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سفره مردم هم از رنگ و رو نيفتد.
هر ســاله در روز جهاني دريانورد، كشورهاي صاحب 
دريا و بندر به دريانوردان كه بيشــترين اثرگذاري را در 
اقتصاد كشورهايشان دارند، تبريك مي گويند،اما امسال 

تكيه بر
دريانوردان

روز جهاني دريانورد فرا رســيد؛ روزي كه بايد از تك 
تك دريانــوردان و خانواده هاي آنها تقدير كرد. آنهايي 
كه در اين  روزهاي ســخت بيشترين تالش را مي كنند 
تا اقتصاد با وجود تمام تحريم ها دچار مشــكل نشود و 
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روز جهاني دريانــورد تفاوت هاي زيادي دارد؛ آنها در 
شرايطي كه كوويد 19 شــيوع پيدا كرده است از هيچ 
تالشي فروگذار نبودند. آنها در روزهاي فعاليت كردند 
كه خيلي ها روزهاي خود را در قرنطينه سپري مي كردند. 

تالش  بي منت آنها باعث شــد كه از دريانوردان در كنار 
پرســتاران و پزشكان ياد شــود، اگر دريانوردان نبودند 
كاالي صــادر و وارد نمي شــد و كمبــود كاال، اقتصاد 
شــكننده كشورها را به چالش جدي مي كشاند. با وجود 
تمام هشدارها و مشكالت دريانوردان در صحنه اقتصاد 
خوش درخشيدند. با اين اوصاف دريانوردان ايراني يك 
گام جلوتــر از هم رزمان خود بودند و هســتند رفتند. 
دريانوردان ايراني با وجود تحريم ها و برخي از تهديدها 
كه با آن مواجه شدند خم به ابرو نياوردند و براي رساندن 
كاال به مقصد نهايي تالش كردند و همين مقاومت ها و نگاه 
 ملي باعث شد كه مقام معظم رهبري از فعاليت دريادالن

 تشكر كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با 
ارسال پيامی محبت آميز از حركت جهادی فرماندهان 
و كاركنان شــناورهای نفتكش جمهوری اسالمی ايران 
كه محموله فرآورده های نفتی را به كشور ونزوئال منتقل 

كردند،  قدردانی نمودند. 
همين رشادت ها و تالش هاي آنها باعث شد كه دبير كل 
سازمان جهاني دريانوردي و مديرعامل سازمان بنادر و 
دريانوردي از دريانوردان تشــكر ويــژه كنند و به آنها 
دست مريزاد بگويند كه در اين شرايط سخت و دشوار 
به خصوص شــيوع ويروس كرونا در كنار ملت خود 
ايستادند و در جابجايي كاال نقش بزرگي را ايفا كردند.

روزتان مبارك....
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 کار دریانوردان در این روزهاي شيوع کرونا
حياتی است

همه ما در آیمو، چالش های پیش روی دريانوردان را درک می کنیم

پیام دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی به دریانوردان:

دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی)IMO( با اشاره 
به همه گیری و اپیدمی ویــروس کرونا در جهان و در 
قرنطینه به ســر بردن بیشتر کشــورها، گفت: همه ما 
ناچار هستیم به ســرعت خود را با روش های جدید 
کار و زندگی تطبیق دهیم، اما این مســئله بسیاری از 
دریانوردان را در موقعیت هایی دشوار قرار داده است 
که تصور نمی شد در دوران مدرن کنونی، چنین اتفاقی 

بیفتد.
کی تاک لیم؛ دبیرکل آیمو در پیامی به مناســبت روز 
جهانی دریانورد، اظهار داشــت: من در این روزهای 
کرونایی، به شخصه، تحت تاثیر عمیق داستان هایی قرار 
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گرفته ام که از دریانوردان در مورد چالش ها، سختی ها 
و فداکاری هایی شان برای حفظ زنجیره تأمین جهانی 
نقل می شــود، این مسئله برای بسیاری از دریانوردان، 
چالش برانگیز بوده و سالمت جسمی و روحی آنها را 

تهدید کرده است.
کی تاک لیم افزود: مشــکالت صنعــت دریانوردی 
در ارائه خدمات پزشــکی برای خدمه بیمار و اجازه 

مرخصی ساحل برای من شخصا بسیار اهمیت دارد.
وی در بخــش دیگــری از این پیــام، در خطاب به 
دریانــوردان، گفت: همه ما در آیمو، چالش های پیش 
روی شــما را درک می کنیم، پیام من به شما واضح و 
اطمینان بخش است؛ ما به شما گوش می سپاریم و شما 

را می شنویم.
دبیرکل ســازمان بین المللی دریانوردی خاطرنشــان 
کرد: ما در آیمو، با اتحادیه های کارگری، سازمان های 
بهزیســتی دریانوردان، صاحبان کشتی ها، دولت ها و 
آژانس های سازمان ملل متحد، بویژه سازمان بین المللی 

کار، در تماس هستیم تا راه حل ها را بیابیم.

وي اضافــه کــرد: من بــه کلیه کشــورهای عضو 
آیمو، نامه هایی نوشــته ام و از آنها خواســته ام که 
همــه دریانوردان را به عنــوان »نیروهای کلیدی« به 
رسمیت بشناســند، موانع موجود در صدور اسناد و 
مدارک را برای آنهــا برطرف کرده و محدودیت های 
ســفرهای ملی را بردارنــد، تا دریانــوردان بتوانند 
 در پایــان قراردادهــای خود، به خانواده های شــان 

بپیوندند.
وی همچنین اطمینان خاطر داد که گروهی در آیمو به 
صورت شــبانه روزی تالش می کنند تا به پرونده های 
فردی برای حل سریع مشــکالت و معضالت کمک 

کنند.
دبیرکل آیمو با ابــراز ارادت به همه دریاییان، گفت: 
دریانوردان، همکاران عزیزم، شما در این نبرد جهانی 
در خط مقدم هســتید، کار شما حیاتی و شرایط شما 
خاص اســت؛ در این زمان بحراني برای شما آرزوی 
ســالمت و رفاه می کنم و می خواهــم بدانید که تنها 

نیستید؛ شما فراموش نشده اید؛ قوی باشید.

من به کليه کشورهای عضو آیمو، نامه هایی نوشته ام و از آنها خواسته ام که همه دریانوردان 
را به عنوان نيروهای کليدی به رسميت بشناسند، موانع موجود در صدور اسناد و مدارک را 
برای آنها برطرف کرده و محدودیت های سفرهای ملی را بردارند، تا دریانوردان بتوانند در 
پایان قراردادهای خود، به خانواده های شان بپيوندند
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ســازمان بین المللی دریانوردی )IMO( در پیامی به مناسبت 
روز جهانی دریانورد، آورده است: دریانوردان در خط مقدم 
مبارزه با بیمــاری همه گیر کووید19 قرار دارند و در حفظ 
جریان کاالهای حیاتی مانند غذا، دارو و لوازم پزشکی نقش 
اساسی دارند؛ با این حال، این بحران شرایط کاری دشواری 
را برای دریانوردان، از جمله عدم قطعیت و مشــکالت در 

مورد دسترســی به بندر، تأمین مجدد نیرو، 
تغییر خدمه و بازگشــت به کشورها سبب 

شده است.
در پیام ســازمان بین المللــی دریانوردی 
با اشــاره به دهمین ســالگرد روز جهانی 
دریانورد در بیست و پنجم ژوئن، تاکید شده 
است که امسال ، کمپین روز دریانوردان از 
دریانوردان  که  می خواهد  عضو  کشورهای 
را به عنوان »نیروهای کلیدی« به رســمیت 
بشناســند و گزینه های الزم برای پشتیبانی، 
مساعدت و سفر را در اختیار همه نیروهای 

کلیــدی در طول همه گیری ویروس کرونــا قرار دهند. از 
اینرو کی تاک لیم؛ دبیرکل آیمو پیام شــخصی خود را برای 
دریانوردان منتشر کرده اســت و به آنها اطمینان داده است 
که آیمو مشــکالت منحصر به فرد دریانوردان در طول همه 
گیری ویروس کرونا را درک کرده و در تالش اســت تا راه 
حل هایی را برای آنها پیدا کند.  در این پیام از کشــورهای 
عضو IMO و شرکت های حمل و نقل خواسته 
شده است تا رویکردهایی عملی در زمینه تغییر 
خدمه، تأمین مجدد نیرو، تعمیرات ، بررسی و 
صدور گواهینامه و مجوزهابی دریانوردان اتخاذ 
کنند. بنابر اعالم سازمان بین المللی دریانوردی، 
کمپین روز جهانی دریانــوردان با قدردانی از 
فداکاری آنها و مســائلی که با آنها رو به رو 
هســتند، به دریانــوردان ادای احترام می کند. 
بسیاری از دریانوردان ماه ها از خانه دور شده 
اند و به دلیل محدودیت سفر، از اینکه قادر به 

بازگشت به خانه خود باشند، اطمینان ندارند.

ادای احترام به فداکاری های دریانوردان
رایزنی و همكاري آیمو برای حل مشکالت منحرص به فرد دریانوردان

کمپين روز جهانی 
دریانوردان با قدردانی از 

فداکاری آنها و مسائلی 
که با آنها رو به رو هستند، 

به دریانوردان ادای 
احترام می کند

سازمان بین المللی دریانوردی در پیامي اعالم كرد:
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در عصر حاضر، دريا، كشــتی و بندر، ســه وجه 
منســجم برای تأمين نيازهای انســان  و توســعه 
كشــورها شــكل داده اند. در اين ميــان، حضور 
مقتدرانه دريانــوردان بر پهنه درياها و اقيانوس ها 
اســت كه به اين انسجام معنا می بخشد. مسئوليت 

سنگين هدايت و راهبری كشتی های تجاری منطقه ای و 
اقيانوس پيما، كشــتی های صيادی، ناوگان نظامی دريايی، 
كشتی های مسافری و گردشگری،  شناورهای خدماتی و 
در يك كالم، صيانــت از امنيت اقتصادی و نظامی ميهن 

مان بر عهده دريانوردانی اســت كه در راه 
انجــام وظيفه از هيچ ايثار و فداكاری دريغ 
نكرده اند.  شــيوع ويــروس كرونا، حرفه 
دريانوردی را نيز مانند ســاير مشــاغل و 
حرفه ها با شــرايط بسيار سخت و پيچيده 
مواجه ساخته است. اين ويروس ناخوانده، 
دنيا را در وضعيت غيرقابل پيش بينی قرار 
داده اســت و جهت مقابله بــا اين بيماری 
خطرنــاك و كاهش شــيوع آن، به ناچار، 
مســافرت ها متوقف و بسياری از مرزهای 
زمينــی و هوايی نيز بســته شــده اند. اما، 
دريانــوردان در خط مقــدم مواجهه با اين 

پاندمی، نقش بســيار اساســی و حياتی در جريان 
جابجايی كاالهای اساسي مثل غذا، دارو، تجهيزات 
پزشكی و بهداشــتی ايفا كرده اند.  آنان، با تالش 
وصف ناشدنی، تعهد خود به تضمين جريان تجارت 
جهانی و زنجيره تأمين را در دوران پاندمي كوويد 
19 به خوبی نشــان داده اند و ناگفته پيداســت كه 
تالش های دريانــوردان جمهوري اســالمي ايران 
در مقايســه با دريانوردان ســاير ملل، نمود برجسته تری 
داشته است، زيرا آنان عالوه بر موانعي كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا با آنها مواجه اند، با محدوديت های ناشــي 
از تحريم هاي ناجوانمردانه استكبار جهانی نيز روبرو بوده 
و هستند.  و البته در روزهايی كه گذشت، 
اوج ايثــار و از خودگذشــتگی دريادالن 
دريانــورد، در عمليــات هدايت 5 فروند 
كشتی نفتكش تحت پرچم كشورمان جهت 
صدور محموله كاالهای نفتی، متجّلی شد. 
در پايان، به نمايندگــی از جامعه دريايی 
و بندری كشور، ضمن پاسداشت خدمات 
مخلصانه دريانوردان فداكار و سخت كوش 
كشورمان، فرا رســيدن پنجم تيرماه؛ »روز 
جهانی دريانورد« را به اين عزيزان تبريك 
و تهنيت عرض نموده، توفيق همگی آنان 

را از خداوند متعال مسئلت می كنم.

محمد راستاد
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

دریانوردان در خط مقدم 
مواجهه با پاندمی کووید 
19، نقش بسيار اساسی و 

حياتی در جریان جابجایی 
کاالهای اساسي مثل غذا، 
دارو، تجهيزات پزشكی و 

بهداشتی ایفا کرده اند

تجلي اوج ایثار و از خودگذشتگی دریادالن دریانورد
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مديركل امور دريانوردان سازمان بنادر و دريانوردی گفت: 
در ايــران حدود 1۲۷ هــزار و ۴۰۰ نفر دارای گواهينامه 

دريايی هستند.
علی اكبر مرزبان با بيان اينكه بر اســاس آمار جهانی، در 
حال حاضر در دنيا حــدود يك ميليون و 5۰۰ هزار نفر 
دريانــورد در بخش های مختلف دريايی فعال اند، افزود: 
مطابق آمــار اداره كل امور دريانوردان ســازمان بنادر و 
دريانــوردی، در ايران حدود 1۲۷ هزار و ۴۰۰ نفر دارای 
گواهی نامه دريايی هستند كه البته به اين معنا نيست همه 

آنها فعال باشند.
مديركل امور دريانوردان سازمان بنادر در تشريح اقدمات 

سازمان بنادر در حوزه دريانوردان، اظهار داشت: در سال 
گذشته، ۷۷ هزار و ۴۸۳ سند دريايی و مجوز 59۳ دوره 
آموزشی صادر شد و در اين دوره ها، ۳9 هزار و ۷۶9 نفر 

آموزش ديده اند.
مرزبــان همچنين از » آنالين شــدن نظــارت بر مراكز 
آموزش و كالس های آموزشــی » خبر داد و الكترونيكی 
كردن درخواســت صدور سند شناســايی، ارسال پستی 
اســناد دريانوردان و يكسان سازی منابع درسی در مراكز 
آموزشی دريانوردی سراسر كشــور را از ديگر اقدمات 

مهم سازمان بنادر برشمرد.
وي درباره اهداف سازمان بنادر در حوزه دريانوردان در 

 127 هزار و 4۰۰ نفر در ایران
گواهينامه دریایی دارند

صدور گواهینامه دریانوردان به صورت الکرتونیکی و ایجاد بانک داده های مصوبات بین املللی دریایی 
در دستور كار سازمان بنادر است

مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر عنوان كرد:
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می توان به حرفه دریانوردی به عنوان 
یک فرصت اشتغالزایی نگاه کرد، به 

شرط اینكه مسائل و مشكالت پيرامونی 
دریانوردان ایرانی برای ماندگاری بيشتر 

در این عرصه، توجه جدی شود

ســال 99، بر الكترونيكی كردن استعالم سو پيشنيه موثر 
برقاچاق كاال و ارز به ميزان صددرصد، يكســان سازی 
منابع درســی مراكز آموزشــی زير 5۰۰ و زير ۳۰۰۰ به 
 ميزان صددرصد و تهيه روش آناليزسوانح دريايی كشور 

تاكيد كرد. 
وی »صدور گواهينامه دريانوردان به صورت الكترونيكی« 
و » ايجــاد بانك داده های مصوبات بين المللی دريايی« را 

از ديگر اهداف سازمان بنادر در سال جاری برشمرد.
مديــركل امور دريانوردان ســازمان بنــادر از همكاری 
شــركت ملی نفتكش در پذيرش 1۳۰ دانشجوی دريايی 
بــرای دوره كارورزی در اين شــركت، قدردانی كرد و 
گفت: می توان به حرفه دريانوردی به عنوان يك فرصت 
اشــتغالزايی نگاه كرد، به شرط اينكه مسائل و مشكالت 
پيرامونی دريانوردان ايرانی برای ماندگاری بيشتر در اين 
عرصه، توجه جدی شود. وي تأكيد كرد: ويروس كرونا، 
با وجود اينكه به چالشــی جدی در تغيير تعداد پرسنل و 
خدمه كشتی های تجاری در دنيا تبديل شد، خوشبختانه 

چنين بحرانی در بنادر ايران گزارش نشده است.

9 شماره
دهم

نشریه خبری
سازمان بنادر و دریانوردی



رئيس دانشــگاه علــوم دريايی چابهار گفت: دانشــگاه های 
دريايی در شرايط كرونايی، هيچ تصميمی برای قطع پذيرش 

دانشجو ندارند. 
محمود نصيری در خصوص سياست آموزشی دانشگاه علوم 
دريايی چابهار، تصريح كرد: دانشــگاه های دريايی در شرايط 
كرونايی، هيچ تصميمی برای قطع پذيرش دانشــجو ندارند و 

در خصوص فرآيند پذيــرش و تعداد ورودی ها 
در سال جديد با سازمان بنادر هماهنگ می شويم. 
رئيس دانشــگاه علوم دريايی چابهار از بازسازی 
خوابگاه های دانشگاه علوم دريانوردی چابهار خبر 
داد و گفت: با شيوع كرونا و تعطيلی دانشگاه ها و 
مراكز آموزشــی، كالس ها و امتحانات به صورت 
غير حضوری برگزار شد؛ سياست دانشگاه چابهار 
بر اين است تا كالس های تخصصی دريايی را به 

صورت حضوری تشكيل دهد.
در اين نشســت همچنين، محمــد علی خبازی 
نــژاد؛ رئيس آمــوزش و تجهيز نيروی انســانی 

شركت ملی نفتكش، با اشــاره به موضوع كاروز و رويكرد 
خاص اين شــركت در ايــن زمينه، گفت: بــه جز آموزش 
در حين كار و بهبود نظام آموزشــی، شــركت ملی نفتكش 
 موفــق شــد كتابچه هــای آموزشــی را به صــورت برنامه 

در بياورد.
 اين مقام مسئول آموزش شــركت ملی نفتكش، خاطر نشان 
كرد: برای دانشــجويان غير بورســيه، رويكرد ما 
به گونه ای اســت كه ابتدا دانشجويان بايد با طی 
دوره عرشه در اين شركت، برای دوره كشتی آماده 
شوند. وی با بيان اينكه سياست شركت ملی نفتكش 
به اين صورت اســت كه دانشجوی مقطع پايين تر 
از كارشناسی را نپذيرد، گفت: اين رويكرد برای ما 
الزم است؛ چراكه در غير اين صورت شايد مجبور 
شــويم، نيروهای فنی را از خارج از كشــور تامين 
كنيم. وی تأكيد كرد: بــرای حل چالش كارورزی 
دانش آموخته های دريايی بــه تعامل و هماهنگی 

بيشتری نياز داريم.

دانشگاه های دریایی تصميمی برای قطع پذیرش دانشجو ندارند
رئیس دانشگاه علوم دریایی چابهار عنوان كرد:

براي فرآیند پذیرش 
و تعداد ورودی هاي 
دانشگاه هاي دریایي 

در سال جدید با 
سازمان بنادر هماهنگ 

می شویم

برای حل چالش 
کارورزی دانش 

آموخته های دریایی 
به تعامل و هماهنگی 

بيشتری نياز داریم
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با صف و انباشت ایجاد شده برای دوره 
کارورزی دریایي، حدود سه سال طول می کشد 

که نوبت به متقاضيان دانشگاه دریایي برسد

معاون مديركل امور دريانوردان و ســازمان های تخصصی سازمان 
بنادر و دريانوردي گفت: طبق آمار به دســت آمده هم اكنون حدود 
۶۴1 نفر متقاضی گذراندن دوره كارورزی دريايی هســتند كه اين 

عدد نشان می دهد كه ما به همكاری بيشتر 
و نزديك تر دانشــگاه ها و موسسه های 
دريايی نياز داريم. حسين يونسی با اشاره 
به آمار تفكيكی متقاضيان دوره كارورزی 
از ســازمان های مختلف دريايی، خاطر 
نشان كرد: با صف و انباشت ايجاد شده 
برای دوره كارورزی، حدود سه سال طول 
می كشد كه نوبت به متقاضيان برسد. معاون 

مديركل امور دريانوردان يكی از راهكارها برای كاهش متقاضی و 
ســاماندهی صف دوره كارورزی را مديريت ورودی دانشــجو و 
هماهنگی دانشگاه های دريايی عنوان كرد. وي از همكاری دانشگاه 
دريانوردی چابهار براي جذب بيشتر متقاضيان رشته دريانوردي خبر 
داد و گفت: اين دانشگاه با هماهنگی صورت گرفته، تعداد ورودي ها 

و پذيرش دانشجو را از 159 به ۲9 نفر كاهش داده است.

يونســی، بودجه عمومی مورد نياز برای آموزش در حوزه دريانوردی 
را ۲ ميليون دالر برآورد كرد و گفت: از اين بوجه، برای هر دانشــجو 
حدود 1۰ هزار دالر هزينه می شود كه ۸ هزار دالر آن هزينه غذا، لباس 
و آموزش اســت و دو دالر برای حقوق دانشــجو پرداخت می شود. 
وی همچنين با بيان اينكه در ســال گذشته، صد درصد ورودی های 
دانشــگاه ها، غير بورسيه بوده اســت، اظهار داشت: ۲5۰ نفر در سال 

9۸ وارد دانشــگاه شدند كه غير بورســيه بودند و الزم است در اين 
زمينه تعامالت تازه ای صورت گيرد؛ اگرچه به لحاظ بار مالی داشتن 
رويكرد بورسيه، نمی توان شركت ها و ســازمان های دريايی را ملزم 
به انجام اين كار كرد. معاون مديركل امور دريانوردان و ســازمان های 
تخصصی سازمان بنادر و دريانوردي گفت: بازگردان بورسيه آموزشی 
در سازمان های دريايی مي تواند كمك قابل توجهي به اين بخش بكند.

نياز 2 ميليون دالری برای آموزش دریانوردی
معاون مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر عنوان كرد:

حدود ۶۴۱ نفر متقاضی گذراندن دوره کارورزی دریایی هستند
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دریانوردان
از نگاه دوربین
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توضیح: عکس ها توسط روابط عمومی بنادر استان ها گرفته شده است.
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دبيــر انجمن صنفی دريانوردان بــا بيان اينكه نيروی 
انســانی در حوزه دريانوردی از اهميت بسيار بااليی 
برخوردار است، گفت: بايد از ظرفيت دريانوردان به 
نحو مطلوب در راســتای ارتقای فعاليت های دريايی 

بهره برد. 
سامان رضايی با اشــاره به اينكه به تازگی چالش های حوزه 
دريانوردی احصاء و به سازمان بنادر و دريانوردی ارائه شده 
اســت، بيان كرد: با بررســی همه جوانب چالش های حوزه 

دريانــوردان در بندهای مختلف تهيه و به ســازمان 
بنادر و دريانوردی ارائه شده است و اميدواريم كه با 
همكاری، تعامل مناسب و توجه الزم در راستای حل 

اين چالش ها گام برداريم.
وی ادامــه داد: مقوله مربوط به انتقال دريانوردان خارجی در 
دوران تحريم موجب شــده است تا به استفاده از دريانوردان 
ايرانی به عنوان يك فرصت نگاه شــود و با اقدامی جهادی 
برای اســتفاده از دريانوردان ايرانی تالش كنيم، همچنين با 

 ایجاد صندوق حمایتی
دریانوردان

 چالش های حوزه دریانوردان احصاء شد

دبیر انجمن صنفی دریانوردان اعالم کرد:
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جذب عالقمنــدان و ارائه آموزش های تخصصی به آنها نياز 
دريانوردی كشور را در اين راستا برطرف سازيم.

دبيــر انجمن صنفی دريانوردان با بيــان اينكه يك ميليون و 
۶5۰ هزار دريانورد در دنيــا داريم كه از اين تعداد ۷۰ هزار 
دريانورد روی كشــتی های تجاری در حال فعاليت هستند، 
عنوان كرد: تربيت نيروی انســانی در حوزه دريايی مســئله 
بسيار مهمی در بخش تجارت دريايی است و بايد به صورت 

جدی در كشور مدنظر قرار گيرد.

رضايــی افزود: بايــد گام بلندی در راســتای تربيت نيروی 
انســانی حرفه ای در حوزه دريايی برداشــته شود چرا كه تا 
1۰ سال آينده شــاهد توليد شناورهای تخصصی هستيم كه 
نيازمند فعاليت دريانوردان متخصص اســت، بنابراين بايد به 

آموزش جدی تر از قبل در حوزه دريانوردی نگاه كرد.
وی با تأكيد بر اينكه نبايد مسائل سياسی در حوزه كشتيرانی 
ايمن دخيل شــود، اظهار كرد: در حوزه ناوبری و كشتيرانی 
ايمن نبايد مباحث و مســائل سياســی دخيل شــود، چراكه 
سالمت دريانوردان از هر مسئله ديگری مهم تر است و بايد 

به آن توجه جدی داشت.
دبير انجمن صنفــی دريانوردان در ادامه با اشــاره به اينكه 
خوشبختانه، دريانوردان شاغل در شركت های بزرگ دريايی 
از خدمات بيمه و تسهيالت حمايتی در دوره آسيب ديدگی 
از حوادث كار در دريا برخوردار هستند، اما تعداد كثيری از 
دريانوردان و فعالين در اين صنعت حســاس و استراتژيك 
از اين تســهيالت حمايتی برخوردار نيستند، اعالم كرد: در 
راســتای تقويت حمايت های اجتماعــی و صنفی، صندوق 
حمايتــی دريانوردان به اين منظور و بــا همكاری نهادهای 
معتبر بين المللی راه اندازی شــده است و انتظار می رود تا 
ساير ارگان ها، سازمان ها و شركت های دريايی در ارتقاء كمی 
و كيفی خدمات اين صنــدوق، انجمن صنفی دريانوردان را 

ياری كنند.
رضايی با بيان اينكه منابع انسانی در حوزه دريايی از اهميت 
بســيار بااليی برخوردار اســت، گفت: عالوه بــر توجه به 
آموزش، كسب تجربه و ايجاد انگيزه برای نيروی انسانی در 
حــوزه دريايی بايد تجهيزات و امكانات الزم و به روز برای 
دريانوردان فراهم شــود و در اين راســتا به نحو مطلوب از 

ظرفيت منابع انسانی در حوزه دريايی بهره برد.

در حوزه ناوبری و کشتيرانی ایمن نباید 
مباحث و مسائل سياسی دخيل شود، 

چراکه سالمت دریانوردان از هر مسئله 
دیگری مهم تر است و ضرورت دارد به آن 

توجه جدی شود
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مدیر بازرگانی شــرکت ملــی نفتکش ایران با 
دریانوردان ســرمایه اصلی صنعت  اینکه  بیان 
دریانوردی و کشــتیرانی هســتند، گفت: باید 
پشتیبانی و حمایت الزم از دریانوردان و خانواده 

آنها بیش از هر زمان دیگری مدنظر قرار گیرد.
کاپیتــان شــهرام فرحبد در مــورد مهمترین 
چالش های حوزه دریانوردی و به ویژه مشکالت 
و مســائل مربوط به دریانــوردان، اظهار کرد: 

شــرایط خاص و ســخت کار در دریا، دور بودن از 
اجتماع و خانواده، عدم دسترسی به امکانات مدنی و 
اجتماعی وهمچنین نیاز به مدیریت مشکالت شخصی 

و خانوادگــی از راه دور، از وجوه تمایز اصلی 
این حرفه با دیگر مشاغل است.

وی ادامــه داد: خصوصیــات و توانایی هــای 
فردی در کنار شــرایط فرهنگی و خانوادگی و 
قوانین مناســب و متناسب در جهت حمایت از 
دریانوردان و خانواده های آنها از چالش های مهم 
حوزه دریانوردی است، از دیگرچالش های باید 
به مشــکالت و محدودیت های ناشی از تحریم 
اشــاره کرد و گفت که به رغم کنوانسیون ها و قوانین 
بین المللی موجود مبنی بر عدم اعمال تمایز بر حق و 
حقوق دریانوردان بر مبنای ملیت یا مذهب، متاســفانه 

دریانوردان سرمایه اصلی صنعت دریانوردی و کشتيرانی
مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران عنوان كرد: 

صندوق های حامیتی با كمك وزارت كار براي دريانوردان تشكیل شود

شماره
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شــاهد اعمال محدودیت در حوزه رفتن به خشکی در 
بنادر دیگر کشورها هســتیم و این نوع محدودیت ها 
باعث شــده که امکان کار برای نیروی مازاد در این 

حوزه در ناوگان دیگر کشورها غیرممکن باشد.
مدیر بازرگانی شــرکت ملی نفتکش ایران در پاســخ 
به اینکه چه پیشــنهاداتی برای بهبود وضعیت شغلی و 
معیشتی دریانوردان دارید؟ عنوان کرد: از آنجا که نوع 
استخدام دریانوردان در شرکت های کشتیرانی به قرارداد 
مدت معین تغییر یافته، بنابراین به منظور پشــتیبانی از 
این دریانوردان و خانواده آنها نیاز اســت صندوق های 
حمایتی با کمک وزارت کار تشکیل شود و با مشارکت 
شرکت های بهره مند از خدمات دریانوردان سیاست های 

حمایتی را تدوین و اجرایی کنند.
کاپیتان فرحبد افزود: به دلیل شرایط شغلی، دریانوردان 
به مرور زمان از جامعه منزوی می شــوند که این امر 
باعث بروز مشکالت خانوادگی خواهد شد و یکی از 
راهکارهای کــم کردن اثرات آن برگزاری اجتماعات 

دریایی مانند مسابقات و اجتماعات ورزشی و علمی 
و فرهنگی است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه دریانوردان سرمایه های 
اصلی صنعت دریانوردی و کشــتیرانی هستند، اظهار 
کرد: روز جهانی دریانورد، فرصتی است تا زحمات، 
تالش ها و نقش ارزشــمند این همکاران عزیز را در 

گردش چرخ های اقتصادی کشور پاس بداریم.
مدیر بازرگانی شــرکت ملی نفتکش ایران در مورد 
اینکه چه اقداماتی باید بــه منظور جذب حداکثری 
جوانان به شغل دریانوردی مدنظر قرار گیرد؟ گفت: 
خوشــبختانه در حال حاضر پتانسیل بسیار خوبی در 
ایــن حوزه وجود دارد و تنهــا موضوع مهم در این 
قسمت جذب جوانان مستعد و عالقه مند است که می 
توان با برنامه ریزی مناســب توسط نهادهای ذیربط، 
جوانان عزیز کشور را با ابعاد و واقعیت های این حرفه 
مقدس بیشتر آشنا کرد تا با شناخت بهتر در این عرصه 

فعالیت کنند.

به دليل شرایط شغلی، دریانوردان به مرور 
زمان از جامعه منزوی می شوند که این امر 

باعث بروز مشكالت خانوادگی خواهد شد 
و یكی از راهكارهای کم کردن اثرات آن 

برگزاری اجتماعات دریایی مانند مسابقات و 
اجتماعات ورزشی و علمی و فرهنگی است

شماره
نشریه خبری17دهم

سازمان بنادر و دریانوردی



دبيركل اتحاديه مالكان كشتی ايران با اشاره به اينكه اميدواريم 
روزی تمام شناورها از نيروهای داخلی استفاده كنند، گفت: 

در راســتای تحقــق اين هدف، بايد شــناورها را به 
استفاده از دريانوردان ايرانی ملزم كرد.

يحيی ضيايی مهرجردی درباره روز جهاني دريانورد 
و سياســت هاي كه مي توان در اين حوزه استراتژيك 
اتخــاذ كرد، مي گويد: جذب نيروهــای ايرانی روی 
شناورها مسئله بسيار مهمی است كه عالوه بر درنظر 
گرفتن بسته های تشويقی و حمايتی در راستای ايجاد 
انگيزه برای دريانوردان نيازمند فرهنگ ســازی است 
تا افراد شرايط واقعی دريانوردی را مالحظه كرده و 

بتوانند با حس كردن آن به اين حرفه نزديك شوند.
دبيركل اتحاديه مالكان كشــتی ايران بــا تأكيد بر اينكه بايد 

آهسته و پيوسته پيش برويم و در اين زمينه تمامی شناورها 
را به استفاده از نيروهای ايرانی ملزم كنيم، خاطرنشان كرد: در 
ابتدای امر نيازمند فرهنگسازی در اين حوزه هستيم و 
پس از آن بايد نيروی انسانی خود را توجيه كنيم و با 
ارائه آموزش های الزم در راستای بهبود وضعيت اين 
حرفــه گام برداريم، در كنار همه اين ها بايد به مقوله 
حمايــت از دريانوردان توجه جدی داشــت چرا كه 

همه اين موارد الزم و ملزوم يكديگرند.
ضيايی ابراز اميدواری كرد روزی بتوانيم شــاهد اين 
صحنه باشيم كه همه نيروهای انسانی روی كشتی ها 
ايرانی هســتند و صنعت دريايی كشور تمام و كمال 
از نيروهای داخلی اســتفاده می كنــد، اقدامی كه می تواند 

اشتغالزايی مناسبی را به دنبال داشته باشد.

راهكارهای جذب دریانوردان ایرانی
اکنون شاهد انباشت دانشجوها برای دوره های آموزشی دريانوردي هستیم

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران:

18 نشریه خبری
سازمان بنادر و دریانوردی
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دهم



وی در ادامه با اشــاره به اينكه بايــد از ظرفيت NGO ها به 
نحوی مطلوب در اين حوزه بهره برد، اظهار كرد: می توانيم 
به خوبی از ظرفيت NGO ها در مسائل مربوط به دريانوردان 
بهره مند شويم چرا كه اين انجمن ها دولتی نيستند و مسائل 

تصدی گرانه از طريق آن ها قابل پيشبرد است.
دبيركل اتحاديه مالكان كشتی ايران عنوان كرد: بايد به خوبی 
از ظرفيت ها بخش خصوصی در حوزه دريايی و دريانوردی 
نيز بهره مند شــويم و بخشــی از فعاليت ها را از اين طريق 

پيش ببريم.
ضيايی در ادامه به اهميت مقوله آموزش در حوزه دريانوردی 
اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در اين زمينه كمك های الزم 
از ســوی ســازمان بنادر و دريانوردی به ما صورت گرفته 
اســت و هم اكنون شاهد انباشت دانشجوها برای دوره های 

آموزشی هستيم.
وي با بيان اينكه پس از پاندمی ويروس كرونا با حجم بااليی 
از مشــكالت عديده در مورد شناورهای حوزه خليج فارس 
مواجه شــديم، عنوان كرد: تعداد زيادی از نيروها خارجی 
بودند و انتقــال آنها به دليل لغو پروازها به مشــكل خورد 
و مكاتبــات زيادی با وزارت امــور خارجه جهت حل اين 
مشــكل صورت گرفت، بنابراين حدود ۲.5 ماه مشــكالت 
عديده ای داشتيم تا به روشی مناسب برای جابجايی نيروها 

دست يابيم.
وی ادامه داد: مورد بعدی قفل شــدن بنــادر جنوبی خليج 
فارس بود چرا كه بسياری از بنادر بسته شد و تعداد بسياری 
از شــناورها بالتكليف باقی ماند و ضــرر زيان هنگفتی به 

مالكان كشتی وارد آمد.

جذب نيروهای ایرانی روی شناورها مسئله بسيار مهمی است که عالوه بر درنظر 
گرفتن بسته های تشویقی و حمایتی در راستای ایجاد انگيزه برای دریانوردان 

نيازمند فرهنگ سازی است

19 شماره
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مدير دفتر ايمنی، كيفيت و محيط زيســت شــركت 
كشــتيرانی جمهوري اســالمي ايران با پيشنهاد ايجاد 
كارگروه مشــترك دريايی در زمــان وقوع چالش از 
سوی ارگان های دريايی كشــور، گفت: شكل گيری 
چنين كارگروهی حل مشــكالت را در حوزه دريايی 

را تسهيل خواهد كرد. 
كاپيتــان اصغر محمودپور با اشــاره به اينكه در زمان 
شــيوع ويروس كرونا به يك فهم مشترك در راستای 

حل مســائل در كشور دست يافتيم، اظهار كرد: به طور حتم 
ارگان های دريايی كشور می توانند در زمان وقوع مشكالت 
و مسائل اين چنينی كنار هم باشند و با همفكری راهكارهای 

بهتری را برای عبور از بحران طراحی كنند.
وی ادامه داد: بنابراين پيشــنهاد مــی كنيم كه در زمان وقوع 
چالش در حوزه دريايی »كارگروه مشترك ارگان های دريايی 
در زمان وقوع بحران« شكل گيرد، اتفاقی كه باعث می شود 
از همپوشــانی و تكرار فعاليت ها از سوی ارگان های دريايی 
در چنين مواردی جلوگيری شود و عالوه بر اين با همفكری 
و تعامل بتوان از بحران عبور كرد و چالش ها و مشكالت را 

در حوزه دريايی حل كرد.
مدير دفتر ايمنی، كيفيت و محيط زيســت شركت كشتيرانی 

جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه اعمال تحريم های 
يكجانبــه و غيرقانونی آمريكايی هــا محدوديت های 
عديده ای را برای اقتصاد كشــور و بــه ويژه حوزه 
دريايی به وجود آورده است، عنوان كرد: بايد بتوانيم 
تعامل خود را با كشورهای دنيا بهبود بخشيم و ارتباط 
تجاری و دريايی خود را با كشورهای مختلف حفظ 
كنيــم و اينگونه اقتصادی پويا در بخش دريا داشــته 

باشيم.
مدير دفتر ايمنی، كيفيت و محيط زيســت شركت كشتيرانی 
جمهوري اســالمي ايران در ادامه با اشــاره بــه اينكه وقوع 
اشتباهات در حوزه دريانوردی عواقب سنگينی به دنبال دارد، 
بر لزوم آموزش و كســب تجربه از سوی دريانوردان اشاره 
كرد و گفت: در صورت وقوع اشــتباه در حوزه دريانوردی 
تبعات سنگينی به جای خواهد ماند و بايد هزينه های بسياری 
پرداخت شود تا بخشی از آن اشتباه را تا حدودی بتوان جبران 
كرد، بنابراين در اين زمينه همگی موافقند كه شخصيت حرفه 
ای افســران و دريانوردان در صورت كارورزی هرچه بهتر 
شكل می گيرد، چراكه در عمده اتفاقات به دليل كم تجربگی 

و ضعف های ناشی از آموزش رخ داده است.
محمودپور با بيان اينكه تربيت نخبگان در حوزه دريانوردی 

به کارگروه مشترک ارگان های دریایی نياز داریم
 آموزش و کسب تجربه از سوی دریانوردان رضورت دارد

مدیر دفتر ایمنی، کیفیت و محیط زیست شرکت کشتیرانی:

2۰ نشریه خبری
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به طور حتم اقتدار كشور در بخش دريايی را به دنبال خواهد 
داشت، گفت: هرچقدر ميزان نخبگان دريايی و بندری كشور 
افزايش يابد وضعيت كشور در اين زمينه بهتر خواهد شد و 
به طور حتم طی ســال های آينده با كاهش محدوديت ها در 
بخش دريايی و بندری می توانيم شاهد افزايش تعداد افسران 

و ملوانان كشور باشيم.
وی افزود: هر يك نفر افســر و ملــوان عالوه بر درآمدزايی 
برای كشــور، كســب تجربه كرده و می تواند زمينه را برای 
فعاليت افسران و ملوانان در خارج از كشور نيز فراهم كند و 

در نتيجه آن صنعت دريانوردی ايران پويا تر شود.
مدير دفتر ايمنی، كيفيت و محيط زيســت شركت كشتيرانی 
ج.ا.ا در پايان با تاكيد بر اينكه متاســفانه در ايران علی رغم 

وجود سواحل طوالنی، شهرهای پرجمعيتی در اين جغرافيای 
منحصر به فرد نداريم، اظهار كرد: در كشورهای توسعه يافته 
پايتخت يا كالنشــهرها در نزديكی سواحل بنا شده است و 
صنعت و توليد در نزديكی دريا به بار نشســته است و ما نيز 

در كشور خود بايد در اين مسير حركت كنيم.

ارگان های دریایی کشور در زمان وقوع 
مشكالت مي توانند  کنار هم باشند و با 

همفكری راهكارهای بهتری را برای عبور 
از بحران طراحی کنند

21 شماره
دهم
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رييس  دبيرخانه شورای عالی صنايع دريايی به ظرفيت های باالی 
كشــور در حوزه دريايی و نيروی انســانی اشاره كرد و گفت: 
بايد دريانوردان متخصص و آمــوزش ديده ايرانی را به تدريج 

جايگزين نيروهای خارجی كنيم.
ســيامك ســيد مرندی، در مورد مهم ترين چالش و مشكالت 
مربوط به دريانوردان، اظهار كرد: دريانوردان را بايد به دريانوردان 
سنتی و آنهايی كه مدارك مربوطه را كسب كرده اند تقسيم بندی 
كنيم، در صورتی كه ايــن پيش فرض را مدنظر قرار دهيم بايد 
تاكيد كرد عمده نگرانی هــا در اين حوزه مربوط به دريانوردان 
سنتی است كه روی شناورهای سنتی مشغول به فعاليت هستند.

وی افزود: متاســفانه ســن شــناورهايی كه دريانوردان سنتی 
روی آنها مشــغول به فعاليت هســتند باال بــوده و بحثی را كه 

در مورد جايگزينی شــناورهای جديد داريم اين است 
كه شايد دريانوردان ســنتی قابليت تطبيق با شناورهای 
جديد را نداشته باشــند كه در اين زمينه مقوله آموزش 
از اهميت بســياربااليی برخوردار است و در عين حال 
بايــد تصميمات و فعاليت ها به گونه ای پيش برود كه با 
جايگزينی شناورهای مناسب دريانوردان سنتی كمترين 

آسيب را ببينند.
مرندی با اشاره به اينكه يكی ديگر از نگرانی ها در حوزه 
دريانوردان مربوط به مباحث حمايتی است، عنوان كرد: 

بايد چالش های موجود در زمينه ماليات ها حل شود تا با افزايش 
حمايت ها، شــرايط بهبود پيدا كند؛ آنچه بايد به صورت كالن 

مورد توجه واقع شــود ايجاد شرايط مناسب در حوزه حمل و 
نقل اســت كه تبعات مفيد آن نيز در نهايــت دريانوردان را نيز 

شامل می شود.
رييس  دبيرخانه شــورای عالی صنايــع دريايی در ادامه 
به شرايط معيشــتی دريانوردان اشــاره كرد و در مورد 
پيشــنهادها و راهكارهای الزم به منظور بهبود وضعيت 
اين قشر، خاطرنشــان كرد: بايد بدانيم كه دريا، معيشت 
دريانوردان است و در حال حاضر نيز اقدامات متفاوتی 
در حال انجام است تا فشارهای وارده به ويژه در بخش 

اقتصادی به دريانوردان كاهش پيدا كند.
 مرندی با اشــاره به اينكه در بخش شــناورهای فيدری 
در دوران تحريم، فعاليت های ارزنده ای صورت گرفت و باری 
از دوش اقتصاد كشــور برداشته شد، اظهار كرد: به دليل اعمال 
تحريم های ظالمانه و غيرقانونی آمريكايی ها حوزه دريايی كشور 

 ما نسبت به دریانوردان سنتی نگرانیم

رییس  دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی 
تاکید کرد: 

دریانوردان متخصص 
ایرانی را جایگزین نيروهای 

خارجی  کنيم
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با محدوديت های مختلفی روبرو شــد و برای شناورهای بزرگ 
مشالت عديده ای به وجود آمد كه اقتصاد كشور را تحت تاثير 
قرار می داد، اما بايد بدانيم كه در بخش شــناورهای فيدری به 
خوبی توانســتيم فعاليت های را در حوزه دريايی پيش ببريم و 
اينگونه فشــارهای اقتصادی را در بخــش حمل و نقل دريايی 

كاهش دهيم.
وی با بيان اينكه چه در حوزه دريانوردی و چه در حوزه دريايی 
ظرفيت های بســيار بااليی داريم كه متاسفانه كماكان ناشناخته 
باقی مانده است، گفت: كشور ما مختصات دريايی مناسبی دارد 
و از ســواحل طوالنی برخوردار است و عالوه بر آن از ظرفيت 

بسيار مطلوبی در بخش نيروی انسانی بهره می برد.
رييس  دبيرخانه شــورای عالی صنايع دريايی با اشــاره به اينكه 
حتما نيازمند آن نيســتيم كه كشــتی توليد كنيم، بيان كرد: بايد 
بــه قوانين داخلی توجه و آنها را رعايــت كرده و از آن تبعيت 
كنيــم و بتوانيم از نيروی داخلی خــود به جای نيروی خارجی 
در بخش هــای مختلف و به ويژه در حوزه دريانوردی بهره مند 
شويم و به شرايطی دست يابيم كه بتوانيم با تربيت نيروی دريايی 
متخصــص، روزی به صادرات در حوزه دريانوردان ايرانی فكر 

كنيم و آن را محقق سازيم.

سن شناورهایی که دریانوردان سنتی 
روی آنها مشغول به فعاليت هستند باال 
بوده و بحثی را که در مورد جایگزینی 

شناورهای جدید داریم این است که 
شاید دریانوردان سنتی قابليت تطبيق 

با شناورهای جدید را نداشته باشند
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چالش های
دریانوردان

توضیح: 
مشکالت 
دریانوردان که 
در اینفوگرافی 
آمده است، 
از سوی 
انجمن صنفی 
دریانوردان 
ایران احصاء 
شده است.

بیکاری دریانــوردان جویای 
کار

موسسات کاریابی غیر مجاز
عدم حمایت مناســب از دریانوردان 

آسیب دیده در حوادث دریایی
عدم شــفافیت الزم در بخشی از استخدام 

دریانوردان و فقدان قرارداد کار مناسب
عدم بهره مندی دریانوردان از تسهیالت بیمه پایه 

و تکمیلی

و  امنیــتـــی  تهــدیــــدات 
محدودیت های ناشی از تحریم ها
عدم اجرای طبقه بندی مشــاغل در 

شمنا
هم ترازی مدرک دریانوردان

مالیات دریانوردان
اختــالل در فرآیند پرداخت حقوق و دســتمزد 

ارزی دریانوردان کشتیرانی ج.ا.ا
 مشاغل سخت و زیان آور برای تمام دریانوردان

 چالش ها و مشکالت
 دریانوردان و ملوانان

حوزه محدود

 چالش ها و مشکالت
 دریانوردان و ملوانان

حوزه نامحدود

 چالش های
عمومی و صنفی 

دریانوردی

) شناورها با تناژ زیر 3000 تن (

و  عمومی  آگاهــی  تقویــت 
فرهنــــگ مشـــــارکت در 

فعالیت های جمعی
عــدم ارائــه خدمــات صنفــی به 

دریانوردان در بنادر کشور
تــداوم و تقویــت اقدامات جهــت بهبود 

کیفیت آموزش
تشکیل کانون )فدراسیون( دریایی
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