب کردن مشاغل دریایی دارید؟

اطالع رسانی و آشنایی از طریق مختلف )فیلم، کتاب، مقاله( و تهیه و پخش 
فیلم های مســتند و برنامه های تلویزیونی درباره مشاغل دریایی، بسیار موثر 
خواهد بود. به نظر من، شغل های دریایی و دریانوردی باید در دوران دبیرستان 
به صورت جامع و کامل در کشور معرفی شود و افراد خاصی که آشنایی کامل 
به این شــغل دارند، با هماهنگی آموزش و پرورش و حضور در دبیرستان ها 

به معرفی این شغل بپردازند.

از تماشای کشتی در لنگرگاه تا دریانوردی و قاره پیمایی

عمده ترین مشکل کار دریا، دوری از خانواده و 
اجتماع است که عمدتا 6 ماه طول می کشد. اگر از 
طرف خانواده حمایت نشوید و خیالتان از خانواده 

راحت نباشد، قادر به ادامه کار نخواهید بود و یا کار 
کردن بر روی کشتی سخت می شود

نشریه خبری
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کار طوالنــی در دریا و عــدم ارتباط با دنیای خــارج می تواند 
پیامدهای روحی عمیقی برای رفاه دریانوردان به همراه داشــته 
باشــد، امروزه صنعت دریانوردی می کوشد تا بر سالمت روان 
و خســتگی مزمن دریانوردان توجه ویژه کند و با حمایت خود 

کیفیت کار و زندگی دریانوردان را افزایش دهد. 
بدیــن جهت جامعه بــزرگ دریانوردی به دنبــال راهکارهایی 
برای کاهش تأثیــرات منفی همه گیری ویروس کرونا و افزایش 
حمایت های خود از خدمه کشــتی و حصــول اطمینان از ارائه 
امکانات به دریانوران و دسترســی ســریع و مطمئــن آنان به 
اینترنت است. نظر سنجی اخیر اتاق بین المللی )ICS( و اتحادیه 
انجمن های صاحبان کشــتی های اروپایی )ECSA( نشان می دهد 
که دسترســی دریانوردان به اینترنت یکــی از علل اصلی بهبود 
شرایط کاری در کشتی است و با آثار مثبتی همراه بوده و به نظر 
می رســد که جامعه دریایی نیز در آینده بدون اینترنت مفهومی 
نخواهد داشــت. کنوانسیون کار دریایی یک معاهده بین المللی 
برای حمایت از حقوق دریانوردان است که بیش از 100 کشور، 
به آن ملحق شــده اند. در همین راستا دولت های عضو، مالکان 
کشتی و نمایندگان دریانوردان به طور دوره ای گرد هم می آیند 
تا کنوانسیون یاد شده را دائما بررسی و به روز نگه دارند. آخرین 
نشســت کمیته ویژه ســه جانبه)WTC(، بخش دوم چهارمین 

نشســت کمیته ســه جانبه مقاوله نامه کار دریایی MLC نیز که اردیبهشت ماه 
سال جاری در مقر دائمی سازمان بین المللی کار در ژنو )سوئیس( به صورت 
ترکیبی با حضور نمایندگان کشورها، دریانوردان، شرکت های کشتیرانی جهان 
و ســایر اعضا برگزار شد، ضمن بررســی به اصالحیه های قوانین مندرج در 

مقاوله نامه از جمله تسهیل دسترسی همه دریانوردان به تجهیزات ایمنی روی 
کشتی، دسترســی رایگان دریانوردان به مواد غذایی مناسب و آب کافی روی 
کشتی، به اصالحیه ششم مقاوله نامه مذکور با اصالحات، دسترسی اینترنت و 

استفاده از شبکه های اجتماعی برای دریانوردان روی کشتی اشاره دارد. 
هرچند فناوری اینترنت از قبل در کشتی ها در ارتباط با ناوبری 
ضروری بوده و وجود داشته اســت اما ضمن ایجاد تسریع در 
برقراری ارتباط با خشکی و بندر در شرایط اضطراری، می تواند 
تصاویــر زنده از قرار گرفتن کشــتی در موقعیت های خطرناک 
ارائه و حتی دسترســی مجازی فوری را به متخصصان پزشکی 
برای کمک رسانی به خدمه بیمار یا مجروح کشتی را فراهم کند. 
صنعت حمل و نقل دریایی به طور مداوم در حال توسعه و بهبود 
اســت، بنابراین مدرن کردن شیوه های کاری یک چالش مداوم 
در این صنعت اســت. لذا دسترسی به یادگیری و توسعه حرفه 
ای زمانی که یک ارتباط مجــازی اینترنتی قوی در دریا وجود 
داشته باشد، امکان گفتگوی لحظه ای بین ساحل و کشتی، دانلود 

محتواو مواد آموزشی را برای دریانوردان فراهم می کند.
 ارائه یک ســرویس اینترنتی خوب به دریانــوردان این امکان 
را می دهد که از دســتگاه های ارتباطی در کابین خود، به اخبار 
با زبان مــادری، بانکــداری اینترنتی، پیام های فــوری و انواع 
موضوعات ورزشی و سرگرمی دسترسی پیدا کنند. هرچند هنوز 
بین صاحبنظران صنعت دریایی همچنان دسترســی نامحدود به 
اینترنت مورد بحث است که اینترنت، این نوشداروی جدید آیا 
برای بهبود زندگی دریانوردان در کشــتی مفید است یا خیر. اما 
این فقط یک مساله جدید مطرح شده در دنیای حمل و نقل دریایی نیست بلکه 
توانایی برقراری ارتباط با خانواده و دوســتان به عنوان یک حق اولیه انســانی 
مطرح اســت، به همین دلیل است که دولت ها تشویق می شوند تا دسترسی به 

اینترنت را در بنادر و لنگرگاه ها برای دریانوردان افزایش دهند.

زهرا سندالی
کارشناس معاهدات بین المللی کار دریایی

دسترسی به اینترنت یک نیاز جدید در کار دریایی 

منافع و مزایای اهتمام به 
سرمایه انسانی در حرفه 
دریانوردی و نکوداشت 
نقش و جایگاه آنان به 
لحاظ ایجاد انگیزش و 

تقویت همدلی سازمانی 
چندین برابر به دولت ها 

بازخواهد گشت

نشریه خبری
سازمان بنادر و دریانوردی

15

ويژه نامه روز جهاني دريانورد



لیست دریانوردان نمونه سال 1401

جناب آقای
سعید دلیر

 منطقه ویژه اقتصادی
بندر شهید رجایی 

جناب آقای
علی خیراله پور 

 منطقه ویژه اقتصادی
بندر نوشهر 

ناخدا دوم عرشه
سید اسماعیل جعفری 

نیروی دریایی راهبردی 
ارتش ج .ا.ا 

ناخدا
یوسف محمدی 

سازمان شیالت ایران

جناب آقای
حمید خوشبوی کلور  
شرکت ملی نفتکش ایران

جناب آقای
سجاد زبردست 

نشرودکلی  
اتحادیه مالکان کشتی ایران

جناب آقای
بهزاد محمدی وچین 
شرکت کشتیرانی والفجر

جناب آقای
مصطفی تنگستانی 
شرکت هدایت کشتی 

خلیج فارس

جناب آقای
شهداد سید اسماعیلی 

شرکت هدایت کشتی 
خلیج فارس

جناب آقای
عباس کنگوئی زاده 
شرکت هدایت کشتی 

خلیج فارس

کاپیتان
رضا قائم مقامی  

انجمن کشتیرانی وخدمات 
وابسته ایران

جناب آقای
علیرضا عضدآزاد 

انجمن کشتیرانی وخدمات 
وابسته ایران

جناب آقای
سید هادی حسینی

انجمن صنفی کارگری 
دریانوردان تجاری ایران

جناب آقای
بهمن بندر ریگی  

شرکت پایانه های نفتی 
ایران

جناب آقای
بهنام محمد پور  

شرکت پایانه های نفتی 
ایران

جناب آقای
رامین صفائی محرمانی 

ایران  
شرکت ملی نفتکش ایران

ناخدا
هادی محمدیان نژاد 

سازمان شیالت ایران

جناب آقای
حسین داللت 

شرکت ملی نفتکش ایران

جناب آقای
علی عشاری 

شرکت ملی نفتکش ایران

ناخدا دوم عرشه
عماد نژاد مریدی 

نیروی دریایی راهبردی 
ارتش ج .ا.ا 

ناوسروان عرشه
سید مرتضی شاداب 
نیروی دریایی راهبردی 

ارتش ج .ا.ا 

ناخدا
قادر بخش اسالم دوست 

سازمان شیالت ایران 

 جناب آقای
مهران احمدزاده

 منطقه ویژه اقتصادی
بندر بوشهر 

 جناب آقای
حبیب بلیدیی

 منطقه ویژه اقتصادی
بندر چابهار 

 جناب آقای
برزو گرجی

 منطقه ویژه اقتصادی
بندر امیر آباد

 جناب آقای
حسین مهاجر

 منطقه ویژه اقتصادی
بندر بوشهر 

 جناب آقای
امین رفیع زاده سنگاچینی

 منطقه ویژه اقتصادی
بندر انزلی 

 جناب آقای
بابک مرادی عمویی

 منطقه ویژه اقتصادی
بندر خرمشهر 

جناب آقای
محمدرضا مرادی 
 منطقه ویژه اقتصادی

بندر امام خمینی )ره(

جناب آقای
رضا نیک روش 

شرکت کشتیرانی ج .ا.ا 

جناب آقای
حسین عباسی 

شرکت کشتیرانی ج .ا.ا 

جناب آقای
داریوش امیری  

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

جناب آقای
سلمان شهدوستی نژاد  

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

جناب آقای
فرهاد طیبی  

نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی

کاپیتان
سید مهدی منصوریان 

شرکت کشتیرانی ج .ا.ا  کاپیتان
مهدی میرزا خانی نافچی 

شرکت کشتیرانی ج .ا.ا 

کاپیتان
عبدالحسین روحی 

شرکت کشتیرانی ج .ا.ا 

جناب آقای
عادل چهره نگار  

شرکت کشتیرانی ج .ا.ا 

جناب آقای
خدر شریفی 

اتحادیه مالکان کشتی ایران

نشریه خبری
سازمان بنادر و دریانوردی

16

ويژه نامه روز جهاني دريانورد



صنعت کشــتیرانی که بســیاری از آن به عنوان صنعت 
نامرئی یاد می کنند، برای ادامه حیات اقتصاد جهانی بسیار 
مهم است. با این حال تعداد بسیار کمی از مردم در مورد 
این صنعت ناشــناس و در عین حــال جذاب اطالعات 
دارند. اما به همان انــدازه که این صنعت برای جهان و 
مردم آن حیاتی است، کار دریانوردان شجاعی که یکی از 
سخت ترین مشاغل جهان را با عبور کشتی های عظیم در 
ناآرام ترین دریاها و پرخطرترین مناطق انجام می دهند، به 

همان اندازه مهم است. اگر آنها نبودند، تجارت جهانی متوقف می شد و مردم 
از نیازهای اولیه خود محروم می شدند.

 دریانوردان اقتصاد جهانی را اداره می کنند
90 درصد غذا، ســوخت، مواد خــام و کاالهای تولیدی جهان از طریق دریا 
حمل می شــود. تقریباً همه چیزهایی که در سراسر جهان به فروش می رسد، 
از طریق کشــتی هایی حمل می شــوند که برای کار، نگهــداری و تعمیر به 
دریانوردان ماهر نیاز دارند. اگر کشــتی ها و دریانــوردان از چرخه تجارت 
حذف شــوند چه اتفاقی برای جهان می افتاد؟ بــه دلیل حضور همین افراد 
ماهر و شــجاع به نام دریانورد بر روی کشتی ها است که کسب و کارها در 
سراســر جهان رونق دارد و مردم می توانند مایحتاج خود را از فروشــگاه ها 
خریداری کنند. اگرچه فعالیت دریانوردان برای افراد بر روی خشــکی قابل 
 مشاهده نیست، اما کار آنها بر روی کشتی ها برای بقای حیات تجارت جهانی 

ضروری است. 
 دریانوردان زندگی اجتماعی خود را قربانی می کنند

یکی از بزرگترین مشــکالتی که دریانوردان در زندگی خود با آن روبرو هستند 
دوری از عزیزان در حین انجام وظیفه در دریا اســت. از دســت دادن تولدها و 
رویدادهای خانوادگی بهایی اســت که آنها برای اطمینان از اینکه کاالها به موقع 
به دست مردم می رســد، می پردازند. حرفه دریانوردی انتخاب سختی است که 

آنها برای تأمین معاش خانواده خود انجام می دهند، اما درد 
دوری از خانواده آنها را از انجام وظایف شان باز نمی دارد. 
 دریانوردان با دریاها و شرایط سخت آب و هوایی 

می جنگند
حمل بار از یک بندر به بندر دیگر اغلب مستلزم مواجهه 
با طوفان های هولناک و امواج عظیم اســت. دریا آنقدر 
که از ســاحل به نظر می رســد، آرام نیســت و علیرغم 
پیشرفت های تکنولوژی، یک دریانورد در دریا از حوادث 
طبیعی در امان نیست. اما آنچه اهمیت دارد این است که محموله باید به مکان 
برنامه ریزی شــده و در زمان برنامه ریزی شده ارسال شود. هر ساله چندین 
کشــتی به دلیل طوفان و آب و هوای بد غرق می شوند، اما این حوادث یک 
دریانورد را سفرهای دریایی باز نمی دارد. بر اساس یک گزارش، در هر لحظه 
بیش از صد هزار دریانورد در حال سفر و یا در حال برنامه ریزی برای عبور 
از مناطق خطرناک دزدان دریایی هستند. تاکنون کشتی های زیادی غارت شده 
و بســیاری از دریانوردان توسط دزدان دریایی به گروگان گرفته شده اند. اما 
علیرغم تمام خطــرات و ترس ها، دریانوردان به انجام وظایف خود بر روی 

کشتی ها ادامه می دهند. 
 دریانوردان با خطرات سالمتی روبرو هستند

کار بر روی کشتی آسان نیست. دریانوردان به دلیل ماهیت کار و سفر مداوم به 
مکان های جدید مستعد ابتال به بیماری های مختلف هستند. دریانوردان جدای 
از خطرات جسمی مانند بیماری ها و صدمات ناشی از حوادث دریایی، گرفتار 
مشکالت روحی و روانی مانند دلتنگی، تنهایی و خستگی می شوند که زندگی 
آنهــا در دریا را تحت تاثیر قرار می دهد. عالوه بر ایــن، دریانوردان وقتی در 
دریا هستند باید همه چیز را خودشان مدیریت کنند. اما هر اندازه کار بر روی 
کشتی ها با خطرات همراه باشد، دریانوردان با کسب دانش و آموزش های الزم 

برای بدترین شرایط آماده شده و به شغل خود ادامه می دهند.
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