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فّنـاوری هوشـمند بـا سـرعت تمـام بـر دامنـه و سـیطرۀ خویـش می افزایـد. روزی نیسـت کـه دسـتاورد جدیـدی زندگی انسـان های شـهری و 
روسـتایی را تحت الشـعاع قـرار ندهـد.

فّناوری هـای هوشـمند تـا آنجـا پیـش رفته انـد کـه بسـیاری از افـراد در گوشـه و کنـار این کـرۀ خاکی دسـت از زندگی سـنتی شسـته و زندگی 
برگزیده ا ند. را  دیجیتالـی 

اگـر زمانـی پدربزرگ هـا و مادربزرگ هـا برای نشـان دادن کارهـای خارق العاده و اعجاب آور به بچه ها، دسـت بـه  دامن چراغ جادویـی عالءالدین، 
قالیچـۀ حضـرت سـلیمان و دیو هفت سـر و شیشـۀ عمر او و باالخره داسـتان های هزار و یک  شـب می شـدند و زمیـن و زمان را بـرای اثبات آنها 
به هـم می بافتنـد، حـاال به جـای همـۀ آنها، شـبکه های مجازی، دنیـای پر رمـز و راز واقعـی و غیرواقعی، فضایـی و غیرفضایی و زمان گذشـته و 

آینـده را مثـل آش شـله قلمکار در حلقـوم آنها می ریزد. 
در واقـع فّنـاوری هوشـمند زندگـی مـردم امـروزی را بـدون در نظـر گرفتن حـد و مرزهـا چنان دچار تحـول و دگرگونی کرده اسـت کـه زندگی 

دیجیتالـی تـوأم بـا راحتـی و آسـایش را بر زندگی سـنتی ترجیـح می دهند.
در واقـع اکثـر آداب و رسـوم و سـنن زندگـی سـنتی روز به روز به فراموشـی سـپرده می شـود و به جـای آن انواع و اقسـام نرم افزارهای هوشـمند 

عرصـه را بر زندگی سـنتی تنـگ می کنند.
مجسـم کنیـد زمانـی بـرای خریـد بلیت قطـار، اتوبـوس، هواپیما به خصوص در آسـتانۀ تعطیـالت، هر فـرد حداقل یـک روز بایـد از کار و زندگی 
دسـت می کشـید و دسـت آخـر معلـوم نبـود از آزمـون خریـد بلیـت موفـق بیـرون می آمـد یـا نـه؟ مراجعـه بـه ادارات نیز بـرای انجام یـک کار 
معمولـی کفـش پاشـنه آهنیـن و یـک فرصت اساسـی می خواسـت کـه معمواًل با پاسـخ امروز بـرو فردا بیـا نیز همراه بـود. بـرای پرداخت قبض 
آب، بـرق، تلفـن و همچنیـن بـا پرداخـت حقـوق، مدت زمان زیـادی الزم بود تـا در صف های طوالنی شـعبه های بانک، مشـتریان گـذران وقت 

طالیی شـان را بـه نظاره بایسـتند.
امـا  اکنـون همه چیـز رنـگ دیجیتالـی بـه خـود گرفتـه و دنیـا بر وفق مراد کسـی اسـت که با یـک تلفن هوشـمند به اینترنت دسترسـی داشـته 
باشـد تـا همـه چیـز از شـیر مرغ تا جـان آدمیـزاد در اولین فرصـت برایش مهیا شـود. به این ترتیب شـیرازۀ زندگـی مردم درحال حاضر براسـاس 

داده هـای فّناوری شـکل می گیـرد و زندگی انسـان امروز، در سـیطرۀ دنیای الگوریتم هاسـت.
بـا ایـن توصیـف در بدبینانه تریـن حالـت شـاید بتوان گفت کـه فّناوری هوشـمندانه زندگـی را آن طـور که می خواهد بر انسـان تحمیـل می کند. 
امـا نمی تـوان منکـر تحـوالت عظیم ناشـی از بکارگیری آن در زندگی روزمره شـد. در این شـماره به بررسـی آثـار و پیامدهای فّناوری هوشـمند 

و راه هـای تطبیـق صنعت حمل ونقـل دریایی با تحـوالت نویـن پرداخته ایم.
در پایـان، ضمـن تبریـک سـال نـو بـه تمامـی خواننـدگان عزیـز و کارکنان خشـکی و دریایـی نـاوگان ملی، امید اسـت ایـن شـماره از پیام دریا 

مقبـول نظرتان باشـد.

 ]  بهروز قهرمانی  [  

انسان در سیطرۀ دنیای دیجیتالی                                                                                                
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هوشمندسازی

ميزگرد فّناوری هوشمندسازی با نگاهی به حمل ونقل دريايی
 در ايران و جهان؛

یک گام تا هوشمند سازی بنادر
 و حمل ونقل دریایی

فنّاوری هـای هوشـمند تأثیـر شـگرف خـود را روز بـه روز، لحظه ای و آنـی بر ابعاد زندگی بشـر در اقصـی نقاط جهـان می گذارد. امـروزه وجود 
فنّاوری هایـی کـه بـه سـرعت رشـد می کنند روز بـه روز افـراد کرۀ زمیـن را از دورتریـن نقطه به هـم نزدیک می کنـد، گویی تصورات مارشـال 
مک لوهـان دانشـمند و نظریه پـرداز علـوم ارتباطـات کـه در دهـۀ 1960 برای 50 سـال آینـده در زمینۀ دسـتیابی بشـر به یک دهکـدۀ جهانی 

)Global Village) پیش بینـی کـرده بود، جامۀ عمل پوشـیده اسـت.
درحال حاضـر فنّاوری هـای هوشـمند در مرحلـه ای اسـت کـه بـه گفتـۀ کارشناسـان از عصر انفجـار اطالعات بـه عصر انفجـار داده ها رسـیده 
اسـت. در ایـن ارتبـاط بد نیسـت اشـاره کنیم که براسـاس یک بررسـی کارشناسـانه توسـط نظریه پـردازان فنّـاوری اطالعات فقط در سـال 
جـاری میـالدی 50 میلیـارد قطعـه و تجهیـزات هوشـمند بـه اینترنت متصـل خواهد شـد. با این توصیـف می تـوان پیش بینی کرد ایـن قطعات 
چـه تحوالتـی را در پـی خواهنـد داشـت. بنابراین می تـوان به جرئت گفـت حـرف اول و آخـر را در زندگی آتی بشـر، فنّاوری هوشـمند می زند. 
 در ایـن ارتبـاط ورود اسـتارت آپ ها بـه عرصـۀ کسـب وکار، انـواع و اقسـام نرم افزارهایـی که زندگـی را از این رو بـه آن رو می کننـد، تلفن های 
هوشـمند، خودروهـای خـودران، رسـانه های دیجیتالی، فروشـگاه های بزرگ اینترنتی،  بنادر و کشـتی های هوشـمند، اسـتفاده از فنّـاوری ویدئو 
کنفرانـس اینترنتـی، شـبکه های اجتماعـی، جراحی هـای از راه دور در پزشـکی و ... مشـتی نمونۀ خروار اسـت کـه در دنیای فنّـاوری وجود دارد 

و هـر روز بر تعـداد آن افزوده می شـود.
بـا ایـن مقدمـه چهلمیـن میزگرد نشـریۀ پیام دریا بـا عنوان " فنّـاوری هوشمندسـازی با نگاهـی به حمل ونقـل دریایـی در ایـران و جهان" با 

حضـور مدیـران و کارشناسـان حـوزۀ حمل ونقل و فنّـاوری اطالعات برگزار شـد.
شـرکت کنندگان در ایـن میزگـرد بـه ایـن نکته اشـاره کردنـد که صرف داشـتن تجهیـزات نمی تـوان به فنّاوری هوشـمند دسـت یافـت زیرا 
هوشمندسـازی بـه سـازوکار خاص فرهنـگ، هم گرایـی و هم افزایی، آمـوزش نیروی انسـانی، ایجـاد تفکر و همـکاری همۀ بخش ها نیـاز دارد.

از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه افزایـش روز بـه روز تجـارت دریایـی، حمل ونقـل دریایـی و بنـادر هوشـمند، یـک الـزام و یک فرصت محسـوب 
می شـوند در غیـر ایـن صـورت حمل ونقـل از ادامـۀ بقـا جـا می مانـد.

اعضـاء حاضـر در ایـن میزگـرد عبارتند از دکتـر محمدقائم تاجگـردون مدیرکل فنّاوری اطالعـات و ارتباطات سـازمان بنادر و دریانـوردی، دکتر 
زینـب برزگر مشـاور مدیرعامل سـازمان بنـادر و دریانوردی در حـوزۀ فنّاوری اطالعات، مهندس محمدرضا دماوندی مدیرعامل شـرکت توسـعۀ 
فنّـاوری اطالعـات دریایـی، مهنـدس عبدالرضـا محبی مدیـر دفتر تحقیق و توسـعۀ فنی معاونت توسـعۀ ناوگان کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران، دکتر حسـن شـادمان مشـاور معاون توسـعۀ ناوگان کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران، مهندس علیرضـا مهرگو مدیرعامل شـرکت 

طرح و توسـعۀ سـپنا، مهندس سـیدرضا نواب کاشـانی مدیرعامل شـرکت واقع افزونگران رایا سـپهر. 

مهندس محمدرضا دماوندی دکتر محمدقائم تاجگردون

مهندس سید رضا نواب کاشانیدکتر زینب برزگردکتر حسن شادمان

مهندس علیرضا مهرگو

مهندس عبدالرضا محبی
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پیام دریـا: شـاید نیـاز بـه این نباشـد که 
بخواهیـم در یـک مـرور اجمالـی نگاهی 
بـه تغییـر و تحـوالت ناشـی از فنّـاوری 
هوشـمند در جهان داشـته باشـیم چراکه 
مختلـف  اجـزای  در  آن  ردپـای  امـروزه 
زندگـی کامـاًل مشـهود می باشـد و تار و 
پـود جامعـه را به هـم تنیده اسـت اما بد 
نیسـت. ابتدا بحـث را با این سـؤال آغاز 
می کنیـم که بنـادر ایران از نظر دسـتیابی 
بـه فنّـاوری هوشـمند در چـه مرحلـه ای 

دارند؟ قـرار 

اینکـه  از  خوشـحالم  تاجگـردون:  محمدقائـم 
فرصتـی در اختیـار مـا گذاشـته شـد تـا بـه بحـث 
و تبادل نظـر در زمینـۀ فّنـاوری هوشـمند بپردازیم. 
امیـدوارم مسـائل عنـوان شـده مثمر ثمـر باشـد. از 
سـال ها پیـش بحث هوشمندسـازی بنادر کشـور با 
الگوبـرداری از بنـادر پیشـرفتۀ جهـان مطرح شـده 
اسـت. پیـش از ورود بـه بحـث بایـد اشـاره شـود 
کـه معمـواًل در حـوزه فّنـاوری آنچـه که مشـاهده 
می شـود، ثمـره و محصـول آن اسـت در حالی کـه 
بـه تالش هایی کـه منجـر بـه تولیـد محصـوالت 
را  فّنـاوری  می شـود.  توجـه  کمتـر  اسـت  شـده 
آنجایـی می تـوان یافـت کـه در ابـزار و تجهیـزات 
باشـد. امـا هـر فنـاوری قبـل از اینکـه تبدیـل بـه 
ابـزار و تجهیزات شـود در ذهن بشـر شـکل گرفته 
ایده هایـی مطـرح و سـال ها روی آن کار  اسـت. 
شـده تا در نهایت توانسـته اسـت خودش را در آینۀ 
یک سـری از تجهیـزات نشـان دهد. در حـوزه بندر 
نیـز به همین شـکل اسـت، وقتـی در دنیـا بنادری 

داریـم که فعالیت هـای بندری در آنهـا کاماًل بدون 
دخالـت نیروی انسـانی انجـام می شـود ایـن یعنـی 
لجسـتیک،  برنامه ریـزی  عملیـات،  برنامه ریـزی 
کنتـرل و نظـارت بـر اجـرای صحیـح برنامه هـا با 
هماهنگـی زنجیـرۀ تأمین و بدون دخالت مسـتقیم 
از  یکـی  مثـال  بـرای  می شـود.  انجـام  انسـان 
ترمینال هـای بنـدر روتـردام کاماًل هوشـمند اسـت 
و پشـت ایـن جریـان هوشـمند نیروی انسـانی هم 
بـرای نظـارت وجـود دارد. ولـی در آن فضـا یعنـی 
مشـاهده  نیروی انسـانی  شـما  ترمینـال،  داخـل 
نمی کنیـد. بـا ایـن حـال نکته مهـم این اسـت که 
هوشـمندی بـه معنای حـذف انسـان از فرایندهای 
عملیاتـی نیسـت و بـه صـورت دقیق تر بـه معنای 
انتقال هوشـمندی انسان به ماشـین است. تا زمانی 
که انسـان هوشـمندی نباشـد ابزار هوشـمندی نیز 
الیه هـای  در  بنابرایـن  داشـت.  نخواهـد  وجـود 
مختلفـی می تـوان در مـورد هوشمندسـازی حـرف 
زد امـا ابعاد مختلـف هوشمندسـازی را نباید نادیده 
گرفـت. آنچـه که ذهن مـا را برای هوشمندسـازی 
بنـادر کشـور به خود مشـغول کـرده این اسـت که 
چـرا ما بنـادر هوشـمند ماننـد بنـادر پیشـرفتۀ دنیا 
نداریـم؟ و ایـن سـؤال ذهـن ذی نفعـان را در ایـن 

حـوزه بـه خـود مشـغول کرده اسـت.
مـا هـم بایـد آنچه کـه در سـه الـی چهار دهـه در 
کشـورهای مختلـف در مـورد آن فکـر و کار شـده 
نکنیـم کـه  فرامـوش  امـا  باشـیم  داشـته  اسـت، 
را  هوشمندسـازی  لزومـاً  فّنـاوری  آوردن  صـرف 
در پـی نخواهـد داشـت. درحال حاضـر در سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی بالـغ بـر یـک  سـال اسـت که 
موضوع هوشمندسـازی بنادر کشـور مطرح شـده و 

نقشـۀ راهـی در ایـن ارتبـاط تدویـن و بـه تصویب 
هیئـت عامـل سـازمان رسـیده و در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن نقشـۀ راه، تعریفـی که 
از هوشمندسـازی ارائـه شـده اسـت، برنامه ریـزی 
و  موجـود  منابـع  همـۀ  از  صحیـح  اسـتفادۀ  و 
اثربخـش  کار  انجـام  بـرای  منابـع الزم  تسـهیل 
در تمـام فعالیت هـا و الیه هـای مختلـف، اعـم از 
سیاسـت گذاری تـا الیه هـای اجرایـی اسـت. لـذا 
پنـج بُعـد را در نقشـۀ راه هوشمندسـازی سـازمان 
تعریـف کرده ایـم. در بُعـد زیرسـاخت فّناورانـه بـه 
دنبـال هوشمندسـازی و ایجاد شـبکه های ارتباطی 
هسـتیم. بنابرایـن، در ایـن الیـه دو حـوزه مطـرح 
اسـت. اول مباحـث مربـوط بـه ایجـاد شـبکه ها و 
دوم IOT ) اینترنت اشـیاء( اسـت. وقتـی در مورد
 IOT صحبـت می کنیـم یعنـی بتوانیم بـه جایی 
برسـیم که البته بـا فناوری، ماشـین آالت با کاربر و 
کاربـر بـا ماشـین آالت صحبـت کند چرا کـه انجام 
اسـت.  کنتـرل  و  برنامه ریـزی  نیازمنـد  هـرکاری 
برنامـه ای کـه مـا بـه ماشـین می دهیـم حـرف ما 
با ماشـین اسـت و حرف ماشـین نیز نتیجـۀ اجرای 
کار اسـت کـه در کنتـرل بـه مـا کمـک می کنـد.

طبعـاً پـس از هوشـمند شـدن ماشـین ها، در الیـۀ 
باالتـری بایـد بـا آنهـا تعامـل داشـته باشـیم. پس 
واسـطۀ بین انسـان و ماشـین یـک نرم افزار اسـت. 
هوشمندسـازی،  ابعـاد  از  دیگـر  یکـی  بنابرایـن، 
قطعـاً سـامانه های اطالعاتـی و نرم افـزاری اسـت. 
کـه  باشـند  داشـته  وجـود  بایـد  نرم افزارهایـی 
بتواننـد بـا ماشـین و سـخت افزار تعامـل کننـد. به 
فـرض اینکـه ماشـین هوشـمند نداریم بـه تبع آن 
نرم افزارهـا و داده ها را نیروی انسـانی تصمیم گیری 
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و سیاسـت گذاری می کنـد. بنابرایـن، بـاز هـم در 
یـک الیـه بـه هوشـمندی می رسـیم. 

یکـی از ابعـاد هوشمندسـازی کـه الیه هـای باالتر 
به شـمار  اطالعاتـی  سـامانه های  و  زیرسـاخت  از 
می رود بُعد سـرمایه های انسـانی اسـت. برای ارتقاء 
دانـش ایـن سرمایۀ انسـانی باید آموزش ارائه شـود. 
ایـن هوشـمندی و تفکر هوشـمند را در هر الیه ای 
بایـد ایجـاد کـرد چـه در الیـۀ عملیـات و چـه در 
الیه هـای بـاالی تصمیم گیـری و سیاسـت گذاری. 
بعد از زیرسـاخت فّنـاوری، سیسـتم های اطالعاتی 
و سرمایۀ انسـانی، بُعـد دیگـری مطـرح می شـود. 
هماهنگـی  در  سـازمانی  نیروهـای  آحـاد  اینکـه 
بداننـد  و  باشـند و هم افزایـی کننـد  یکدیگـر  بـا 
هوشمندسـازی صرفـاً فّنـاوری اطالعات نیسـت و 
یـا صرفـاً یـک کار عملیاتی نیسـت بلکه پـروژه ای 

اسـت کـه همـۀ سـازمان بایـد درگیر آن باشـد.
 در بُعـدی دیگـر وقتـی مـا از هوشمندسـازی در 
حـوزۀ حمل ونقـل دریایـی حـرف می زنیـم صرفـًا 
منظـور مـا حمل ونقـل در دریـا نیسـت، بلکـه از 
دریـا وارد بنـدر می شـویم و بـاز صرفـاً منظـور دریا 
و بنـدر نیسـت. در بحـث حمل ونقـل چندوجهـی، 
وجـوه مختلـف حمل ونقـل مطـرح می شـود. برای 
مثال، لجسـتیک هوشـمند بـه  دنبال این اسـت که 
در نهایـت بـه ذی نفع اصلـی یعنی صاحـب کاال یا 
بـه مصرف کننـده بـا ایجـاد هماهنگی میـان همۀ 
بخش هـای حمل ونقـل بتوانـد خدمـات ارائـه کند. 
بُعـد پنجـم بُعـد فراسـازمانی اسـت. در واقـع یـک 
سـازمان هوشـمند بایـد بتوانـد در برقـراری تعامل 
بـا دیگـر سـازمان ها و ارگان هـا فعـال باشـد. غیـر 
از ایـن پنـج بُعـد در سـازمان بنـادر و دریانـوردی 
16 اقـدام کلیـدی و 11 پـروژه بـه تصویب رسـیده 
اسـت. به طـور کلـی طـرح هوشمندسـازی در ایـن 

نیسـت. اگـر بخواهیم تغییـرات را در سـازمان بنادر 
و  مکانیزاسـیون  سـطح  از  ببینیـم،  دریانـوردی  و 
اتوماسـیون بـه بحث مدیریـت جریـان اطالعات و 
داده هـا مهاجـرت می کنیـم. در ایـن مسـیر بـا چند 
چالـش مواجـه هسـتیم. یکـی از آنهـا جمـع آوری 
از قسـمت های مرتبـط اسـت  داده هـای مناسـب 
که بخشـی از آن سیسـتم های اطالعاتی محسوب 
می شـوند و بخـش دیگـر آن، کارشناسـان و افـراد 
خبـره ای در سـازمان  هسـتند کـه مشـغول انجـام 
یک سـری کارهـای خـاص می باشـند کـه هنـوز 
مکانیـزه نشـده اند ولـی در برنامـه وجـود دارنـد. 
به عنـوان مثـال، برنامه ریزی جانمایـی کانتینرها در 
اسـکله ها یا پهلودهـی کشتی هاسـت. اینکه چطور 
کشـتی ها در کدام اسـکله ها پهلودهـی، کجا تخلیه 
شـوند و محمـوالت کجـا انبـار شـوند. ایـن نحـوۀ 
سیسـتماتیک  نتوانسـته ایم  هنـوز  را  برنامه ریـزی 
کنیـم، در تالش هسـتیم کـه این کار انجام شـود. 
 )bigdata( چالش دیگر در سـازمان، کالن داده ها
اسـت. اینکـه اطالعات بسـیار زیادی وارد سیسـتم 
می شـود و سـپس گـردش دارد امـا بایـد آنهـا را 
پاالیـش کنیـم کـه کدام یـک از ایـن داده هـا بایـد 
در چرخـۀ جریان داده های سـازمان باقـی بمانند یا 
کـدام بایـد جابه جـا یـا حـذف شـوند و چقـدر باید 
در داده هـا اصالحیـه داشـته باشـیم. گام بعدی، که 
در افـق 1404 بـه آن خواهیـم رسـید، اسـتفاده از 
سـرویس های هوش مصنوعـی در مدیریـت بنـادر 
ایـران اسـت کـه درحال حاضـر در تعـداد کمـی از 
بنـادر پیشـرو سـرویس های هوش مصنوعـی به کار 
گرفتـه می شـود. امیدواریـم با برنامه ریزی مناسـب 
در سـال 1404 بـه نقطـه ای برسـیم کـه بتوانیـم 
در برنامه ریـزی بـرای ورود کشـتی ها، پهلودهـی 
کشـتی ها، تخلیـه، جابه جایـی کانتینر و انبـارش، از 

سـرویس های هوش مصنوعـی اسـتفاده کنیـم.
بعـد از سـال 1404 بـر روی موضـوع پسـکرانه ها 
تمرکز خواهیم داشـت که به عنوان شـهر هوشـمند 
)smart city( از آنهـا یـاد می شـود. فعالیت های 
خوبـی در جهـت هوشمندسـازی شـهرها از جملـه 
اسـت.  شـده  انجـام  اصفهـان  و  مشـهد  تهـران، 
به دنبـال ایـن هسـتیم کـه شـهرهای متصـل بـه 
بنـادر کـه تعدادشـان هم کم نیسـت به شـهرهای 
هوشـمند تبدیـل شـوند تـا جریـان تجـارت را بـه 

خوبـی مدیریـت کنند.

در  شـده  مطـرح  بحث هـای  پیام دریـا: 
زمینـۀ برنامه هـای ترسـیم شـده بـرای 
دسـتیابی بنـادر به فنّاوری هوشـمند قابل 
تعمـق و تأمـل اسـت کـه بایـد بـه فـال 

سـازمان دو فـاز دارد، فـاز اول کـه درحال انجـام 
اسـت و تـا سـال 1400 برنامه ریـزی شـده اسـت. 
فـاز دوم هوشمندسـازی، پس از اتمـام فاز یک آغاز 
می شـود. برنامه ریـزی دقیـق آن هـم در اواخـر فاز 
یـک انجـام خواهد شـد که از سـال 1400 تا سـال 

1404 ادامـه خواهـد داشـت. 
و  بنـادر  سـازمان  هوشمندسـازی  چشـم انداز 
دریانـوردی بـا چشـم انداز کشـور در نقطـۀ 1404 
دیده شـده اسـت. کمیتۀ توسـعه دولـت الکترونیک 
و هوشمندسـازی سـازمان بنـادر و دریانـوردی کـه 
یکـی از تکالیف دولت محسـوب می شـود در حوزۀ 
توسـعۀ خدمـات الکترونیـک سـازمان ها به صـورت 
مسـتمر تشکیل می شود و مسـئول سیاست گذاری، 
برنامه ریـزی و رفـع موانـع پیـش روی پروژ ه هـای 
هفتـه  دو  هـر  اسـت.  سـازمان  هوشمندسـازی 
یک بـار، تمـام برنامه هـای زمان بنـدی پروژ ه هـای 
پروژه هـای هوشمندسـازی  اجـرای  بـرای  جـاری 
در آن کمیتـه بررسـی و تصویـب می شـوند کـه از 
زمان بندی هـا عقـب نمانیـم تـا بتوانیـم کارهـا را 
تـا افـق 1400 در حـوزۀ هوشمندسـازی بـه نتیجه 

برسانیم.

زینب برزگر: سـازمان بنادر و دریانوردی مسـیری 
در جهـت هوشمندسـازی طـی کـرده اسـت کـه 
مسـیر نوینـی در کشـور بـه شـمار می آیـد. ایـن 
مسـیر از سـه گام اصلی تشـکیل شـده اسـت. گام 
اول، ایجاد تفکر هوشـمند، گام دوم، فرهنگ سـازی 
هوشـمند و گام سـوم برنامه ریزی هوشـمند اسـت. 
تـا ایـن سـه گام را طـی نکنیـم، نمی توانیـم از این 
کنیـم.  اسـتفاده  هوشـمند  به صـورت  فّناوری هـا 
و  فرهنـگ  تفکـر،  داشـتن  بـدون  داریـم  اعتقـاد 
برنامه ریـزی، هوشـمندی هیچ وقـت قابل اسـتفاده 
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نیـک گرفتـه شـود. البتـه به شـرطی که 
در روند اجرایی با مشـکلی مواجه نشـود. 
امـا بایـد دید که چـه اتفاقاتـی در بخش 
قـرار  یـا  و  افتـاده  حمل ونقـل هوشـمند 

بیفتد. اسـت 

محمدرضـا دماونـدی: حدود 26 سـال اسـت که 
در صنعـت دریانـوردی فعالیـت می کنـم و در طول 
ایـن مـدت مراحـل مختلـف سـیر تکامل فّنـاوری 
اطالعـات در ایـن صنعـت را از تغییر سیسـتم های 
سیسـتم  بـه  تلگـرام  و  مـورس  مخابراتـی 
مبتنی بـر  سیسـتم های  سـپس  و   GMDSS
کامپیوتر هـا و ماهواره هـا را تجربه کـرده ام. در ابتدا 
به کارگیـری تکنولوژی هـای فّنـاوری اطالعـات و 
هوشمند سـازی در ایـن صنعـت بـا حـدود حداقـل 
10 سـال تأخیر نسـبت به سـایر صنایع انجام شـد 
کـه دلیـل اصلـی آن عدم ارتبـاط پایدار شـناور ها با 
خشـکی بـود. پـس از اینکـه شـناورها به صـورت 
 )connected vessels( متصـل  کشـتی های 
در آمدنـد تغییـر شـگرفی در ایـن صنعـت ایجـاد 
شـد و باعـث به کارگیـری سـریع فّناوری هـای روز 
در جهـت رفـع نیازهـای مختلـف خود در شـناورها 
گردیـد. امـروز در صنعـت دریایـی چهـار فّنـاوری

 IOT، بالک چیـن، بیگ دیتـا و هوش مصنوعـی 
)Ai( به عنـوان تکنولوژی هـای برتـر بـه کار گرفته 
نـرخ  باالتریـن   IOT بیـن ایـن  در  می شـوند. 
به کارگیـری را دارد. طبـق تحقیقاتـی کـه شـرکت 
اینمارسـت انجـام داده اسـت 75 درصـد شـناورها 
در 18 مـاه آینـده تجهیـزات IOT را در جهـت 
هوشمندسـازی بـه کار خواهند گرفت و هر شـرکت 
تقریباً سـه میلیون دالر در هوشمندسـازی به وسیلۀ

 IOT هزینـه خواهـد کـرد، از جملـه کاربردهـای 
موتـور  پارامتر هـای  اندازه گیـری  و  فّنـاوری  ایـن 
برخـط  به صـورت  کشـتی  تجهیـزات  و  کشـتی 
در جهـت کاهـش هزینه هـای شـناور ها هماننـد 
سـوخت و افزایش بهـره وری، اندازه گیـری گازهای 
کاهـش  جهـت  در  کشـتی  اگـزوز  شـدۀ  منتشـر 
آالیندگـی و بهینه سـازی عملکـرد موتـور اصلـی، 
اندازه گیـری میـزان لـرزش بدنـۀ کشـتی در جهت 
حفـظ تجهیـزات و اندازه گیری رطوبت، دمـا، نور و 
موقعیـت حمـل  بـار را می توان نـام بـرد. در دنیای 
امـروز، کانتینرهـا فقـط جعبه هـای خالـی نیسـتند 
ابزارهـای هوشـمندی شـده اند  بـه  تبدیـل  بلکـه 
جابه جایـی  وضعیـت  می توانـد  کاال  کـه صاحـب 
وضعیـت  یخچالـی،  کانتینرهـای  در  همچنیـن  و 

نگهـداری کاال و مـواد غذایـی را پایـش کنـد. 
بحـث گجت هـای پوشـیدنی در جهـت سـالمت 
جملـه  از  نیـز   )health tracking( کارکنـان

فّناوری هـای بـه کار رفتـۀ IOT در صنعت دریایی 
اسـت و با مانیتورکـردن وضعیت جسـمی کارکنان 
حفـظ  درخصـوص  مفیـدی  اطالعـات  می توانـد 

سـالمتی آنهـا ارائـه دهد. 
امـروز کالن داده هـا در حوزه های مختلـف دریایی 
به ویـژه کاهـش مصـرف انـرژی، عملیـات ایمـن، 
و حتـی  برنامه ریـزی خدمـات  نـاوگان،  مدیریـت 
چارترینـگ کشـتی بـه کار می رونـد و به کارگیـری 
هوش مصنوعـی )Ai( در مدیریـت تصمیم گیـری 
شـناورها و مدیریـت مصـرف سـوخت نیـز مطـرح 

ست.  ا
موضـوع اسـتفاده از بالک چیـن در جهت اشـتراک 
اسـناد و مـدارک عمدتـاً مربـوط بـه بـار، درحـال 
اسـتفاده اسـت. سـیر تکاملی تکنولـوژی در صنعت 
دریایـی بـا نـرخ باالیـی درحـال حرکت اسـت. در 
ایـن میـان کشـور مـا نیـز ناگزیـر از به کارگیـری 
ایـن فّناوری هـا می باشـد. بحـث تحـول دیجیتـال 
دارای موانـع و محرک هـای مختلفـی اسـت کـه 
محرک هـای اصلـی آن افزایـش کارایـی سـازمان، 
در  صرفه جویـی  و  مشـتریان  رضایـت  افزایـش 
هزینـه و موانـع آن، درک مفهـوم دیجیتال، رهبری 
و حکمرانـی دیجیتال، فرهنگ و اسـتقرار دیجیتال 
برنامه ریـزی  بـا  می بایـد  راسـتا  ایـن  در  اسـت. 
مناسـب، موانـع موجـود در کشـور را کاهـش دهیم 
و در جهـت به کارگیـری ایـن فّناوری هـا گام هـای 
مفیـد و مؤثـری را برداریم. حمایت از شـرکت های 
در  سـازنده ای  نقـش  می توانـد  دانش بنیـان 
بومی سـازی تجهیـزات صنعـت دریایـی و بالطبـع 

نشـر و توسـعۀ آنها داشـته باشـند. 

پیام دریـا: حـال باید دید نیازهـای ناوگان 
هوشـمند  فنـاوری  بـا  ارتبـاط  در  ملـی 
چیسـت و تاکنـون چـه گام هایـی در این 

مسـیر برداشـته  شـده است.
از  اسـتفاده  شـک  بـدون  محبـی:  عبدالرضـا   
فنـاوری اجتناب ناپذیـر اسـت و نبایـد از آن غفلـت 
کـرد بـه دلیل اینکـه در دنیای پـر از رقابـت امروز، 
باعـث  موجـود  ظرفیت هـای  همـه  به کارگیـری 
می شـود کـه سـازمان بهره ور شـود و بتوانـد رقابت 
وسـیع ترین  از  یکـی  دریایـی  حمل ونقـل  کنـد. 
صنایعـی اسـت که در جامعـه بشـری از قدیم االیام 
تـا به امـروز شـکل  گرفته اسـت. قطعاً این شـبکه 
بزرگ و گسـترده، بدون برخورداری از سـامانه های 
هوشـمند، نمی توانـد بهره وری داشـته باشـد، ادامه 

حیـات بدهـد و رقابت پذیـر باشـد.
هوشمند سـازی و عواملـی کـه موجب آن می شـود، 
همگـی در ارکان و جزئیـات صنعـت حمل ونقـل 
پیش نیازهـای  به نوعـی  و  کـرده  رسـوخ  دریایـی 

محمدقائم تاجگردون: 
حـذف  معنـای  بـه  هوشـمندی 
انسـان از فرايندهـای عملياتـی 
نيسـت بلکـه بـه معنـای انتقال 
هوشـمندی انسـان بـه ماشـين 
انسـان  كـه  زمانـی  تـا  اسـت. 
ابـــزار  نباشد  هـــــوشمندی 
هوشـمندی نيـز وجـود نخواهد 

داشـت.

زينب برزگر: 
 1404 افـــق  در  بعــــدی  گام 
ســـــرويس های  از  اسـتفاده 
هوش مصنوعی در مــــديريت 
بنــــــادر ايـران اسـت كـه در 
حـــال حاضر در تعـداد كمـی از 
سـرويس های  پيشـرو  بنـادر 
هوش مصنوعـی بـه كار گرفتـه 

می شـود.
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اسـت، نیروی انسـانی سامانه های هوشـمند را تولید 
می کننـد و در پـی آن انسـان ها نیـز آموزش دیـده 
و هوشـمندتر می شـوند. اگـر نتوانیم خطاهـا را کم 
کـرده و رقابتـی باشـیم و نیـز سـرعت خدمـات را 
بیشـتر نکنیـم و در زنجیـرۀ جهانـی قـرار نگیریـم 
قطعـاً قـادر نخواهیـم بـود بـه فعالیت هـای خـود 

دهیم.  ادامـه 
در حـال حاضـر در چند حوزه بایـد گام های مؤثری 
در جهـت بهبـود فعالیت هـای حمل ونقـل دریایی و 
کشـتیرانی برداشـته شـود. به عنـوان نمونـه ایجـاد 
زمینـه و آمـوزش بـرای افـراد و ایجـاد تفکـر در 
کارکنـان دریایـی و خشـکی و نیـز فّناوری هـای 
موجود بر روی کشـتی ها و تجهیزاتی که باید روی 
کشـتی ها نصب شـود. 20 سـال پیـش همه چیز بر 
روی کشـتی ها، دسـتی بـود امـا امـروز بسـیاری از 
سیسـتم ها اتوماتیـک شـده اند. بـا وجـود سیسـتم  
” UMS” در کشـتی ها، نیازی به نگهبانی نیسـت 
مگـر اینکه سیسـتم کنتـرل و مانیتورینگ کشـتی 
از کار بیفتـد. انـواع و اقسـام سیسـتم ها بـر روی 
کشـتی ها موجـود اسـت و به صـورت هوشـمند بـا 
دیتـای اولیـه ای که دریافـت کرده انـد کار می کنند 
و چنانچـه از محـدوده ای کـه بـه آنهـا دیتـا داده 
 شـده اسـت عبور کنند بعـد از آن هشـدارهای الزم 
دریافـت می شـود. بـرای بحث های خطای انسـانی 

هـم  پل فرماندهـی،  در  دیده بـان  خطـای  ماننـد 
اکنـون سیسـتم هشـدار بـر روی کشـتی ها وجـود 
دارد. ایـن حداقل هـا بـر اسـاس الزامـات جهانـی 
پیش بینی شـده و بـر روی کشـتی های نسـل جدید 
و حتـی تـا حـدودی در کشـتی های نسـل قدیـم 
بـه کار گرفتـه شـده اسـت، بـدون در نظـر گرفتـن 
ایـن رونـد، کشـتی ها بـه تأییدیـۀ رعایـت الزامات 
به طـور  نمی باشـند.  رقابت پذیـر  و  نداشـته  نیـاز 
قطـع در آینـده تعـداد نسـل قدیـم دریانـوردان کم 
خواهـد شـد، نسـل جدیـد باورهـا و سـبک زندگی 
به کارگیـری  بنابرایـن  ندارنـد.  را  قدیـم  نسـل 
ابزارهـای هوشـمند اجتناب ناپذیـر اسـت تا صنعت 
کشتی سـازی و کشـتیرانی بتوانـد بـه فعالیت هـای 
خـود ادامـه دهد.  غیر از مـوارد مطرح شـده، الزامات 
جدیـد دیگری نیـز اجرایی و عملیاتی شـده اسـت. 
مثـل آموزش هـای مـورد نیـاز بـر روی کشـتی که 
بـرای بخشـی از نـاوگان مثـل تانکرهـا، داشـتن 
ایـن سـامانه هوشـمند آموزشـی، الزامـی اسـت و 
بـدون آن هـم میسـر نمی باشـد. سـامانۀ ویدئوتـل 
بـا همیـن هدف بـه سـامانۀ کشـتی ها اضافه شـد 
آن  از  شـرکت ها  از  بسـیاری  حاضـر  حـال  در  و 
اسـتفاده می کننـد. الزاماتـی را نیـز در بحث هـای 
محیط زیسـتی و کنوانسـیون مارپـل داریـم، ماننـد 
کـه   CO2 پایـش  در  اروپـا  اتحادیـه  الزامـات 

ادامـه فعالیـت در ایـن عرصـه اسـت. حمل ونقـل 
به هم پیوسـته  زنجیـره  و  صنعـت  یـک  دریایـی 
جهانی اسـت که طیف وسـیعی از علـل و عوامل را 
بـا هـم دربرمی گیرد. بنابرایـن بر اسـاس نیازمندی 
به طورکلـی  و  آن  عوامـل  و  علـل  صنعـت،  ایـن 
زنجیـره آن کـه مکمـل یکدیگـر هسـتند بـرای 
کسـب نتیجـۀ  درسـت، بایـد بـا یکدیگر و بـه طور 
مـوازی هوشـمند شـوند. ایـن مقـدور نیسـت کـه 
بخشـی از این زنجیره گسسـته شـود و بقیۀ سامانه 
بتوانـد به صـورت یکپارچـه عمـل کنـد. به طورقطع 
بخـش عمـده ای از فراینـد هوشمند سـازی، نیازمند 
تعاریـف  هوشمندسـازی  حـوزۀ  در  ابزارهاسـت. 
هرچندکـه مشـخص اسـت و همـه می داننـد کـه 
دربـاره چـه چیـزی صحبـت می کنند امـا در خیلی 
از مواقـع خلـط مبحـث می شـود. به عنـوان نمونـه، 
هوشمند سـازی و دیجیتالـی شـدن اگرچـه بـه هم 
وابسـته هسـتند اما به یـک مفهوم نیسـتند. مفهوم 
اسـت.  جامع تـر  و  فراتـر  هوشمند سـازی  کلـی 
دیجیتالـی شـدن و سـایر ابزارهـا، وسـیله ای برای 
هوشمند سـازی می باشـند. در حـوزه دریایی یکی از 
دسـتاوردهای هوشمند سـازی، کم کـردن خطاهای 
انسـانی و دقت در فعالیت هاسـت. بیشـتر خساراتی 
کـه در دریـا اتفاق می افتد ناشـی از خطای انسـانی 
اسـت. انسـان  بخشـی از زنجیـره هوشمند سـازی 
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بـدون ابزارهـای کنترلی و هوشـمند، قابـل  تجزیه 
و تحلیـل و پیاده سـازی نمی باشـند. نرم افزارهـای 
هوشـمند اسـتاندارد، نیز باید بر روی کشـتی ها قرار 
گیرنـد تـا بتـوان بازدهـی الزم را به دسـت آورد. در 
کشـتیرانی پس ازاینکـه پنجـره ای بعـد از تحریم ها 
باز شـد نرم افـزار "Mespas " بر روی کشـتی ها 
اسـتقرار یافـت کـه درحال توسـعه و تکمیـل اسـت 
اغلـب کشـتی های اصلـی  بـر روی  و هم اکنـون 
نـاوگان، ایـن نرم افـزار نصـب  شـده اسـت. ایـن 
سـامانۀ هوشـمند بـه شـبکه جهانـی متصل اسـت 
و در حوزه هـای خریـد و سفارشـات و حوزه هـای 
تخصصـی تأمین کننـده تمامـی مایحتـاج مدیریت 
یـک شـناور در بخش خشـکی و دریاسـت. با تمام 
ایـن تفاسـیر، هنوز هم در بسـیاری از کشـتیرانی ها 
صحبـت از هوشمندسـازی کامـل مطرح اسـت، اما 
تنهـا بخش هایـی از آن پیـاده شـده اسـت. اینکـه 
نـرخ افزایش هوشمند  سـازی چقدر باید باشـد هنوز 
شـاخص دقیـق و درسـتی بـرای آن تعریف  نشـده 
اسـت. لـذا ایـن فراینـد به طـور غیرقابـل انقطـاع 
بـه  نیـز  آن  چالش هـای  داشـت.  خواهـد  ادامـه 
ایـن گونـه اسـت کـه بـا آمـدن سـامانه های جدید 
قدیـم،  سـامانه های  نرم افـزاری،  و  سـخت افزاری 
کاربـرد خـود را از دسـت می دهنـد زیـرا بخشـی از 
سـامانه های جدیـد بـا سـامانه های قدیـم سـازگار 
نیسـتند. اگـر بخواهیـم تمـام سـامانه ها را بـا هـم 
عـوض کنیـم کار دشـوار، پیچیـده و  پرهزینـه ای 
اسـت. چالش بعـدی، هوشـمند کردن افراد اسـت، 
بـه عقیـدۀ مـن در گام اول مدیـران هر واحـد باید 
بـا ایـن مفاهیـم آشـنا شـوند متـوازن و متناسـب 
گام هـای هوشمندسـازی را در زیرمجموعـۀ خـود 
در نـاوگان و در کشـتیرانی بردارنـد. هـر یـک از 
ایـن گام هـا اگر مزایایی داشـته باشـند بایـد طوری 
برنامه ریـزی شـوند کـه معایـب آن کـم شـود. اگر 
نمی توانـد  سـازمانی  هیـچ  شـود  زیـاد  هزینه هـا 
رقابـت کنـد. اگـر هزینه ای هـم نشـود، به طورقطع 
در آن چرخـه موردنیـاز، نمی توانـد بـه فعالیت خود 
ادامـه دهـد. بنابرایـن متـوازن و متناسـب بـودن 
و  اجـرا  تصمیم گیری هـا،  سیاسـت گذاری ها، 
مدیریت  تصمیمات، رمز موفقیت اسـت. کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران هـم در همـه حوزه ها از 
جملـه تجهیز کشـتی ها، آمـوزش افـراد، نرم افزارها 
و رویکردهـا گام هـای بزرگـی برداشـته اسـت، امـا 
ایـن فرایند همچنـان نیاز بـه تـداوم دارد. این عزم 
و اراده هـم وجـود دارد کـه همـگام و متناسـب بـا 
تحـوالت بـازار بین الملـل رقابتـی گام هـای مؤثـر 

شود. برداشـته 

حسـن شـادمان: بیش از 90 درصد تجارت دنیا از 

طریـق دریـا انجام می پذیرد . زمانی که کشـتی وارد 
شـبکۀ حمل ونقل کشـوری می شـود تحت سیطره 
سیسـتم چندوجهـی قرار می گیـرد که از بنـدر مبدأ 
شـروع شـده و بـار بـر روی آن می بایـد حمـل و 
درب(  بـه  )درب   Door To Door به صـورت 
تحویـل مشـتری گـردد. در حـال حاضـر بـا بحث 
حمل ونقـل  کـردن  دیجیتالـی  و  هوشمند سـازی 
دریایـی کـه متأثـر از یـک شـبکه حمل ونقلـی در 
کل دنیاسـت شـاهد تحـوالت عظیمی هسـتیم. با 
توجه بـه ایـن موضـوع، درحال حاضـر فعالیت های 
زیـادی در این زمینـه در حوزه حمل ونقل مشـاهده 
می شـود کـه اهمیـت ایـن موضـوع را بـا جسـتجو 
در اینترنـت هـم می تـوان متوجـه شـد. بر اسـاس 
آنکتـاد  و پیش بینـی  دنیـا  روز  اطالعـات موجـود 
و تحقیقاتـی کـه توسـط دانشـگاه های معتبـر بـا 
صـورت  کشـتی  رده بنـدی  مؤسسـات  همـکاری 
گرفتـه اسـت تـا سـال 2050  و در 30 سـال آینده 
تجـارت دریایـی نسـبت بـه سـال 2019 سـه برابر 
خواهـد شـد. در همین راسـتا براسـاس تحلیل های 
بعضـی از نهادهـا و مؤسسـات مالـی بین المللـی، 
انتظـار مـی رود که رشـد تجارت دریایـی حداقل دو 
برابـر شـود کـه بـر اسـاس آن بایـد بنـادر بزرگ تر 
شـوند. بـه این ترتیـب نگاهـی کـه امـروز داریـم با 
فـردا متفـاوت خواهـد بـود. پیش بینی کارشناسـان 
اهـل فـن بـر ایـن اسـت کـه بنـادر، روز بـه روز 
بزرگ تـر خواهنـد شـد و خدمـات آنهـا به مشـتری 
فعالیت هـای  دیجیتـال،  و  هوشـمند  صـورت  بـه 
لحظـه ای آنالیـن و Interactive  خواهـد بـود.
می کـردم  مطالعـه  را  مقالـه ای  پیـش  چنـدی 
 80 درحال حاضـر  بـود  شـده  اعـالم  آن  در  کـه 
حـدود 50  و  دنیـا  معتبـر  کشـتیرانی های  درصـد 
درصـد سـازمان های بنـادر بـزرگ دنیـا به سـمت 
هوشمندسـازی درحـال پیشـروی هسـتند. اگر این 
اتفـاق نیفتـد توسـعۀ پایدار وجـود نخواهد داشـت. 
از همـه مهم تـر، کشـتیرانی های دنیـا یکـی پـس 
از دیگـری از ادامـۀ بقـاء جـا خواهنـد مانـد. اگرچه 
اولیـن تأثیر هوشمندسـازی، کاهش نیروی انسـانی 
اسـت امـا در ایـن تحـوالت ما بایـد ببینیـم که در 
چـه زمینه هایی بایـد حرکت کنیم و توسـعه یابیم؟ 
دریایـی  حمل ونقـل  در  هوشمندسـازی  عمـاًل 
توسـعۀ  و  یکپارچه سـازی  راسـتای  در  می بایـد 
سیسـتم های جامعـۀ اطالعات مدیریت، گسـترش 
و تولیـد نرم افزارهـای هوشـمند و دیجیتالـی کردن 
سیاسـت های  بـا  همـگام  نـاوگان،  فعالیت هـای 
صـورت  بین المللـی  معتبـر  کشـتیرانی های  روز 
گیـرد. در ایـن عصـر کـه بـه عصـر چالش هـای 
 ”Smart Era Challenges” هوشمندسـازی
نـام گرفتـه اسـت، اسـتفادۀ کامـل از ظرفیت هـای 

محمدرضا دماوندی: 
شـركت  كـه  تحقيقاتـی  طبـق 
اسـت  داده  انجـام  اينمارسـت 
 18 در  شـناورها  درصـد   75
مـاه آينـده تجهيـزات IOT را 
در جهـت هوشمندسـازی به كار 
خواهنـد گرفـت و هـر شـركت 
در  دالر  ميليـون  سـه  تقريبـاً 
  IOTبه وسيلۀ هوشمندسـازی 

هزينـه خواهـد كـرد.

عبدالرضا محبی: 
به طـور قطـع در آينـده تعـداد 
كـم  دريانـوردان  قديـم  نسـل 
جديـد  نســـل  شـد،  خواهـد 
باورهـا و سـبک زندگـی نسـل 
بنابرايـن  نــــدارند.  را  قديـم 
به كارگيری ابزارهای هوشـمند 
اجتناب ناپذيـر اسـت تا صنعت 
كشـتيرانی  و  كشتی ســــازی 
فعاليت هـای خـود  بـه  بتوانـد 

ادامـه دهـد.
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موجـود و اسـتارت آپ ها و ... یـک ضـرورت بنیادی 
می گـردد.  تلقـی 

مـن هوشمندسـازی را بـا دیجیتالی کـردن ناوگان 
همـراه  و  وابسـته  دریایـی  و صنعـت حمل ونقـل 
می دانـم چـرا کـه بحـث یکپارچه سـازی مطـرح 
می باشـد کـه همـگام  بـا کل سیسـتم هوشـمند 
مجموعـۀ حمل ونقـل جهانـی اسـت. بـه عقیـدۀ 
در  هوشمندسـازی  و  دیجیتـال  زمینـۀ  در  مـن، 
تاکنـون  ولـی  شـده  انجـام  حرکت هایـی  کشـور 
تأثیرگـذار نبـوده اسـت و می بایـد در ایـن زمینه ها 
پذیـرد.  بیشـتری صـورت  خیلـی  سـرمایه گذاری 
در رونـد جهانـی هوشمندسـازی نـاوگان، ایمنـی 
عرصـۀ  در  اسـت.  مهـم  سـایبری  امنیـت  و 
نویـن  فّناوری هـای  از  اسـتفاده  و  هوشمندسـازی 
بـرای خدمـه کشـتی، تعـداد نیروهایـی کـه روی 
شـناورها و در بنـادر کار می کننـد و یـا در ارتبـاط 
بـا سیسـتم یکپارچـۀ راه آهنـی کـه برای سیسـتم 
یـا  و  می یابـد  اختصـاص   Door To Door
کامیون هایـی کـه وجـود دارد، کاهش پیـدا خواهد 

 . د کر
 بحـث دیگـری کـه در هوشمندسـازی بایـد به آن 
توجـه کـرد، "مدیریـت انـرژی" اسـت کـه بحـث 
بسـیار مهمـی اسـت. مثـاًل همیـن بحث سـوخت 
 30 تـا   20 یک بـاره  آن  قیمـت  کـه  کم سـولفور 
درصـد افزایـش یافـت. بحـث دیگـر مربـوط بـه 
"راهبـری الکترونیکـی و به کارگیـری چارت هـای 
مـوارد  جـزء  کـه  شناورهاسـت  در  الکترونیکـی" 
بسـیار مهـم بـوده و در ایـن زمینـه سـرمایه گذاری 
سـنگین در حال انجام اسـت. بحث دیگر، اسـتفاده 
به صـورت  کـه  اسـت  شـناورهایی  و  رباتیـک  از 
هوشـمند بتواننـد حرکـت کننـد و از راه دور کنترل 

و هدایـت شـوند. 

در ارتبـاط بـا فراینـد دیجیتالی کـردن فعالیت های 
صنایع کشـتیرانی و حمل ونقـل دریایی موضوعاتی 
پالتفرم هـای الکترونیکـی،  از   اسـتفاده  ماننـد 
 Artificial  ،Advanced Analytics
استـــارت آپ هــــاست.  و   Intelligence
براین اسـاس همـۀ فعالیت هـا آنالیـن خواهـد بود. 
دوسـتی می گفت شـخصی از قزاقسـتان تقاضا کرد 
کـه قصـد دارد از داخـل قزاقسـتان به خـارج از آن 
کشـور بـاری را حمـل کنیم. لیسـت قیمـت را از ما 
درخواسـت کرد. پس از دو روز به آنها پاسـخ دادیم 
و قیمـت حمـل کانتینرهـا را گفتیـم. ایـن در حالی 
اسـت کـه همـان فـرد بـا اسـتفاده از گوشـی تلفن 
همـراه خـود در عـرض یـک دقیقـه بـا اسـتفاده از 
اسـتارت آپ های نصـب شـده بر روی گوشـی خود، 
مسـیرهای بهینـه و قیمـت را مشـخص کـرد کـه 
ایـن اتفـاق همان بحث توسـعۀ پایدار و بقـا در این 
بـازار پرریسـک و رقابـت حمل ونقل دریایی اسـت.
ضمنـاً بـا اسـتفاده از دیجیتالی نمـودن فعالیت های 
حمل ونقـل دریایـی شـما می توانیـد تقاضـا بـرای 
بـازار، عملکـرد و انتظـارات مشـتری را به درسـتی 
مـدل و پیش بینـی کنیـد و بـرای اتفاقـات بعدی و 
تقاضـای آنها آماده باشـید و بازاریابی مؤثری انجام 
دهیـد. یـا به تعبیـری مشـخص کنید کـه در آینده 
چـه اتفاقـی می افتـد و بـر اسـاس آن برنامه ریـزی 
و سیاسـت گذاری کنیـد. موضوع بعـدی "IOT" یا 
اینترنت اشـیاء اسـت که دارای اهمیت زیادی است. 
در ایـن زمینـه موضـوع مانیتورکـردن تجهیـزات و 
ماشـین آالت از راه دور،  نه فقط در کشـتی بلکه در 
حلقـۀ حمل ونقل حائـز اهمیت اسـت. درحال حاضر 
در کشـتی های حمـل کانتینرهای یخچالـی در هر 
لحظـه می تـوان دمـای هـر یـک از کانتینرهـای 
روی کشـتی را از مرکـز کنتـرل کـرد. هم  اکنـون 

سیسـتم هایی وجـود دارد کـه مـا می توانیـم قبـل 
کشـتی ها  ماشـین آالت  و  تجهیـزات  اینکـه  از 
دچـار مشـکل شـود پیشـبینی کنیـم و نگهـداری 
و تعمیـرات برنامه ریـزی شـده بـرای آنهـا انجـام 
دهیـم. بحـث دیگـر، مدیریـت عملیـات تخلیـه، 
بارگیـری و جابه جایـی محمولـه روی کشـتی و از 
همـه مهم تـر در بنـادر اسـت. اینکـه شـما بتوانیـد 
به صـورت الکترونیـک و Online  حمل محموله 
 Door To و مسـیر آن را از مبـدأ بـه مقصـد و
Door مشـخص و مدیریـت کنیـد، کاری اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از تکنولوژی های نویـن در صنعت 
حمل ونقـل دریایی و توسـط کشـتیرانی های معتبر 

بین المللـی و بنـادر بـزرگ در حـال انجام اسـت.
دیگـری  مهـم  بسـیار  مبحـث  نیـز  بالک چیـن 
اسـت کـه در ایـن مقولـه بایـد بـه آن پرداخـت. 
بـا  مرسـک  کشـتیرانی  شـرکت  درحال حاضـر 
شـرکت IBM مشـارکتی را شـروع کـرده اسـت 
الکترونیکـی،  بارنامـۀ  قبیـل  از  حوزه هایـی  در  و 
پرداخـت اتوماتیـک، بیمـه دریایـی و ... به صـورت 
دیجیتـال و Online  پیشـرفت بسـیار شـگرفی 
داشـته اند. سـایر کشـتیرانی های معتبـر دنیـا نیـز 
ایـن مسـیر را انتخـاب کـرده و در حـال انجـام و 
ادامـه آن می باشـند. بدیهـی اسـت ما بـرای ایجاد 
تحـول، نیـاز بـه در نظر گرفتـن فرایند و پیشـرفت 
جهانـی در ایـن حـوزه داریـم تـا بتوانیـم آن را در 
داخـل کشـور بومی سـازی و اجـرا کنیـم. اگـر این 
تفکـر هوشـمند را سـرلوحه کارهـای خـود قـرار 
ندهیـم به صـورت قطع و یقین توسـعه پایـدار و بقا 
در حـوزه حمل ونقـل دریایـی با مشـکالت فراوانی 

روبـه رو خواهـد شـد.

و  دانش بنیـان  شـرکت های  پیام دریـا: 
در  مؤثـری  نقـش  امـروزه  اسـتارت آپ 
رونق کسـب و کار دارند کـه درحال حاضر 
با ایجـاد پارک های فنّاوری و تسـهیالتی 
کـه از سـوی معاونـت علمـی و فنّـاوری 
ریاسـت جمهوری اختصاص یافته اسـت 
بـه فعالیـت خویش تـداوم بخشـیده اند. 
شـرکت ها  ایـن  کـه  اینجاسـت  سـؤال 
بـه  سـمت دریـا  تحـت چـه شـرایطی 

سـوق پیـدا می کننـد؟

علیرضـا مهرگـو: امـروزه بـا فراگیـر شـدن توجه 
ارگان هـا و نهادهـای مختلـف دولتـی بـه مقولـه 
"هوشمندسـازی"، شـاهد تحقیـق و بررسـی های 
جزیـره ای آنهـا در خصـوص ایـن موضـوع و ارائـه 
تعابیـر گاهـی متفـاوت و ناهماهنـگ در حوزه های 



شماره 257 11بهمن و اسفند  1398

مختلـف آن می باشـیم. "حمـل و نقـل " به عنوان 
یکـی از موضوعـات مهـم و اثرگـذار حاکمیتـی در 
دسـتیابی بـه هوشمند سـازی نیز از این امر مسـتثنا 
نیسـت. نکتـۀ اساسـی اینجاسـت که حمـل و نقل 
هوشـمند تنهـا قطعـه ای از این پازل اسـت که باید 
در کنـار بخش هـای دیگـر پـازل، یـک کل بـه نام 
هوشمند سـازی یکپارچـه را شـکل دهنـد. بنابراین 
و  متولیـان  میـان  و هماهنگـی  تعامـل  ضـرورت 
قالب هـای  در  مختلـف  بخش هـای  ذی نفعـان 
یکپارچه سـازی  راسـتای  در  اجرایـی  و  راهبـردی 
از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. بـه عبارتـی 
"حمـل و نقـل هوشـمند" یـا دیگـر مؤلفه هـا، هر 
چقـدر اصولـی و عالـی طراحـی و عملیاتی شـوند، 
همگرایـی و نتیجـه حداکثـری حاصـل می شـود. 
بـا توجـه بـه تفاسـیر متفـاوت و بـه جهـت درک 
دقیق تـر از مقولـه هوشمند سـازی، الزم اسـت بـه 
ایـن نکتـه اشـاره کنـم که تفـاوت هوشمندسـازی 
و اتوماسـیون در چیسـت؟ بـه بیانی سـاده می توان 
توسـط  فراینـد  اتوماسـیون، انجـام  در  گفـت 
جایگزیـن  درصـدی  تـا  مکانیـزه  سیسـتم های 
اسـتفاده از نیروی انسـانی می شـود. به عبارت دیگر 
نیروی انسـانی تنهـا بـه عنـوان بازوی تصمیم سـاز، 
خواهـد  دخالـت  آن  کنتـرل  و  فراینـد  انجـام  در 
داشـت تـا سـختی کار و خطـرات را کاهـش دهـد 
و یکپارچگـی کیفـی را بـه دنبـال داشـته باشـد اما 
سیسـتم های هوشـمند سیسـتم هایی هسـتند کـه 
فنـاوری پیشـرفته ای داشـته و نسـبت بـه جهـان 
اطراف خود واکنشـی تـوأم با ادراک دارنـد. در واقع 
هـوش مصنوعـی بـه عنوان یـک فیلتـر اطالعاتی 
محیـط  از  را  اطالعـات  تأثیر گـذار،  الگوریتـم  و 
دریافـت و بـه منظـور رسـیدن بـه یـک هـدف، به 

کنـد.  کمـک  تصمیم گیـری  بهینه سـازی 
از اعـم  دنیـا  روز  ترند هـای  بایـد  امـروز 

  Data ،BlockChane ،IOT ،BigData
Analyticsو Smart Cities کـه بـه برخـی 
از آنهـا اشـاره شـد بایـد توجه کـرد. عامـل کلیدی 
بهره برداری حداکثری، از ترکیب تکنولوژی هاسـت 
چـرا که بـه عنوان مثـال، بـرای کاربردی تر شـدن 
اینترنت اشـیاء، ناگزیـر از ترکیب تکنولوژی اینترنت 
اشـیاء و هـوش مصنوعـی هسـتیم و نـگاه تـک 
بعـدی، مـا را از بهره بـرداری حداکثری بـاز می دارد 
یـا الیه هـای امنیتـی و تصمیم گیـر مـا را تکمیـل 
نمی کنـد. همچنیـن بالک چین می تواند بـه عنوان 
عاملـی برای امنیت در اینترنت اشـیاء مطرح شـود.
نکتۀ دیگری که بسـیار مشـاهده شـده اسـت، این 
اسـت که در هـر نـاوگان دریایی، ریلـی و جاده ای، 
بـه دلیـل تولیـد حجـم بسـیار باالیـی از داده ها، به 
عنـوان یـک فرصـت قابـل لحـاظ می باشـد اما در 

بسـیاری مواقـع بـا نادیـده گرفتـن آنها، حتـی دیتا 
بیـس اولیـه نیـز ایجـاد نمی شـود و چرخـۀ جریان 
داده در ابتدایی تریـن شـکل نیـز موجود نمی باشـد. 
بنابرایـن در گام حاضـر، پرداختـن بـه الیه هـای 
بیشـتری  اهمیـت  از  اجرایـی  و  فنـی  زیرسـاخت 

اسـت. برخوردار 
بـه شـکاف موجـود  بـا عنایـت  بـه عقیـدۀ مـن 
سـازمان ها  اکثـر  در  حاضـر  وضعیـت  میـان 
گام  در  می رسـد  نظـر  بـه  هوشمندسـازی،  بـا 
و  "بررسـی  عنـوان  بـا  پـروژه ای  تعریـف  اول 
امکان سـنجی هوشمندسـازی" در دسـتور کار قرار 
گیـرد، همان طـور کـه آقـای دکتـر تاجگـردون و 
خانـم دکتـر برزگر اشـاره کردنـد در سـازمان بنادر 
و دریانـوردی ایـن سـند هوشمند سـازی بـه عنوان 
سـند راهبردی 7 صفحه ای  با افـق 1404 در حوزه 
دریایی تدوین شـده اسـت که جای امیـدواری دارد.  
و  بنـادر  ماهیـت صنعـت  درنظرگرفتـن  بـا  البتـه 
بین الملـل،  مناطـق  بـا  آن  ارتبـاط  و  کشـتیرانی 
بـه سـمت  حرکـت  بـرای  اصـول الزم  از  یکـی 
هوشمندسـازی، بررسـی تجربه هـای موفـق سـایر 
کشـورها و اسـتفاده از اسـتانداردهای بین المللـی و 
مرجـع در الیه هـای مختلـف می باشـد. از سـویی 
دیگـر، مباحـث مرتبط بـا یکپارچه سـازی داده های 
بـا کیفیـت و اعتبارسـنجی شـده، بایـد بـه عنـوان 

پیش نیـاز مـورد توجـه قـرار گیـرد. 
بـا توجـه بـه موقعیـت حسـاس ایـران و ضـرورت 
توجـه بـه تحریم هـای مختلـف بـه عنـوان تهدید، 
در انتخـاب و به کارگیـری تکنولوژی هـا و ابزارهای 
نویـن در ایـن حـوزه، الزم اسـت اجـرای پـروژه 
کـه  چـرا  دهیـم  تطبیـق  حاکمیتـی  نـگاه  بـا  را 
هوشمند سـازی عـالوه بـر مزایایـی کـه دارد روی 
دیگـری نیـز دارد کـه می توانـد از منظـر امنیتی در 
بسـتر شـبکه، تهدیداتـی نیز در پی داشـته باشـد و 
یکـی از مهم تریـن پیش نیازهـا بـرای انجـام ایـن 
مهـم، ایجـاد یا مناسب سـازی زیرسـاخت های امن 

و پایـدار شـبکه های ارتباطـی خواهـد بـود. 
نکتـه پایانـی که می خواهـم عرض کنم این اسـت 
کـه مـا بایـد در کشـور بـه دنبـال تولیـد دانـش با 
رویکـرد توسـعه فرصت هـای صادراتـی و فـروش 
باشـیم. بـه عبـارت دیگـر رویکـرد  دانـش فنـی 
جمعـی بایـد روحیـۀ جهـادی در حوزۀ تولیـد دانش 
و تجاری سـازی آن باشـد. بـا توجـه بـه یـک دهه 
تجربـه در حـوزۀ هوشمند سـازی جـاده ای و ریلی و 
حضـور در ایـن هم اندیشـی فرصتی بـرای ما پیش 
آورد تـا حـوزه حمـل و نقل دریایـی را نیـز ارزیابی 
و امکان سـنجی کنیـم. بـا توجه به حضور شـرکت 
فنـاوران طـرح و توسـعه سـپنا در پـارک فنـاوری 
پردیـس، باعث افتخار اسـت که با توجـه به حضور 

حسن شادمان: 
و  ديجيتـــــال  زمينـۀ  در 
كشـور  در  هوشمندســــازی 
حركت هايـی انجـام شـده ولـی 
تاكنـون تأثيرگذار نبوده اسـت 
زمينه هـا  ايـن  در  می بايـد  و 
سـرمايه گذاری خيلی بيشـتری 

پذيـرد.  صـورت 

عليرضا مهرگو: 
بــــرای كــــاربردی تر شـدن 
از  ناگزيـر  اشـياء،  اينترنـت 
اينترنـت  تکنولـوژی  تركيـب 
مصنوعـی  هـوش  و  اشـياء 
هسـتيم و نـگاه تـک بعـدی، ما 
را از بهره بـرداری حداكثری باز 
امنيتـی  اليه هـای  يـا  مـی دارد 
تکميـل  را  مـا  تصميم گيـر  و 

. نمی كنـد
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بسـیاری از جوانـان و متخصصیـن در بزرگ تریـن 
پـارک فنـاوری منطقه غـرب آسـیا، و زیرمجموعه 
بـا  ریاسـت جمهوری،  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 
انتقـال تجـارب بتوانیـم در حـوزۀ هوشمند سـازی 

بنـادر و کشـتیرانی گام مؤثـری برداریم. 

سـیدرضا نـواب کاشـانی: بـا تشـکر از دعـوت 
نشـریۀ علمـی پیام دریـا و بحث هـای خوبـی کـه 
همـکاران حاضـر در جلسـه دربـارۀ فّناوری هـای 
هوشمندسـازی صنایـع دریایی مطرح کردند، شـاید 
بتـوان فّناوری هایـی کـه در حـوزۀ صنایـع دریایی 
مطـرح می شـوند را در دو حـوزۀ کلـی دسـته بندی 

 . د کر
ماننـد  سـاخت،  بـه  مربـوط  فّناوری هـای  اول، 
سـاختمان ها.  و  شـناور  طراحـی  فّناوری هـای 
بـا  مرتبـط  کـه  عملیاتـی  فّناوری هـای  دوم، 
توانایی هـای تجـاری، امنیـت، ناوبـری و هدایـت 

 . هسـتند
فّناوری هـای سـاخت معمـواًل مرتبـط با علـم مواد 
و صنایـع پلیمـر می شـوند و بـه موضـوع تولیـد و 
اسـتفاده از مـوادی مانند مـواد خودترمیمـی، مقاوم 
در برابـر خوردگـی، قطعـات نانـو، کامپوزیت هـای 
و  جـوش  کوتینـگ،  و  پوشـش ها  فیبرکربنـی، 
فّناوری هـای  می پـردازد.  اتصـاالت  مقاوم سـازی 
عملیاتـی در مـورد سـاخت و ارتقـاء ابزارهـا ماننـد 

موتورهـا و یـا سـوخت های هیبریـدی، حسـگرها 
فّناوری هـای  اشـیاء،  اینترنـت  داده،  و جمـع آوری 
الکترونیکـی و چیـپ سـتها،  دیجیتـال، بردهـای 
یادگیـری  و  مصنوعـی  هـوش  داده هـا،  سیسـتم 

ماشـین و ارتباطـات صحبـت می کنـد.
امـا امـروزه بـا توجـه بـه جایگاهـی کـه صنایـع 
دریایـی در آن قـرار دارد، تصور اینکـه یک فّناوری 
خـاص بتوانـد تغییـر شـگرفی در صنایـع دریایـی 
ایجـاد کنـد بسـیار دور از ذهـن اسـت. اگـر امـروز 
بـه دنبـال پیشـرفت صنایـع دریایـی هسـتیم بایـد 
راه حـل را در اسـتفاده از چندیـن فّنـاوری بـه طـور 
هم زمـان پیـدا کنیـم، بـه عنـوان مثـال، امـروزه 
بحـث  سیسـتم های خـودران و یا کنتـرل از راه دور 
)Digital Captain( در صنایـع دریایـی مطرح 
اسـت و پروژه هـای عظیمـی در این رابطـه تعریف 
شـده اسـت. شـرکت های بزرگی مانند ماکروسافت 
ایـن  هسـتند.  فعـال  ایده هـا  ایـن  خصـوص  در 
محصـول، مجموعـه ای از فنّاوری هـای ارتباطـی، 
اینترنـت اشـیاء، واقعیـت مجازی و واقعیـت افزوده، 
ده هـا  و  برخـط  داده هـای  حسـگرها،  دوربین هـا، 
فّنـاوری ریـز و درشـت را در بـر می گیـرد تـا بتواند 

بـه نتیجه برسـد. 
مـن فکـر می کنم اگـر سـازمان بنـادر و دریانوردی 
و کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه دنبـال 
پیشـرفته کـردن سیسـتم های خـود هسـتند بایـد 

یـک اداره مرکـزی R&D یـا تحقیـق و توسـعه 
داشـته باشـند، نـه با هـدف اینکـه خـود تحقیق و 
توسـعه انجـام دهـد، بلکـه بـه عنـوان رأس کار، با 
شـرکت های دانش بنیـان و دانشـگاه ها در ارتبـاط 
باشـند و بـا اولویت بنـدی نیاز هـا، فّناوری هـا را بـه 
صـورت مـاژوالر از صاحبـان علم و فّنـاوری طلب 
کننـد تـا بـه محصـول مورد نظر برسـند. متأسـفانه 
شـاید نتوان یک شـرکت خـاص را در کشـور جویا 
شـد که بتواند یـک محصول کامل برای پیشـرفت 
صنایـع دریانـوردی ارائـه دهـد ولـی بـا ایـن روش 
می تـوان بـه نتایـج شـگرفی رسـید. ایـن روش از 
توسـعه، روشـی بـود کـه آلمـان سـال  1932 بـا 
اسـتفاده از آن، بعد از جنگ جهانی اول و از دسـت 
صنعتـی  و  نظامـی  زیرسـاخت های  تمامـی  دادن 
تولیدی هـای  و  زیرزمین هـا  از  توانسـت  خـود،  
کوچـک خود چنان پیشـرفت کند که تمـام اروپا را 

به وحشـت بیانـدازد. 
بعضـاً بـرای اینکـه یـک تکنولـوژی را در کشـور 
ایجـاد کنیـم می بایـد از جوانه هـای آن فّنـاوری در 
مراحـل اولیه پیشـرفت آن حمایت کنیـم، حتی اگر 
نیـاز امروزمـان نباشـد و یـا گران تـر از روش هـای 
سـنتی باشـد. ولی با اختصاص بودجـه و حمایت ها، 
می تـوان این اطمینـان را حاصل کرد کـه در آینده، 
زمانـی کـه بـه آن فّنـاوری نیـاز حیاتی داریـم، آن 
فّنـاوری در دسـترس باشـد و در آن زمـان وابسـته 
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بـه فّناوری های خارجی نباشـیم. این روشـی اسـت 
کـه در کشـورهای پیشـرفته نیز اسـتفاده می شـود. 
مثالـی کـه از ایـن الگـو دارم مربوط به شـهرداری 
شـهر ادمونتـون کانـادا اسـت کـه 10 سـال پیـش 
بـرای تکنولـوژی جدیـد ترمیم لوله هـای فاضالب 
شـهری )Cured in place pipe( کـه نیـازی 
بـه حفـاری نداشـت 20 درصـد hc  بودجه هـای 
عمرانـی خـود را اختصـاص داد در حالـی کـه ایـن 
روش 70 درصـد گران تـر از روش هـای مرسـوم و 
سـنتی بـود. امـا امـروز در شـهر ادمونتـون بـا یک 
ایـن  پیمانـکار صاحـب  میلیـون جمعیـت، چهـار 
فّنـاوری وجـود دارد و بـا قیمت هـای رقابتـی خـود 
در مناقصه هـا، قیمـت ترمیـم لوله هـای فاضـالب 
شـهری را تا 60 درصد نسـبت به روش های سـنتی 
کاهـش داده و سـرعت ترمیـم را نیـز تـا پنـج برابر 
افزایـش داده اسـت و یکـی از پیشـرو ها در ایـن 

صنعـت می باشـد.
بـا توجـه بـه رویکـرد و نـگاه مثبتـی کـه آقـای 
و  بنـادر  سـازمان  انفورماتیـک  مدیـر  تاجگـردون 
دارنـد  دانش بنیـان  شـرکت های  بـه  دریانـوردی 
از جملـه اعطـای وام بـه  ایشـان  و حمایت هـای 
شـرکت های نوپـا ایـن امیـد وجـود دارد کـه آینده 
روشـنی برای صنایع دریایی کشـور متصور باشـیم.

بنـدر  پیام دریـا: اگرچـه متولـی اصلـی   
هوشـمند، سـازمان بنـادر و دریانـوردی 
اسـت اما بدون شـک این سـازمان بدون 
همـکاری و مشـارکت همـۀ بخش هـا از 
از  حمل ونقـل  شـرکت های  و  یک سـو 
دیگر سـو نمی توانـد به  نتیجـۀ مطلوب و 
ایدئال برسـد. آقای تاجگـردون می تواند 

پاسـخگوی این سـؤال باشـد.

و  بنـادر  سـازمان  تاجگـردون:  محمدقائـم 
دریانـوردی در ایـن زمینه نقـش دارد و طبعاً در افق 
کاری خودمـان به دنبـال حاکمیت هوشـمند در دریا 
هسـتیم و در الیه هـای باالتـر، هدف ما این اسـت 
کـه یکپارچگـی کالن ایجـاد و همـۀ ذی نفعـان را 
درگیـر کنیـم. تاریخچۀ این موضوع نشـان می دهد 
کـه بـا توجه بـه زمینۀ فعالیت کشـتیرانی ریشـه ها 
در کجاسـت، اگرچـه مأموریت ها متفاوت اسـت اما 
همکاری مشـترک باید وجود داشـته باشد. بنابراین 
پیشـنهاد مشـخصی که دارم این اسـت که مدیران 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران بـه هر طریق 
ممکـن همـکاری کننـد تـا بتوانیـم تفاهم نامـه ای 
در راسـتای هوشمندسـازی بیـن سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی و گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـن  انعقـاد  بـرای  و  برسـانیم  امضـاء  بـه  ایـران 

تفاهم نامـه قطعـاً بایـد جلسـات مشـترکی برگـزار 
. شود

هـدف مـا ایـن اسـت کـه مفـاد ایـن تفاهم نامـه 
به گونـه ای نوشـته شـود کـه بتوانیـم در الیه هـای 
مختلـف با هم تفاهم داشـته باشـیم. در این راسـتا 
یکـی از پروژه هـای سـازمان بنـادر و دریانـوردی 
"پنجـرۀ واحـد تبـادل اطالعـات و اسـناد" اسـت 
کـه عماًل می تـوان گفت نسـخۀ جدید، سیسـتمی 
اسـت کـه در بنـادر دنیا به صـورت مسـتقل فعالیت 
می کننـد. ایـن نسـخه را به صـورت متمرکـز برای 
از آن در قالـب  کشـور ایجـاد می کنیـم. بخشـی 
یکـی از پروژه هـا تحـت عنوان پـروژۀ واحـد تبادل 

اطالعات و اسـناد اسـت.
به دنبـال این هسـتیم کـه به صورت خدمـات محور 
تبـادل  خدمـات  تعـدادی  و  ببینیـم  را  راه حل هـا 
اطالعـات فی مابیـن ایجـاد کنیـم. اگـر بتوانیم این 
سـرویس ها را داشته باشـیم پس به اطالعات مورد 
نیاز دسـت خواهیـم یافت. یکی از اهـداف ما بحث 
جریـان اطالعـات صحیـح اسـت. ایـن اطالعـات 
بـرای مـا بسـیار مهـم اسـت بـرای آنکـه بتوانیـم 
طـرح و برنامه ریـزی درسـتی داشـته باشـیم. برای 
مثـال، زمانـی که یک کشـتی قصـد دارد بـه ایران 
وارد شـود به هشـت سـاعت زمان برای ارائه اسـناد 
خـود نیـاز دارد. ایـن مـدت زمـان بـه  هیچ وجـه در 
بحث لجسـتیک معقول نیسـت زیرا ایـن اطالعات 
از ابتـدا موجـود اسـت. وقتـی کشـتی می خواهد از 
مبـدأ حرکـت کنـد تمـام اسـنادش از زمـان ثبـت 
سـفارش معلـوم اسـت منتهـا ما ایـن اطالعـات را 
نداریـم. اینکـه چـه کاری باید انجام دهیـم که این 
اطالعـات را داشـته باشـیم مهم تریـن سـؤال ایـن 

است.
اطالعـات  قـدرت  شـعار  آینـده،  دنیـای  در 
اسـت.  مطـرح   )information power(
هرکـس این اطالعات را داشـته باشـد قـدرت دارد، 
قـدرت نـه فقط بـه معنای اعمـال آن، بلکـه بتواند 
کمـک کنـد تا هرکسـی کـه قـدرت و در کنـار آن 
تفکر هوشـمند دارد، بتواند تأثیرگذار باشـد. بنابراین 
نیـاز داریـم کـه اطالعـات صحیـح را در زمـان و 
مـکان درسـت در اختیار داشـته باشـیم. بخشـی از 
ایـن اطالعـات را در جامعـه ذی نفعـان کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران می توانیـم مشـاهده و 
کسـب کنیـم لـذا بایـد اسـتاندارها و پروتکل هایی 
تعریـف شـود کـه بتوانـد جریـان صحیـح تبـادل 
ایـن  در  کنـد.  مدیریـت  بـه خوبـی  را  اطالعـات 
صـورت هـر ارگان یا سـازمان دولتی یـا غیر دولتی 
و  بنـادر  سـازمان  بـا  اطالعـات  تبـادل  بـه  نیـاز 
پروتکل هـا  ایـن  از  پیـروی  بـا  دارد؛  دریانـوردی 
می تـوان فراینـد را تسـهیل و تسـریع کـرد. حداقل 

سيدرضا نواب كاشانی: 
اگـر امروز بـه دنبال پيشـرفت 
صنايـع دريايـی هسـتيم بايـد 
راه حل را در اسـتفاده از چندين 
فّنـاوری بـه طور هم زمـان پيدا 

. كنيم

تأثيـر  هوشـمند  فّناوری هـای 
شـگرف خـود را روز بـه روز، 
ابعـاد  بـر  آنـی  و  لحظـه ای 
زندگـی بشـر در اقصـی نقـاط 
جهـان می گـذارد. درحال حاضـر 
در  هوشـمند  فّناوری هـــــای 
مرحلـه ای اسـت كـه بـه گفتـۀ 
كارشناسـان از عصــر انفجـار 
انفجـار  عصــر  بـه  اطالعـات 

اسـت.  رسـيده  داده هـا 
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سـه الی چهار هفته قبل از ورود کشـتی باید بدانیم 
و بـه آن برنامه بدهیم. هم اکنـون تمام برنامه های 
بنـدری ما به سـمت کشـتی رصـد می شـود، اینکه 
کشـتی بـه  سـمت لنگـرگاه بیایـد و آنجـا منتظـر 
می مانـد تـا پهلوگیـری کنـد و بعد بـرود. یک دفعه 
مواجـه می شـویم بـا اینکـه تعـداد زیـادی کشـتی 
هم زمـان وارد لنگـرگاه می شـوند و در آنجـا معطل 
هسـتند چـرا مـا نبایـد هنـوز یـک مـاه مانـده که 
کشـتی بـه ما برسـد بدانیـم که کشـتی بـرای چه 
می آیـد و قرار اسـت چه بـاری را بیاورد کـه بتوانیم 
تمهیداتـی را بـرای تخلیـه و بارگیری بـه موقع آن 
اتخـاذ کنیـم؟ اطالعاتی کـه دریافت می کنیـم را از 
مانیفسـت دریافـت می کنیـم. حـال آیا همـۀ آنچه 
کـه در مـورد آن کشـتی می دانیـم مانیفسـت به ما 
می دهـد؟ مانیفسـت یـک سـند تجاری اسـت و در 
واقـع یـک سـند حمل ونقل لجسـتیکی نیسـت. ما 
بـه دنبـال اطالعاتـی هسـتیم کـه در الیه هـای 
لجسـتیکی معنـا پیـدا می کند. یکـی از اشـتباهاتی 
کـه بـا آن مواجـه هسـتیم ایـن اسـت کـه انتظـار 
داریـم تمامـی اطالعات مـورد نیاز خود را از اسـناد 

تجـاری پیـدا کنیم.
 بارنامـه سـند تجـاری اسـت. قبض انبار یک سـند 
تجـاری اسـت. پیشـنهاد می کنم کـه تفاهم نامه ای 
کشـتیرانی  و  دریانـوردی  و  بنـادر  سـازمان  بیـن 
بحـث  خصـوص  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
هوشمندسـازی و تجـارت دریایـی طراحـی، تدوین 
و منعقـد شـود کـه بتوانیـم عـالوه بـر سـاماندهی 
نیـز گام  آنهـا  اقـدام  اهـداف شـرکت، در جهـت 

برداریـم. در پـروژۀ پنجـره واحد تعـادل الکترونیک 
دریانـوردی  و  بنـادر  اسـناد سـازمان  و  اطالعـات 
تبـادل  ایجـاد  تفاهم نامه هـای  ایجـاد  دنبـال  بـه 
اطالعات و اسـناد با تمامی ذی نفعان خود هسـتیم. 
یکی از آنها می تواند کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران باشـد کـه طبعـاً ایـن تفاهم نامـه و مفـاد آن 
می توانـد، ذی نفعـان جامعـۀ دریایـی و بنـدری را 
دربربگیـرد. اگـر ایـن کارهـا در بُعـد فراسـازمانی و 
سـازمانی انجـام شـود مـا می توانیـم بـه یکدیگـر 
کمـک کنیـم کـه اطالعـات صحیـح را در زمـان 
و مـکان مناسـب در اختیـار ذی نفعـان قـرار دهیم. 
بنـادر و  ایـن وظیفـه سـازمان  به طـور مشـخص 
دریانوردی اسـت بـه جهت اینکـه حاکمیت دریایی 
بـا ایـن سـازمان اسـت. امیدواریـم کـه در افـق 
هوشمندسـازی در 1404 آنقـدر تمام زیرسـاخت ها 
را فعـال کـرده باشـیم کـه بتوانیـم بـه حاکمیـت 

هوشـمند دریانـوردی هـم برسـیم.

حسـن شـادمان: امروز همه چیز دسـت خوش 
تغییرات اسـت و چه بخواهیم یـا نخواهیم در عصر 
تحـول هوشمندسـازی و دیجیتـال قـرار گرفته ایم. 
خوشـبختانه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران 
در حـوزۀ صنعـت حمل ونقـل بین المللـی فعالیـت 
بقـاء خـود می بایـد  و  پایـداری  بـرای  و  می کنـد 
همـگام بـا ایـن رودخانه خروشـان و ریسـک پذیر، 
عرصه هـای  دیگـر  در  اگـر  امـا  بـرود.  پیـش 
از  نباشـیم  همـگام  و  فعـال  دریایـی  حمل ونقـل 
دنیـا عقـب خواهیـم مانـد. نمی شـود کـه در بنـادر 

دیگـر دنیا همه چیـز در حال هوشمندسـازی باشـد 
بـرای  برنامه ریـزی  نباشـد.  این گونـه  ایـران  و در 
بحـث  یـک  کـردن  دیجیتالـی  و  هوشمندسـازی 

است.  اساسـی  بسـیار 
در حـوزۀ حمل ونقـل دریایـی موضوعـی کـه بنـده 
طـی چندیـن سـال گذشـته روی آن پژوهش کرده  
و بـه نتیجـه رسـیده ام ایـن اسـت کـه مـا در حال 
 ”3E” حاضـر با سـه مقوله کلیـدی و  بسـیار مهم
مواجـه هسـتیم کـه می بایـد روی آن کار و تحقیق 
کنیـم و برنامه و سـازوکار عملیاتی داشـته باشـیم. 
اولیـن مقولـه "Energy " اسـت که بحث بسـیار 
مهـم در طراحـی کشـتی، کامیـون و ریـل اسـت. 
در زمینـۀ سـوخت، حرکـت چندانـی انجـام نشـده 
اسـت کـه مـا از یک سـوخت سـنگین به سـوخت 
کم سـولفور برسـیم. همان گونـه کـه می دانید بیش 
از 20 الـی 30 درصـد هزینه هـا در ایـن بخـش باال 
رفتـه اسـت کـه در نهایـت ایـن افزایـش از جیـب 
مصرف کننـده هزینـه خواهد شـد. انـواع طراحی ها 
هزینه هـا  کجـا  ببینیـم  بایـد  اسـت،  متفـاوت 
باالسـت. دومیـن مقولـه " Environment" یا 
محیط زیسـت اسـت که دنیای پیشـرفته می خواهد 
محیط زیسـت، دریـا و اقیانـوس بـرای نسـل آینده 
سـالم باشـد کـه متأسـفانه در ایـران بـه آن توجـه 
نمی شـود و هزینه هـای سـنگینی را نیـز بابـت آن 

می پردازیـم. 
سـومین مقولـه "E- Commerce " یا تجارت 
الکترونیـک اسـت. مـا بایـد طـوری برنامه ریـزی 
کنیـم کـه کل عملیـات مربـوط به تجـارت دریایی 
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به صـورت الکترونیـک و Online انجـام پذیـرد.
بـا توجـه بـه مطالبـی کـه بیـان شـد وقتـی در 
ارتبـاط بـا فرهنگ سـازی بـرای ”هوشمندسـازی 
صنعـت  در  فعالیت هـا  کـردن  دیجیتالـی  و 
تفکـر  می کنیـم  صحبـت  دریایـی”  حمل ونقـل 
بسـیار ارزشـمند و رو بـه جلویـی اسـت، یعنـی از 
بـه  فّنـاوری و اطالعـات  ابزارهـای  تکنیک هـا و 
منظـور مدیریـت، اداره صحیـح امـور، ساده سـازی 
فعالیت هـا، حرفه ای تـر شـدن کارهـا و فعالیت هـا، 
سـرعت بخشـیدن به امور، کاهش مصـرف انرژی، 
توسـعه پایـدار محیط زیسـت و ... اسـتفاده کنیـم. 
در واقـع تمـام فعالیت هـای دریایـی ابعـاد جدیدی 
از طراحی هـا را بـه خـود خواهـد دیـد کـه در حال 
حاضـر تصور آنها شـاید غیرممکن اسـت. در چنین 
ترمینال هـای  و  خـودران  کشـتی های  شـرایطی 
دیجیتالـی تحـوالت را رقـم خواهنـد زد. اما سـؤال 
اینجاسـت که شـرکت های کشتیرانی، سـازمان ها، 
ارگان هـا، مؤسسـات رده بندی ایرانی، شـرکت های 
دانش بنیـان و ... در ایـن میـان چـه نقشـی دارنـد 
و چقـدر می تواننـد در مدیریـت کنتـرل، راهبـری 
فراینـد  در  نیروهـای متخصـص جدیـد  و جـذب 
دیجیتالی کـردن  و  هوشمندسـازی  تحـوالت 
فعالـی  نقـش  دریایـی  حمل ونقـل  فعالیت هـای 
داشـته باشـند. امیـد اسـت کـه در ایـن راه دشـوار 
ولـی اسـتراتژیک و بـا اهمیـت، ارگان هـای درگیر 
و فعـال در حوزه هـای دریایـی و حاکمیتـی اتفـاق 
نظر و جلسـات مشـترک بسـیاری داشـته باشـند تا 
با هماهنگی، سیاسـت گذاری یکپارچـه و راهبردی، 
سـاز و کار اجـرای مؤثر طرح توسـعه و ارتقاء دانش 
و مهـارت نیروی انسـانی فعـال در ایـن حـوزه را 
طراحـی و نسـبت بـه اجرایی سـازی آن مشـارکت 

و اقـدام کننـد.
بـا عنایـت بـه لـزوم توجـه و یادگیـری اصولـی 
در صنعـت  پیشـرو  موفـق کشـورهای  تجربیـات 
حمل ونقـل دریایـی  بایـد ایـن تفکـر را  به صورت 
مسـتمر از طریـق رده هـای مختلـف مدیران ارشـد 
ارگان هـای  در  مدیریتـی  نویـن  روش هـای  بـا 
دریایی اشـاعه دهیم و جهت بسترسـازی، توسـعه، 
عملیاتـی کردن و تحقق مؤثـر آن، اهتمام ویژهای 

را به عمـل آوریـم. 

پیام دریـا: نکتـه ای کـه مـا از آن غافـل 
مانده ایـم انقـالب صنعتی چهارم اسـت. 
پرینـت سـه بعـدی کـه در واقـع منشـأ 
تحـول انقـالب صنعتـی اسـت هم اکنون 
در تمـام صنایـع بـه خصـوص صنعـت 
کـرده  پیـدا  ویـژه ای  جایـگاه  دریایـی 
اسـت. درحال حاضـر در سـازمان بنادر و 

دریانـوردی یـا در ایـران جایـگاه پرینت 
سـه بعـدی در کجـا قـرار گرفته اسـت؟ 

سـه  پرینـت  موضـوع  تاجگـردون:  محمدقائـم 
بُعـدی در حـوزه صنعت دریایی موضـوع نوظهوری 
در دنیاسـت و هزینه هـای اسـتفاده از آن باالسـت 
بیشـتر اسـتفاده هایی کـه در دنیـا از آن اسـتفاده 
متحـول  را  دنیـا  آینـده  سـالیان  طـی  می شـود 
می گیـرد  صـورت  کـه  کارهایـی  فعـاًل  می کنـد. 
بیشـتر جنبـۀ معرفـی ایـن فّنـاوری را دارد نه جنبۀ 
عملیاتـی کـردن آن. طـی سـال های اخیـر بنـدر 
روتـردام بـرای تولیـد برخـی از قطعـات کشـتی ها 
کارهایـی را انجـام داده اسـت. اینکـه مـا در ایـران 
چـه موقع به ایـن تکنولوژی دسـت خواهیم یافت؟ 

بایـد بگویـم هـر زمـان کـه آن را بـه مـا بدهند.
البتـه ایـن کار می تواند در دسـتور کار شـرکت های 
و  بنـادر  سـازمان  بگیـرد.  قـرار  دانش بنیـان  
دریانـوردی هـم اخیـراً تفاهم نامـه ای را بـا معاونت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری منعقـد کرده 
شـرکت های  ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـرای  اسـت. 
بـاز شـده  راه  تولیـد قطعـات،  بـرای  دانش بنیـان 
اسـت، دوسـتان برای تولیـد قطعات باید ایـن را راه 

کنند. طـی 
موضـوع دیگـری کـه بایـد عـرض کنم این اسـت 
کـه مـا در سـاده ترین مسـائل کـه بـرای تبـادل 
اطالعات در دنیا از 30 سـال پیش حل شـده اسـت 
هنـوز مشـکل داریم. بایـد گفت در یک سـال و نیم 
گذشـته در سـازمان بنـادر و دریانـوردی کارهـای 
فنـی دقیقـی انجـام شـده اسـت  و زیرسـاخت ها را 
کرده ایـم.  مهیـا  تکنیـکال  و  فنـی  الیه هـای  در 
ظـرف یک سـال و نیـم آینـده تـا پایـان فـاز یـک 
هوشمندسـازی دسـتاوردهای بسـیار خوبی خواهیم 

داشت.
بُعـدی  سـه  پرینـت  تکنولـوژی  کـه  زمـان  هـر 
صنعتـی قابـل ارائـه بـه بـازار باشـد، در اختیـار مـا 
هـم قـرار خواهـد گرفـت و از آن اسـتفاده خواهیم 
کـرد ولـی بـا توجـه بـه شـرایط تحریـم خیلـی 
سـخت می توانیـم از آن اسـتفاده کنیـم. از طـرف 
دیگـر اسـتفاده از تولیـد داخـل مطـرح اسـت. همه 
و مشکل سـاز  داده  بـه دسـت هـم  اینهـا دسـت 
بیشـتر  را  بُعـدی  سـه  پرینت هـای  اسـت،  شـده 
شـرکت های دانش بنیـان بایـد بسـنجند کـه چقدر 
می تواننـد از ایـن فّناوری اسـتفاده کننـد. 16 اقدام 
کلیـدی برای هوشمندسـازی داریم یکی از اقدامات 
کلیـدی ای انجـام شـده ایـن اسـت کـه مـا بتوانیم 
از منابـع و وجوهـات سـازمان بنـادر و دریانـوردی 
بـه شـرکت های دانش بنیـان و اسـتارت آپ ها کـه 
می تواننـد در زمینۀ هوشمندسـازی فعال باشـند وام 

کنیم.  اعطـا 
آن روزی کـه بتوانیـم اطالعـات بارهـا، محموالت 
موقعیـت مکانـی شـناورها را داشـته باشـیم و آنهـا 
در  بـاز  دادۀ  به صـورت  سـرویس ها  طریـق  از  را 
اختیـار اسـتارت آپ ها بگذاریم این زمانی اسـت که 
اسـتارت آپ ها می توانند ورود کنند. وظیفه سـازمان 
بنـادر و دریانوردی فراهم سـازی زیرساخت هاسـت. 
بایـد جریان هـای اطالعاتـی را ایجاد کنیـم که آن 
هـم نیازمنـد ایـن اسـت کـه سـرویس های تبادل 
داشـته  را  سـازمان ها  تمـام  فی مابیـن  اطالعـات 

شیم. با
موضـوع مـاده 5 خدمـات کشـوری از سـال 93 به 
تمـام دسـتگاه های اجرایـی کشـور تکلیـف شـده 
اسـت، کـه می گوید )طبق نقشـه راه توسـعه دولت 
الکترونیـک دسـتگاه ها موظف انـد بـا تعامل سـایر 
سـازمان ها نسـبت بـه تبـادل اطالعـات و ایجـاد 
یـک دولـت هوشـمند و ارائـۀ خدمـات الکترونیکی 
راسـتای  در  مـا  کننـد.(  اقـدام  برخـط  به صـورت 

تحقـق دولـت الکترونیـک حرکـت می کنیـم.

حسـن شـادمان:  آیـا رونـــــدی کـه 
درحال حاضر در سـازمان بنادر و دریانوردی 
اتفـاق می افتد صرفـاً آیتم هایی اسـت که 
دارد بـا رونـد جهانی پیش  مـی رود یا خیر؟

 محمدقائـم تاجگـردون: ما براسـاس جدیدترین 
معمـاری  توسـعه  ِمُتُدولوژی هـای  و  روش هـا 
سیسـتم های اطالعاتـی اقـدام می کنیـم. راه حلـی 
کـه ارائـه می کنیـم بـه جرئـت می تـوان گفـت در 
بُعـد فناوری هـای نویـن طراحـی اسـت. طراحـی 
مـا در سـازمان بنـادر و دریانـوردی از جاهای دیگر 
جلوتـر اسـت. یک سـال و نیـم اسـت کـه ایـن کار 
را شـروع کرده ایم و کار بسـیار سـخت و دشـواری 
اسـت. امـا یـادآور می شـوم تفـاوت بنیـادی بیـن 
بنـادر ایـران و بنـدر روتـردام هلند وجـود دارد. بندر 
روتـردام بندر مسـتقلی اسـت کـه تمام مسـائل آن 

مربـوط بـه خـودش می باشـد.
در سـازمان بنـادر و دریانوردی مجبوریم نسـخه ای 
داشـته باشـیم کـه تمـام بنادر کشـور بتواننـد از آن 
اسـتفاده کننـد. کاری کـه مـا انجـام می دهیـم در 
تمـام دنیـا یـک کار منحصربه فـرد اسـت. بـا ایـن 
حـال کاری کـه آنهـا در طـول 30 سـال انجـام 
داده انـد ما مطمئنـاً در زمان کمتـری انجام خواهیم 
داد. قدم هایـی کـه مـا برمی داریـم از جدیدتریـن 
راه  داریـم  قصـد  و  می کنیـم  اسـتفاده  الگوهـا 

حل هـای خوبـی داشـته باشـیم.
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مطابـق بـا بررسـی های انجام شـده در سـطح بین الملـل، وقوع و تشـدید رکـود در صنعـت حمل ونقل دریایـی که موجب 
پیدایـش مشـکالت اخیـر در این صنعت شـده اسـت در نتیجه چنـد عامل متعدد اسـت که در حـوزۀ حمل ونقـل کانتینری 
بـه شـکل رقابت شـدید دیده می شـود. به عنـوان اولین عامـل می توان به ظهور ابرکشـتی ها در صنعت کشـتیرانی اشـاره 
کرد. این مسـئله از اقدام هوشـمندانۀ شـرکت کشـتیرانی مرسـک در زمینۀ سفارش سـاخت ابرکشـتی ها با ظرفیت بیش 
از 18هـزار  TEU1 »کالس تریپل ایـی EEE« در خالل سـال های بـروز بحران در اقتصاد جهانی آغاز شـد. در ارائۀ این طرح 
دو هـدف اصلـی مدنظـر بـود؛ ابتدا بیشینه سـازی صرفه جویـی در مقیاس و ابعاد کشـتی و سـپس صرفه جویـی در مصرف 
سـوخت. این پیشـتازی با پیروی برترین خطوط کشـتیرانی کانتینری جهان مانند GM, MSC و CMA همراه شـد و سپس 
سـایر خطـوط کانتینـری مطـرح جهان نیز بـرای حفظ جایـگاه و رقابت پذیری در بـازار، به این روند روی آوردند. به نظر می رسـد سـه شـرکت 
بـزرگ اشـاره شـده با مشـاهدۀ رونـد بـازار و پیش بینی آینده بـه فکر اتحـاد جهـت متمرکزتر کردن سـاختار بازار و تصاحب سـهم بیشـتری 
از آن افتادنـد. ایـن موضـوع موجـب بـروز عامـل دوم رکـود در صنعت حمل ونقل دریایی شـد کـه در قالب موج دیگـری از تحوالت بـه پیدایش 
اتحادیه هـای کشـتیرانی منتـج گردیـد. عامـل سـوم با محقق نشـدن رشـد اقتصادی مـورد پیش بینـی در جهان همراه شـد. عوامـل مهم عدم 
رشـد اقتصـادی در جهـان شـامل؛ کاهـش رشـد اقتصادی چیـن، تحت الشـعاع قرار گرفتـن تجـارت جهانی به علـت جریان هـای محافظه کار 
اقتصـادی در کشـورهای توسـعه یافته از جملـه بریتانیـا و آمریکا که بـه مقابله جویی با تحـرکات جهانی سـازی اقتصاد و پیمان هـای منطقه ای و 

جهانـی برخاسـتند و نیـز تحریم روسـیه بـه عنوان عامل مهـم دیگر بـه کاهش تجـارت بین المللی دامن زده اسـت.
امـروز دیگـر نبایـد مزیـت رقابتـی را صرفـاَ از طریـق نوآوری هـای پیوسـته در بهبـود عواملـی چـون صرفه جویـی مقیـاس در ظرفیت کشـتی یا 
صرفه جویـی در مصرف سـوخت جسـتجو کـرد. بهره جویـی از فنّاوری های جدید، هوشمندسـازی سـامانه های مختلـف عملیاتی کشـتی، تمرکز بر 
تجهیـزات حمل ونقـل هوشـمند )مانند کانتینر هوشـمند مجهز به سـامانه های هوشـمند پلمـپ و رهگیـری دارای امکاناتی نظیـرGPS، اندازه گیری 
دمـا، تشـخیص ورود و خـروج افـراد به کانتینرها)، تغییر مدل های کسـب و کار، سـعی در نفـوذ در روابط تجـاری جوامع، جایگزینـی جزیی یا کلی 

سـوخت های دریایـی متعـارف کنونی بـا حامل هـای انـرژی ارزان، تجدیدپذیر و پـاک، برخـی از راهکارهای نوین آینده هسـتند. 

هوشمندسازی در صنعت حمل ونقل دریایی

 ]  علی پورمند [ ]  كارشناس ارشد هيدرومکانيک و كارشناس ارشد سازه [

هوشمندسازی
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محورهـای مهـم در هوشمندسـازی صنعـت 
دریایـی حمل ونقـل 

1- محـور کاربـرد سـامانه های هوشـمند دریایی 
در حوزه هـای

- مرزبانـی و امنیـت دریایـی )اسـتفاده از دوربین هـای 
مـدار بسـته و دیـد در شـب همـراه بـا سیسـتم های 

اعـالم هشـدار(؛
- عملیات نجات؛

- بازرسـی سـازه ها و تأسیسـات دریایـی )اسـتفاده از 
زیردریایی هـای کنترلـی بـرای بازرسـی های زیرآبـی و 
همچنیـن زیـر دریایی هـای هوشـمند جهـت بازرسـی 

داخـل لوله هـا و... (؛
- مخابرات دریایی؛
- اکتشافات دریایی؛
- اقیانوس شناسی؛

از  اسـتفاده  )ماننـد  شـیالت  و  محیط زیسـت   -
نرم افزارهـای خـاص جهـت تخمیـن مسـیر گسـترش 
ماهی هـا(. حرکـت  مسـیر  یـا  و  نفتـی  آلودگی هـای 

2- محور معماری و طراحی شناورهای هوشمند 
- معمـاری، چیدمـان و شبیه سـازی عملکـرد یکپارچه 
)تحلیـل سـیاالتی عملکـرد اجـزاء مختلـف شـناور بـه 
صـورت یکپارچـه و امـکان بررسـی نتایـج اندرکنـش 
آنهـا بـا یکدیگـر ماننـد تحلیـل میـزان اثـر داکت های 
اسـتفاده شـده اطـراف پروانـه بـر عملکرد کشـتی و یا 
هوشمندسـازی بارگیـری شـناورها و یـا تغییـر تریـم 
شـناور در شـرایط مختلـف جـوی بـه منظـور افزایـش 
افزایـش  یـا  و  کاهـش مصـرف سـوخت  و  راندمـان 

سـرعت و ...(؛
- هیدرودینامیـک )طراحـی بهینۀ فرم بدنـه با توجه به 
پارامترهـای مؤثـر جهـت دسـتیابی به حداکثر سـرعت 
و کاهـش مصرف سـوخت بـا اسـتفاده از الگوریتم های 

طراحی هوشـمند(؛
- سـازه )طراحـی بهینـۀ سـازۀ شـناور جهـت کاهـش 
وزن و افزایـش اسـتحکام و عمـر مفیـد بـا اسـتفاده از 
الگوریتم هـای طراحـی هوشـمند و پیش بینـی شـرایط 
آتـی سـازه با تحلیل اطالعـات دریافتی از حسـگرهای 

هوشـمند و تحلیـل ایـن داده ها(؛
- مدل سـازی دینامیکـی و کنترل وضعیت )با اسـتفاده 
مدل هـای  ایجـاد  امـکان  پیشـرفته،  نرم افزارهـای  از 
ریاضـی جهـت تحلیـل دینامیکـی سـازه ها و در نتیجه 
بررسـی وضعیـت تعادلـی و کنترلـی سـازه به صـورت 

مدل هـای ریاضـی میسـر اسـت(؛
- سیسـتم های رانـش و منابـع انـرژی )مدیریت بهینه 
در تولیـد و توزیـع نیـروی الکتریکـی و افزایـش امکان 

اسـتفاده از سیسـتم های هیبریدی(؛
- ناوبری و مخابرات؛

- سخت افزار در سامانه های هوشمند دریایی.

3- محور هوشمندسازی در سامانه های دریایی 
کنتـرل،  هدایـت،  در  هوشـمند  الگوریتم هـای   -

بازرسـی؛ و  خطایابـی  مدل سـازی، 

- رباتیک دریایی برگرفته از الگوهای طبیعت؛
سـامانه های  در  سـونار  و  هدف یابـی  سـامانه های   -

هوشـمند؛
سـامانه های  در  نجـات  و  بازیابـی  آب انـدازی،  بـه    -

هوشـمند؛
- انتقال و پردازش اطالعات در سامانه های هوشمند؛

- کوچک سازی در سامانه های هوشمند؛
- شبکه های ارتباطی در سامانه های هوشمند؛

- پشتیبانی سامانه های هوشمند.

سـؤاالتی کـه در فرایند هوشمندسـازی باید 
به آنها پاسـخ داد

دیجیتالـی  کشـتی های  منفـی  بالقـوه  جنبه هـای   -
چـه  و  وارد  سـایبری  تهدیـدات  چگونـه  چیسـت؟ 
نظـر گرفتـه  در  آنهـا  بـا  مبـارزه  بـرای  راه حل هایـی 

؟ ند می شـو
- چیدمان نیروی کار در شـناورهایی که سطح باالتری 
از دیجیتالـی شـدن را تجربـه می کنند، چگونـه خواهد 
بـود؟ آیـا آنهـا حاضر به پذیـرش این تغییر هسـتند و از 
لحـاظ آمـوزش و تعلیـم چـه تحوالتی حاصـل خواهد 

؟ شد
- آیـا دیجیتالـی شـدن در مرحلـۀ طراحی کشـتی های 
جدیـد لحاظ می شـود؟ اگر پاسـخ مثبت اسـت، چگونه 
صنعـت کشتی سـازی به حرکـت در آن مسـیر ترغیب 

می شـود؟
افزایـش  باعـث  آیـا هوشمندسـازی در کشـتیرانی   -

کارآمـدی و امنیـت خواهـد شـد؟
در چنـد سـال گذشـته، پدیـدۀ هوشمندسـازی شـتاب 
تحـول  از  می تـوان  و  گرفتـه  خـود  بـه  بیشـتری 
دیجیتالـی دارایی هـا و جریـان اطالعـات بـه عنـوان 
یکـی از بزرگ تریـن تغییـرات در صنعـت کشـتیرانی 
یـاد کـرد، بـه نحـوی کـه عـالوه بـر اتوماتیک شـدن 
مراحـل و عملکردهـای موجـود، تأثیر مثبتـی بر امنیت 
و عملکرد محیطی نیز داشـته اسـت. کشـتی ها در حال 
تبدیـل شـدن به هاب هـای حسـگر و مولدهـای تولید 
اطالعـات بسـیار پیچیـده ای هسـتند. از سـوی دیگـر، 

- شبکه های ارتباطی هوشمند در شناورها؛
- پایش هوشمند وضعیت در سامانه های دریایی؛

- حسگرهای هوشمند در سامانه های دریایی؛
- الگوریتم های اجتناب از مانع؛

- نرم افزارهای پردازش؛
در  هوشـمند  روش هـای  راه  نقشـه  و  چشـم انداز   -

دریایـی. سـامانه های 

4- محور سـامانه های هوشـمند و زیرسامانه های 
کاربردی در هوشمندسازی 
- شناورهای دریایی هوشمند؛

شکل شماره 1- اهداف مورد نظر در سيستم يکپارچۀ كشتی هوشمند

هوشمندسـازی در كشتيرانی 
و  كارآمـدی  افزايـش  باعـث 

می شـود. امنيـت 
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ناوبـری همـراه بـا مقـدار وضعیـت شـیب و غلطـش 
اسـتاتیکی جلـو و انتهـای بدنۀ کشـتی)Trim( اسـت 
کـه تأثیـر مسـتقیم بـر مقاومـت کشـتی و بـه طبع آن 
مقـدار مصـرف سـوخت شـناور دارد. راه حـل مذکـور 
و  انـرژی  داده هـای  تحلیـل  و  جمـع آوری  طریـق  از 
مانیتورینـگ وضعیـت موتورهـا و پروانۀ کشـتی، اجازۀ 
مدیریـت کارآمدتـر و امن تـر را بـه کشـتی ها خواهـد 
داد. راه حـل ICT  مراحـل آزمایش هـای میدانـی خود 
را بـا نصـب بـر روی یـک فرونـد شـناور حمـل خودرو 
 )PCTC(بـا ظرفیـت 6500 و یـک فرونـد کشـتی 
حمـل سـنگ معـدن 250 هزار تنـی انجام داده اسـت.

 مطابـق بـا نظـر گـروه تحقیقـی کالرکسـونز لنـدن، 
6500 فروند کشـتی در سراسـر جهان برای پنج سـال 
آینـده سـفارش داده می شـوند. مدیر بخـش نوآوری ها، 
اسـتراتژی و تحقیقـات دریایـی و فراسـاحل مؤسسـۀ 
رده بنـدی لویـدز ریجسـتر معتقـد اسـت، بـا توجـه بـه 
اینکـه کشتی سـازی کرۀجنوبی سـهم قابـل توجهی از 
سـاخت کشـتی در جهـان را بـه خـود اختصـاص داده 
فرونـد   700 تقریبـاَ  کـه  می شـود  پیش بینـی  اسـت، 

کشـتی مجهـز بـه سیسـتم ISSS گردند.

پی نوشت:
1- TEU: Twenty Equivalent Unit
2- (Economical Operation)
 3-(Propulsion system monitoring
analysis)
4-(Remote maintenance)
5-(Power system monitoring analysis)
6-(Safe operation)
7-(Asset management service)

پیشـرفت در ارتباطـات ماهـواره ای، اتصـال کشـتی را 
بهبـود می بخشـد، این رخـداد منجـر به افزایـش قابل 
توجهـی از حجم داده هـای انتقال یافته بـا هزینۀ کمتر 
نیز خواهد شـد. بنابراین، هوشمندسـازی در کشـتیرانی 

باعـث افزایـش کارآمـدی و امنیـت می شـود.

 (ISSS(سیستم یکپارچه کشتی هوشمند
یکـی از روش هـای ابداعـی در زمینـۀ هوشمندسـازی 
کشـتی  یکپارچـۀ  سیسـتم  یـا  و  روش  کشـتی ها 
هوشـمند )ISSS( اسـت. این سیسـتم توسـط شرکت 
شـده  راه انـدازی  کرۀ جنوبـی  هیونـدای  کشتی سـازی 
اسـت. راهـکار کشـتی هوشـمند )SSS( نسـل جدید 
خدماتـی اسـت که با هـدف یکپارچه سـازی نظـارت و 
کنتـرل، افزایش بهـره وری انرژی، عملیـات و مدیریت 
ایمـن کشـتی بـر پایـۀ اسـتفاده از سـاختار تکنولـوژی 
اسـت.  شـده  ارتباطـات )ICT( ایجـاد  و  اطالعـات 
تکنولـوژی اطالعـات و ارتباطـات این سیسـتم قادر به 
تأمیـن و برقـراری ناوبـری قابـل اعتمـاد و اقتصادی و 
همچنیـن مدیریت کشتی هاسـت. اهداف مـورد نظر در 
سیسـتم یکپارچـۀ کشـتی هوشـمند کـه در شـکل )1( 

نشـان داده شـده اسـت عبارتنـد از:
- عملکرد و عملیات بهینه شدۀ اقتصادی2

- آنالیز سیستم کنترل و نظارت بر سیستم رانش3
- تعمیرات از راه دور4

- آنالیز سیستم نظارت بر شبکۀ تولید و توزیع برق5
- عملیات ایمن6

- خدمات مدیریت تجهیزات و لوازم7
بـه عنـوان نمونـۀ سیسـتم یکپارچۀ کشـتی هوشـمند 
در بخـش ”خدمـات مدیریـت تجهیـزات و لـوازم”  به 
مفهـوم افزایـش راندمـان عملکـرد در کلیـۀ سـطوح 
بـا اسـتفاده از مدیریـت کارآمـد ریسـک، هزینه هـای 
تعمیراتـی متناسـب بـا عمـر مفیـد تجهیـزات مختلف 
و همچنیـن ارائـۀ راهکارهـای ”مدیریـت دارایی هـا” 

براسـاس نیاز مشـتری اسـت.
سیسـتم  ISSS شـامل روش هـای ناوبـری متعددی 
هسـتند که به سـطح مهـارت و تجـارب افسـران ناوبر 
وابسـته اسـت را استانداردسـازی می کنـد. عـالوه بـر 
ایـن، بـا جمـع آوری و تحلیـل اطالعـات مخصـوص 
ناوبـری در زمـان واقعـی موجـب افزایـش راندمـان و 
امنیـت کشـتی ها می شـود. از ایـن رو، انتظـار مـی رود 
ایـن تکنولـوژی که در نوع خـود در صنعت کشـتیرانی 
  )Operatingبی نظیر اسـت، هزینۀ عملیات سـاالنه
 )Costرا تـا حدود شـش درصد کاهش دهد. شـرکت 
کشتی سـازی هیوندایـی کرۀ جنوبی، تکنولوژی کشـتی 
هوشـمند را برای نخسـتین بار در سال 2011 در جهان 
گسـترش داد و سیسـتم مذکـور را بـرای حـدود 300 

فروند کشـتی بـکار برد.
تکنولـوژی INTEGRICT کـه  پشـتیبانی  بـا 
سیسـتم مدیریـت انـرژی هوشـمند الکتریکـی مجتمع 
هیوندایـی اسـت )شـکل ISSS  ،)2 حجم وسـیعی از 
اطالعات کشـتی بـرای اپراتورهـا فراهم می شـود. این 
اطالعـات شـامل مسـیرهای ناوبـری بهینـه، سـرعت 

ابداعـی  روش هـای  از  يکـی 
هوشمندسـازی  زمينـۀ  در 
كشـتی ها روش و يا سيسـتم 
هوشـمند  كشـتی  يکپارچـۀ 
)ISSS( اسـت. ايـن سيسـتم 
توسـط شـركت كشتی سازی 
كرۀ جنــوبی  هيونـــــدای 

راه انـدازی شـده اسـت. 

INTEGRICT شکل شماره 2- راه حل كشتی هوشمند
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اهميت فناوری اطالعات در صنعت حمل ونقل دريايی؛

رصد کشتی و کاال از مبدأ تا مقصد
 با تجهیزات هوشمند

 ]  حسين ميرصادقی [

صنعـت حمل ونقـل دریایی مسـئول حمـل و انتقال 
بیـش از 90 درصـد از کاالهایی اسـت کـه در اقصی 
نقـاط جهـان جابه جا می شـوند. این صنعـت به مثابۀ 
خونی اسـت جـاری در رگ های اقتصاد دنیـا و بدون 
آن تجـارت بین قاره ای تقریباً غیرممکـن خواهد بود. 
بدیهـی اسـت برای حمل ونقل چنیـن حجم عظیمی 
از محمـوالت از طریـق دریـا و بنـادر نمی تـوان تنها 
بـه شـیوه های سـنتی بسـنده کـرد بلکـه می بایـد با 
بهره گیـری از آخرین فّنـاوری جهان در حوزۀ IT این 
میـزان از بار را کـه با ده ها هزار کشـتی اقیانوس پیما 
جابه جـا می شـوند را سـاماندهی کرده تا با سـرعت و 

ایمنی بـاال به مقصد نهایی برسـند. 
هم اکنـون سیسـتم کامپیوتـری کشـتی های مدرن، 
بسـیار پیشـرفته و پیچیـده هسـتند و عمـاًل تمامـی 
عملیـات مهم کشـتی از جملـه بارچینـی و بارگیری، 
دریانـوردی و کنتـرل موتورخانـه و ... همگی توسـط 
ایـن سیسـتم یارانـه ای کنتـرل و هدایت می شـوند. 
بـرای مثـال بـه هنـگام تخلیـه و بارگیـری کانتینـر 
بـر روی یـک کشـتی اقیانوس پیمـا ده هـا پارامتـر 
مختلـف می بایـد مورد بررسـی قـرار گیرد کـه بدون 
بهره گیـری از یـک سیسـتم کامپیوتـری نمی تـوان 
انتظـار یک عملیات بی خطر و سـریع را داشـت. یک 
 TEUفرونـد کشـتی بـزرگ بـا ظرقیـت 15 هـزار

کانتینـر را در نظـر بگیریـد کـه از مبـدأ بندرعباس 
بـه سـمت بنادر ترکیـه، ایتالیا، اسـپانیا، بلژیک و در 
نهایـت آلمـان درحـال حرکـت اسـت و در هر یک 
از ایـن بنـادر قصـد دارد چند هزار کانتینـر با وزن ها 
و اندازه هـای مختلـف را تخلیـه و بارگیـری کنـد و 
بـا توجـه بـه اینکه هـر بنـدر نیز بـه لحـاظ آبخور 
متفـاوت از دیگـری اسـت. در اینجـا بـا توجـه بـه 
حجم گسـتردۀ عملیـات تخلیه و بارگیـری می باید 
تک تـک ایـن کانتینرهـا در جای خاصی از کشـتی 
قـرار گیـرد کـه بـدون برهـم زدن تعادل کشـتی و 
نیـاز بـه جابه جایـی غیرضـروری کانتینرهـا بتـوان 
هـر یـک از آنهـا را بـه ترتیـب در بنـدر مـورد نظر 
تخلیـه کـرد. پـر واضح اسـت برای چنیـن عملیات 
پیچیـده ای نمی تـوان بـه روش هـای معمـول کـه 
بسـیار پرمخاطره، پرهزینـه و زمان بر اسـت اعتماد 
کـرد و الجرم بایـد از نرم افـزار قابل اعتماد و دقیقی 

بـه نـام Load Master  اسـتفاده کـرد تـا ایـن 
عملیـات بـا کمترین ریسـک و هزینه انجام شـود. 
به طور متوسـط یک کشـتی کانتینری در سـال 15 
هـزار کیلومتـر در دریـا طـی مسـیر می کنـد و این 
بـه معنـای آن اسـت که ایـن کشـتی در طول عمر 
مفیـد خـود تقریبـاً 10 بـار فاصلۀ زمین تا مـاه را به 
صـورت رفـت و برگشـت طـی می کنـد. بـا چنیـن 
مسـیر طوالنـی و بـرای اینکـه در سـالیان پیش رو 
ایـن کشـتی یـک سـفر ایمن داشـته باشـد کـه در 
آن مغلـوب توفان هـای شـدید دریایـی نشـود و یـا 
اسـیر صخره ای نهفتـه در زیر آب نگـردد نمی توان 
از روش هـای منسـوخ قدیمـی اسـتفاده کـرد. یک 
خـود  محمولـۀ  همـراه  بـه  اقیانوس پیمـا  کشـتی 
بعضـاً تـا یـک میلیـارد دالر ارزش دارد و هرگونـه 
اشـتباه در راهبـری آن می توانـد منجـر بـه یـک 
شـود  زیسـت محیطی  و  انسـانی  عظیـم  فاجعـۀ 
و بـه همیـن سـبب بـرای ناوبـری ایمـن بایـد از 
یارانـه ای  تجهیـزات  مطمئن تریـن  و  مدرن تریـن 
ناوبـری اسـتفاده کرد کـه بتوان به کمـک آن تمام 
خطرهـای پیـش رو را شناسـایی و قبـل از وقـوع 
هرگونـه سـانحه ای تمهیـدات الزم ایمنـی را اتخاذ 

کـرد، در راسـتای ایـن مهـم امـروزه از تجهیزات و 
فّناوری هـای پیچیـدۀ یارانـه ای متعـددی اسـتفاده 

می شـود کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از:
 - )ECDIS)1 سیستم اطالعات و نمایشگر نقشۀ 

الکترونیک؛ 
 - )GPS)2 سامانۀ موقعیت یاب جهانی؛

  - )AIS)3 سامانۀ شناسایی خودکار؛
  - )GMDSS)4 سـامانۀ جهانی اضطرار و ایمنی 

دریایی؛
 - )PMS)5 سامانۀ نگهداری ادواری؛
- )Loading plan) نقشۀ بارچینی

 - )VDR)6 سامانۀ ثبت اطالعات سفری کشتی
بـرای هـر یـک از آنهـا مأموریـت ویـژه ای تعریف 
شـده اسـت تـا بتـوان ضریـب ایمنـی کشـتی ها را 
بـه حداکثـر ممکـن افزایـش داد. بـه مـدد همیـن 
شـاهد  اخیـر  دهـۀ  در  خوشـبختانه  فّناوری هـا 
کمتریـن سـانحۀ دریایـی در سـطح جهان نسـبت 
مثـال  بـرای  بوده ایـم.  گذشـته  دهه هـای  بـه 
دسـتگاه  VDR قـادر بـه ثبـت اطالعـات مهـم 
موقعیـت  حادثـه،  زمـان  ثبـت  جملـه:  از  کشـتی 
کشـتی، سـرعت و مسـیر کشـتی، مکالمـات انجام 

هوشمندسازی
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حملـه می تـوان بـه سـرعت بـا گارد سـاحلی و یـا 
آنهـا  از  و  گرفـت  تمـاس  منطقـه ای  گشـت های 
طلـب کمک کرد و در صورت ربوده شـدن کشـتی 
نیـز می تـوان امیـدوار بـود کـه حتـی بـا خامـوش 
کردن سـامانۀ شناسـایی خـودکار )AIS( از طریق 
کنتـرل ماهـواره ای آخرین موقعیت کشـتی را رصد 
کـرد و همچنـان امیدوار بـود که نیروهـای نظامی 

بـرای کمـک از راه برسـند .
همان گونـه کـه نمی تـوان کشـتی را بـدون آب و 
دریـا تصور کرد بـه همین ترتیب نمی توان کشـتی 
و کشـتیرانی را بدون اسـکله و بندر تصـور نمود. در 
برخـی بنادر بزرگ دنیا مانند شـانگهای و سـنگاپور 
سـاالنه حدود 40 میلیـون TEU  کانتینر تخلیه و 
بارگیـری می شـوند کـه هر یـک از ایـن کانتینرها 
بعضـاً تـا 10 بـار در درون بنـدر جابه جـا می شـوند. 
هـر حرکـت و جابه جایـی مسـتلزم پرداخـت هزینه 
طبـق تعرفـۀ ترمینـال اسـت و ایـن یعنی در سـال 
حـدود 400 میلیـون جابه جایـی و هزینـه تنهـا در 
یـک بنـدر صـورت می گیـرد ایـن بنـدر نیازمنـد 
کمتریـن  بـا  بتوانـد  تـا  اسـت  جامـع  نرم افـزاری 
خطـا کلیـۀ ایـن جابه جایی هـا را کنتـرل کـرده و 
صورت حسـاب صـادر کنـد. عـالوه بـر آن بنـدر و 
ترمینـال منفک از سـایر سـازمان ها نیسـتند و باید 
رابطۀ مسـتقیم، لحظه ای و تنگاتنگ با بسـیاری از 
شـرکت ها و سـازمان ها داشته باشـند. سازمان هایی 
بیمـه،  کشـتیرانی،  شـرکت های  گمـرک،  ماننـد 
گارد سـاحلی و بنـدری، شـرکت های حمل ونقـل، 
صاحبـان کاال، خود کشـتی و ... . انتقـال اطالعات 
بیـن ایـن سـازمان ها از اهمیـت باالیـی برخـوردار 
اسـت و بـا توجـه بـه حجـم میلیونـی اطالعـات، 
امـری  تقریبـاً  سـنتی  صـورت  بـه  آن  مدیریـت 
محـال و غیرممکـن اسـت، حال بـا بهره گیـری از 
فّنـاوری اطالعـات می تـوان ایـن غیرممکـن را به 
راحتـی ساده سـازی و حتـی شخصی سـازی کرد تا 
بـا کمتریـن مشـکل و هزینـه بـه صاحبـان کاال و 

شـده در اتـاق فرماندهـی و بین کشـتی و خشـکی 
و سـایر کشـتی ها، اطالعـات راداری، عمق یـاب، 
موتورخانـۀ  دسـتورات  اصلـی،  هشـداردهنده های 
کشـتی و عملکـرد آن، بـاز یا بسـته بـودن درهای 
اصلـي و ... اسـت کـه این تنوع عملکـرد تنها برای 
یـک سـامانه از میان ده ها سـامانۀ موجـود بر روی 
کشـتی، نقـش بسـزایی در عملکرد بهینـه و ایمنی 

دارد.  کشـتی ها 
کاربـرد ایـن سـامانه ها تنهـا محـدود بـه ناوبـری 
و دیگـر مـوارد ذکـر شـده نمی شـود بلکـه ایـن 
را  می بایـد محمـوالت کشـتی  بعضـاً  نرم افزارهـا 
در طـول مسـیر به صـورت لحظـه ای رصـد کنند. 
یـک کانتینـر یخچالی را در نظر بگیریـد که از مبدأ 
مالـزی بـه مقصد لس آنجلـس در آمریـکا بارگیری 
شـده اسـت که  باید این مسـیر 15 هزار کیلومتری 
را در طـول 20 روز تحت یک دمای ثابت طی کند. 
از آنجایـی که محمـوالت یخچالی معمواًل نسـبت 
بـه سـایر کاالهـا از ارزش و حساسـیت باالتـری 
برخوردارنـد و در مقابـل نوسـانات درجـه حـرارت 
بسـیار آسـیب پذیر می باشـند، لـذا ثابت نگه داشـتن 
درجـه حرارت بـرای این نـوع محمـوالت در طول 
ایـن مسـیر طوالنـی، بسـیار حائـز اهمیت بـوده و 
بـه همیـن جهـت تک تـک ایـن کانتینرهـا باید به 
یـک سـامانۀ مرکـزی یارانـه ای متصـل و از اتـاق 
کنتـرل، درجه حـرارت آن به صورت مـداوم کنترل 
و تنظیـم شـود و این نظارت ممکن نمی شـود مگر 
بـه کمـک یـک سـامانۀ کامپیوتـری کـه به همین 

منظـور در کشـتی نصب شـده اسـت.
در  اطالعـات  فّنـاوری  دیگـر  مزایـای  از  یکـی 
کشـتی، ارتبـاط سـاده و ارزان کارکنـان بـا دنیـای 
خارج از کشـتی اسـت. در گذشـته و قبـل از فراگیر 
ارتبـاط کارکنـان کشـتی  بـرای  اینترنـت،  شـدن 
حتی االمـکان یـک تمـاس سـادۀ تلفنـی یـا وجود 
نداشـت و یـا با هزینۀ بسـیار باالیی انجام می شـد. 
حـال بـه مـدد اینترنـت و تمـاس ارزان در هر جای 
دنیـا می تـوان بـه صـورت صوتـی و تصویـری بـا 
خانـواده و جهـان خـارج ارتبـاط برقـرار کـرد و از 
فضـای بسـتۀ کشـتی وارد دنیـای مجـازی شـد 
و بـه ایـن ترتیـب از انـزوا خـارج شـده و تألمـات 
روحـی را تـا حـد زیـادی تسـکین داد. همچنیـن 
بـا فّنـاوری اطالعـات دیگـر چارت هـای کاغـذی 
قابـل اتـکا نیسـتند، بلکه بـا بهره گیری از سیسـتم 
موقعیت یـاب جهانـی، ارتباطـات ماهـواره ای، رادار، 
رادیـو و نقشـه های دیجیتالـی می توان بـا اطمینان 
خاطـر دریانوردی کـرد و حتی به راحتـی در دریای 
توفانـی بهتریـن، سـریع ترین و ایمن تریـن مسـیر 
را انتخـاب کـرد. بـا ایـن فّنـاوری حتـی می تـوان 
بـا دزدان دریایـی کـه پدیـده ای اسـت نوظهـور، 
یـا  و  تهدیـد  هرگونـه  صـورت  در  کـرد.  مقابلـه 

هم اكنـون سيسـتم كامپيوتری 
كشـتی های مـدرن، بسيــــار 
پيچيـده هسـتند  پيشـرفته و 
و عمـاًل تمامـی عمليـات مهـم 
و  بارچينـی  جملـه  از  كشـتی 
بارگيری، دريانـوردی و كنترل 
موتورخانه و ... همگی توسـط 
اين سيسـتم يارانه ای كنترل و 

می شـوند.  هدايـت 



شماره 257 21بهمن و اسفند  1398

سـامانۀ بسـیار پیچیـده و دقیـق اسـت کـه بتوانـد 
بـه صـورت برخـط و لحظـه ای هـر یـک از آنها و 
هزینـه و درآمـد مترتـب بـر آن را بـه دقـت کنترل 
کنـد و در ایـن میـان هرگونـه خلـل در انجـام این 
مهـم می توانـد منجـر به خسـارات هنگفتی شـود. 
هـر یـک از ایـن کانتینرهـا متعلق به یـک صاحب 
کاالسـت و در طول سـال بین چندین صاحب کاال 
در اقصـی نقـاط جهان دسـت به دسـت می شـود و 
هـر حرکـت آن اعـم از زمینـی و دریایـی و ریلی و 
حتـی سـکون آن نیـز دارای هزینـه و درآمد اسـت 
و چنانچـه شـرکت مرسـک نتوانـد کنتـرل دقیق و 
روزانـه بر جابه جایی کانتینر و کشـتی داشـته باشـد 
عمـاًل قـادر بـه ادارۀ شـرکت نخواهـد بـود و ایـن 
ممکـن نیسـت مگـر بـا فّنـاوری اطالعـات که به 
مـدد آن تک تک عملیـات کشـتی ها و کانتینرهای 
آن کـه البتـه امتـداد خـود کشـتی هسـتند رصـد 

می شـود.
ایـن سـامانۀ نرم افـزاری تنهـا ناظـر بـر عملیـات 
کشـتی و کانتینـر نیسـت بلکـه بایـد بـه کمـک 
آن بـرای تمامـی کانتینرهـا بارنامـه و مانیفسـت 
محمولـه تهیـه کرد و بارنامـه را در اختیار مشـتری 
و مانیفسـت آن را در اختیـار بنـادر و گمـرک قـرار 
داد، بـا تبـادل الکترونیکـی داده ها از طریق سـامانۀ 
 EDI اطالعـات محمـوالت بـه بنـادر و گمرک و 
دیگـر سـازمان ها ارسـال می شـود، ایـن اطالعـات 
شـامل جزئیـات فراوانـی از محمـوالت اسـت کـه 
انـدازۀ و وزن  از آنهـا عبارتنـد از شـماره،  برخـی 
کانتینـر، شـمارۀ پلمپ، مبـداء، مقصد، نـام و آدرس 
فرسـتنده و گیرنـده، نـوع محموله، شـمارۀ بارنامه، 
نـام و شـمارۀ سـفر کشـتی و ...کـه هـر یـک از 
ایـن جزئیـات در سـازمان های مختلـف همچـون 
ادارۀ بنـدر و گمـرک پـردازش و تحلیـل می شـود 
و حجـم ایـن داده هـا بـرای یـک فروند کشـتی در 
سـفر رفـت و برگشـت با توجه بـه میـزان عملیات 
بعضـاً بـه صدها هـزار اطالعات و داده می رسـد که 
ایـن پیچیدگـی و گسـتردگی تبادل اطالعـات تنها 
از طریـق یک سـامانۀ یارانـه ای امکان پذیر اسـت.

پی نوشت:

1- Electronic Chart Display and Information 
System
2- Global Positioning System
3- Automatic Identification System
4- Global Maritime Distress and Safety System
5- Planned Maintenance System
6- Voyage Data Recorders
7- Container Control System
8- Integrated Maritime Administration System

مشـتریان خدمـات قابـل قبولـی ارائـه داد. هر یک 
از بنـادر بـه فراخـور نیـاز خـود بـرای سـاماندهی 
عملیـات بنـدری از سـامانۀ مخصـوص خـود بهره 
  Dubaiمی برنـد بـرای مثـال در دبـی از سـامانۀ
 Tradeو در بنـادر ایـران نیـز سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی از چندین سـامانۀ جامع بندری یکپارچه 
ماننـد: )CSS(7 و )IMAS(8 بهـره می بـرد کـه 
هـدف آنهـا پیاده سـازی و اجـرای هوشـمند تبادل 
اطالعـات و اسـناد بیـن سـازمان ها و شـرکت های 
حمل ونقـل دریایـی اسـت. در این سـامانه تعامالت 
بیـن سـازمان های متعامـل، سیسـتم های درگیـر 
و ارباب رجـوع، فرصت هـای مکانیزاسـیون تبـادل 
شناسـایی  بین المللـی  اسـتانداردهای  و  داده هـا 
شـده و الـزام تعامـل الکترونیکی بنـادر، حمل ونقل 
پایانه هـا، راه آهـن و گمرک به وضـوح در قالب این 
سـامانه ها تعریف و اجرا شـده اسـت. این سـامانه ها 
هـر یـک متشـکل از چندیـن نرم افـزار مختلفـی 
اسـت که بـرای هر یـک مأموریت ویـژه ای تعریف 

است. شـده 
البتـه صنعت کشـتیرانی چنان با فّنـاوری اطالعات 
در هـم تنیـده کـه تصور کشـتیرانی بـدون فّناوری 
می رسـد.  به نظـر  غیرممکـن  عمـاًل  اطالعـات 
فراوانـی  ارزش افـزودۀ  دارای  اطالعـات  فّنـاوری 
بـرای صنعت کشـتیرانی اسـت، ارزشـی کـه بدون 
آن صنعـت کشـتیرانی قـادر بـه ادامـۀ حیـات بـه 
شـکل امـروزی نخواهـد بـود. ایـن فّنـاوری بیـن 
اجـزاء مختلـف ایـن صنعـت ماننـد بنـدر، کشـتی، 
مشـتری و خـط کشـتیرانی ارتبـاط نزدیـک برقرار 
کـرده اسـت و به وسـیلۀ آن هزینه هـا کاهـش پیدا 

کـرده، سـرعت  عمـل بـا دقـت بـاال افزایـش پیدا 
می کنـد، محیط زیسـت کمتـر آلـوده می شـود و از 
همـه مهم تـر رضایـت مشـتریان حاصل می شـود. 
آمـوزش  می تـوان  فّنـاوری  ایـن  بـا  همچنیـن 
دریانـوردی را بـرای دانشـجویان آسـان تر و قابـل 
فهم تـر کرد. یکـی از این ابزارها شبیه سـاز کشـتی 
بـه صـورت  آن  بـه کمـک  اسـت کـه می تـوان 
در  را  خـود  و  هدایـت  را  کشـتی  یـک  مجـازی 
معـرض موقعیت های فرضـی خطرناک قـرار داد و 
نـوع مواجهه با ایـن تهدیدات دریایـی را به صورت 

مجـازی بررسـی و آزمـود.
اسـتفاده از فّنـاوری اطالعات تنهـا منحصر به بندر 
و کشـتی نیسـت بلکه شـرکت های کشـتیرانی نیز 
نیازمنـد بهره گیـری از نرم افزارهـای خـاص خـود 
هسـتند کـه بتوانند هم کشـتی ها را کنتـرل کنند و 
هـم به مشـتریان خـود خدمـات ارائه دهنـد. برای 
مثـال شـرکت مرسـک بـا داشـتن بیـش از 700 
کشـتی کانتینربـر به ظرفیـت بالغ بر چهـار میلیون 
 TEUبزرگ تریـن نـاوگان کانتینری جهـان را به 
خـود اختصـاص داده اسـت و پـس از آن به ترتیب 
شـرکت  MSC و COSCO قـرار دارنـد کـه 
هـر یـک حـدود 500 فرونـد کشـتی کانتینربـر در 
اختیـار دارنـد. حـال شـرکت مرسـک را در نظـر 
بگیریـد کـه قصـد دارد این چهـار میلیـون کانتینر 
و 700 فرونـد شـناور را کـه هـر یک در بخشـی از 
جهان مشـغول فعالیت هسـتند کنترل کنـد. طبیعتًا 
کنتـرل ایـن کشـتی ها کـه هـر یـک روزانـه ده ها 
هـزار دالر هزینـه بـه همـراه دارد و جابه جایـی و 
نظـارت بر ایـن چهار میلیـون کانتینـر نیازمند یک 
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انقـالب صنعتـی چهـارم پارادایـم تحول آفرینی اسـت 
کـه در سـال های پیـش رو موجـب تغییـر کل زندگـی 
بشـر بـر روی کـرۀ زمیـن خواهـد شـد. ایـن تغییـر 
از  مجموعـه ای  سـریع  دگردیسـی  حاصـل  پارادایـم 
علوم و فناوری هاسـت که شـامل فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات، ژنتیـک و زیسـت فناوری، علـم مـواد و نانو 
فنـاوری، فناوری هـای حـوزۀ تأمین و مصـرف انرژی، 
علـوم و فناوری هـای بسـیار دیگـر می شـود. این یک 
حقیقـت اسـت کـه بشـر وارد عصـری جدیـد شـده 
اسـت. امروز می تـوان تقریباً هر چیزی را »هوشـمند« 
کـرده و شـتابان در مسـیر توسـعۀ سـطوح باالتـری از 
هـوش مصنوعـی و یادگیری ماشـین ها گام برداشـت. 
»کالن داده«هـا  بـه منبـع جدیدی بـرای تولید ارزش 
اقتصـادی تولیـد شـده اند؛ بشـر بـه منابـع انرژی های 
پـاک، تجدیدپذیـر و تقریبـاً رایگان دسـت یافته اسـت 
کـه در اندک زمانی جایگزین سـوخت های فسـیلی در 
کل جهـان خواهند شـد؛ همچنین دسـتاوردهای حوزۀ 

ژنتیـک و زیسـت فناوری موجب تغییـر مفاهیم پایه ای 
بی شـماری خواهنـد شـد کـه از جملـۀ آنهـا می تـوان 
بـه سـالمت، امیـد بـه زندگـی، غـذا، منابـع انـرژی و 
بسـیاری دیگـر اشـاره کـرد. بسـیاری از دانشـمندان و 
تکنولوژیسـت ها معتقدنـد کـه تحوالتـی کـه انقـالب 
صنعتـی چهـارم در دو دهۀ آینده در زندگی بشـر ایجاد 
خواهـد کـرد، به مراتب فراتر از تحوالت ناشـی از سـه 
انقـالب صنعتـی پیشـین در سـه قـرن گذشـته خواهد 

بود. 
ایـن تحـوالت در ابتـدای هـزارۀ سـوم و در عصـری 
شـکل می گیـرد کـه انسـان بـا مسـائل و چالش هـای 
نوینـی بـرای ادامـۀ حیـات بـر روی کرۀ زمیـن مواجه 
شـده اسـت. بشـر در آسـتانۀ مواجهـه بـا پیامدهـای 
پیـش رو  سـال های  در  اقلیمـی  تغییـرات  شـدید 
اسـت. افزایـش انفجارآمیـز جمعیـت انسـان بـر روی 
کرۀزمیـن در قـرن گذشـته موجـب توسـعۀ غیرپایـدار 
جوامـع بشـری در سراسـر جهان شـده و بـه نزاع های 

سيستم حمل ونقل دريايی و انقالب صنعتی چهارم در هزارۀ سوم؛

خوشه های دریایی توسعه می یابد
 ]   مهندس  مهدی رستگاری [   ]   كارشناس بندری- دريايی [ 

روزافـرون آنهـا بـر سـر منابـع حیاتـی منجـر شـده 
اسـت. تولیـد و انتشـار آالینده هـا و مصـرف و تخریب 
بی رویـۀ منابـع طبیعی در سـطح جهان آسـیب فراوانی 
بـه محیط زیسـت وارد کـرده اسـت؛ بـه طـوری که در 
آینـدۀ نزدیـک جوامـع انسـانی در زمینـۀ تأمیـن منابع 
حیاتـی خـود با مشـکالت جـدی مواجه خواهند شـد. 
برخـی از دانشـمندان معتقدنـد کـه انقـالب صنعتـی 
چهـارم می توانـد راهگشـای ارائـۀ شـمار فراوانـی از 
راهکارهـای قابل عرضه و توسـعه بـرای مواجهۀ مؤثر 
بـا چالش هـای هـزارۀ سـومی جوامـع بشـری باشـد.

دریایـی  حمل ونقـل  سیسـتم های  حتـم   به طـور 
نیـز تحـت تأثیـر توأمـان انقـالب صنعتـی چهـارم و 
نیروهـای مخـرب ناشـی از چالش هـای هـزارۀ سـوم 
قـرار خواهنـد گرفـت. در جهـان امـروز، حمل ونقـل 
دریایـی آونـد تحقـق تجـارت بین المللی بـوده و یکی 
جهانـی  اقتصـاد  نظـام  توسـعۀ  پایـۀ  سـتون های  از 
افمیتوس میتروپولـوس  گفتـۀ  بـه  می آیـد.  به شـمار 

هوشمندسازی
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)دبیـر کل پیشـین سـازمان بین المللـی دریانـوردی(، 
متوقف شـدن کشـتیرانی در جهان موجب خواهد شـد 
کـه نیمـی از جمعیـت جهـان بـه قحطی و گرسـنگی 
دچـار شـده و نیـم دیگـر آن نیـز بـه عصـر یخبنـدان 
بـاز گـردد. بـا ایـن اوصـاف، جوامـع جهـان انتظـار 
دارنـد کـه صنعـت کشـتیرانی بتوانـد خدمـات مؤثـر، 
مقـرون به صرفـه و پاکـی را عرضـه کنـد کـه بتوانـد 
هـزارۀ  چالش هـای  بـا  آنـان  مواجهـۀ  تسـهیل کنندۀ 
سـوم باشـد. اما در این برهه، صنعت کشـتیرانی نیز با 
مجموعـه ای از چالش هـای مختص خود مواجه اسـت. 
ایـن صنعـت سال هاسـت کـه از منظـر درآمدزایـی در 
نشـیب یـک چرخۀ 25 سـاله قـرار گرفته اسـت. ابعاد 
نـاوگان جهانی کشـتیرانی تجـاری نشـان می دهد که 
بـه نسـبت تقاضـای موجـود در بازارهـا، ایـن صنعـت 
بـا مـازاد عرضـه مواجه اسـت. افـزون بر ایـن صنعت 
کشـتیرانی بـا مجموعـه ای از الزامـات زیسـت محیطی 
فوق العـاده  هزینه هـای  کـه  اسـت  مواجـه  جدیـد 
سـنگینی را بـه آن تحمیـل کـرده اسـت و همچنیـن 
آن  بـرای  جـدی  عملیاتـی  و  فنـی  محدودیت هـای 
ایجـاد خواهـد کـرد؛ از جملـۀ ایـن الزامـات می تـوان 
بـه ضـرورت مدیریـت آب تـوازن، الـزام بـه کاهـش 
و  کشـتی  احتراقـی  گازهـای  در  گوگـرد  اکسـیدهای 
الزامـات آتـی کنتـرل گازهـای گلخانـه ای ناشـی از 
کشـتی اشـاره کرد. از ایـن رو در اوان انقـالب صنعتی 
چهـارم و در آسـتانۀ مواجهـه بـا چالش هـای جهانـی 
هـزارۀ سـوم، صنعـت کشـتیرانی خـود در وضعیتـی 

دشـوار و خطیـر قـرار دارد.  
انقـالب صنعتـی چهـارم می توانـد آثـار شـگرفی بـر 
باشـد.  داشـته  جهـان  دریایـی  حمل ونقـل  سیسـتم 
و  سـه بعدی«  »چـاپ  چـون  نوظهـوری  روندهـای 
»بهره جویـی از رباتیـک« در بخـش تولیـد می توانـد 
آثار چشـمگیری بـر الگوها و مقدار تقاضـا در بازارهای 
خدمـات کشـتیرانی داشـته باشـد. پیش بینی می شـود 
افزایـش اسـتفاده از ربات ها در صنایـع تولیدی موجب 
از بیـن رفتن مزیـت نیروی ارزان در پیشـکرانۀ دریایی 
زنجیره هـای تولیـد امروزی شـده و این امر زمینه سـاز 
بازگشـت خطـوط تولید بـه نزدیکی بازارهـای مصرف 
) و یـا پیشـکرانه های دریایـی نزدیـک به آنها( شـود. 
همچنیـن فراهـم شـدن امـکان تولیـد سفارشـی هـر 
محصولـی توسـط چاپگـر سـه بعدی در هـر نقطـه ای 
از جهـان، می توانـد موجـب کاهش چشـمگیر تجارت 
محصـوالت تمـام  سـاخته و نیـم سـاخته در سراسـر 
جهـان شـده و در مقابـل، تجـارت مـواد خـام و مـواد 
اولیـه را در سـطح جهـان افزایـش دهـد. ایـن روندها 
نـه تنهـا آثـار تعیین کننـده ای بـر تقاضـای کشـتیرانی 
کانتینـر و فلـه در سـطح جهـان خواهند داشـت، بلکه 
کشـتی ها،  ابعـاد  چـون  تعیین کننـده ای  مؤلفه هـای 
مسـافت مسـیرهای کشـتیرانی، سـوخت مـورد نیـاز و 
... را تحـت تأثیـر خود قـرار خواهـد داد. روند دیگری 
کـه آثـار تعیین کننـده ای بـر سـایر بخش هـای بـازار 
جهانـی کشـتیرانی خواهـد داشـت، تغییـرات بازارهای 
انـرژی در جهـان اسـت. هم اکنـون حـدود 87 درصد 

چهــــــارم  صنعتـی  انقـالب 
می توانـد آثـار شگــــرفی بـر 
سيسـتم حمل ونقــــل دريايـی 
جهـان داشـته باشـد. روندهای 
»چـاپ  چــــون  نوظهـوری 
»بهــره جويی  و  سه بعــــدی« 
توليـد  بخـش  در  رباتيـک«  از 
چشمگيـــری  آثـار  می توانـد 
بـر الگوهـا و مقـدار تقاضـا در 
كشـتيرانی  خدمـات  بازارهـای 

باشـد. داشـته 

در مناطـق مختلـف جهـان اسـت. توسـعۀ ایـن وجوه 
حمل ونقلـی به خصـوص از طریـق توسـعۀ »پل هـای 
سـرزمینی« در آسـیا و اروپا می تواند موجب فرسـایش 
شـود.  تجـاری  کشـتیرانی  بـرای  موجـود  تقاضـای 
میـزان کاهـش تقاضـا بسـتگی بـه سـطح گسـترش 
ایـن شـبکه های حمل ونقلـی و میـزان کارسـازی آنها 

خواهد داشـت.
امـا از جانـب دیگـر انقـالب صنعتـی چهـارم می تواند 
مزیت هـای فّناورانـۀ عمـده ای را بـرای حـل مسـائل 
فراهـم  دریایـی  حمل ونقـل  سیسـتم های  فـراروی 
آورد. در بحبوحـۀ ظهـور تحوالت بزرگ در سـال های 
آینـده، سیسـتم های حمل ونقـل دریایـی بـرای ابقـای 
خـود بیـش از همیشـه نیازمنـد نـوآوری و به خصوص 
نـوآوری ناپیوسـته اسـت. توجه داشـته باشـید که پس 
از »انقـالب کانتینریزاسـیون« در دهۀ 1960، صنعت 
کشـتیرانی هیچ گونـه نـوآوری ناپیوسـتۀ قابـل ذکری 
بـه خـود ندیـده اسـت و بهبـود عملکـرد در آن عمدتًا 
کاهـش  مقیـاس،  صرفه جویـی  افزایـش  مبنـای  بـر 
مصـرف سـوخت و برخـی اقدامـات مدیریتـی ) مانند 
اکتسـاب  و  ادغـام  و  کشـتیرانی  اتحادهـای  تشـکیل 
بـرای رشـد انـدام وار خطـوط کشـتیرانی( اسـتوار بوده 
اسـت. ایـن نوآوری های پیوسـته در سـال های اخیر به 
منتهـای بلوغ و رشـد ممکـن خود رسـیده اند و صنعت 
کشـتیرانی نیازمند نوآوری های ناپیوسـته ای اسـت که 
بتوانـد معمـاری بازارهـا و اجـزای آن شـامل سـاختار 
و  تولیـد،  سـکوهای  سـازمانی،  قابلیت هـای  رقابتـی، 
محصـوالت را متحـول کنـد. از ایـن حیـث، انقـالب 
صنعتـی چهـارم می توانـد فرصت هـای قابـل توجهـی 

را بـرای بهبـود ایـن صنعت فراهـم آورد.
یکـی از موانـع اصلـی در پیوسـتن صنعـت کشـتیرانی 
بـه جرگـۀ انقـالب صنعتـی چهـارم، ارزش تجـاری و 
عمـر اقتصـادی متصـور بـرای دارایی ها در آن اسـت. 
ظرفیـت  از  درصـد   79/25 عمـر   ،2019 سـال  در 
نـاوگان جهانـی کشـتیرانی زیـر 14 سـال بوده اسـت 
و ایـن امـر حاکـی از آن اسـت کـه مالـکان کشـتی ها 
چنـدان مایـل به تغییـرات فّناوری و هر گونـه تغییرات 
عمـده ای کـه موجـب تحمیـل هزینه هـای سـنگین و 
یـا وقفـه در بهره بـرداری از آنهـا شـود، نیسـتند. مانع 
عمـدۀ دیگـر از مقاومـت نیـروی کار نشـئت خواهـد 
صنعتـی  انقـالب  فّناوری هـای  توسـعۀ  کـه  گرفـت 
چهـارم را بـه عنـوان ریسـک جـدی متوجـه اشـتغال 
خـود تلقـی خواهنـد کـرد. ایـن تفکر بـا بهره بـرداری 
حمل ونقـل  سیسـتم های  در  جدیـد  فّناوری هـای  از 
دریایـی در سـال های پیـش رو تشـدید خواهـد شـد. 
گرچـه در چنـد سـال اول، ایـن فّناوری ها بـرای فائق 
آمـدن بـر مسـائل بـدو بهره برداری شـان بـه نیـروی 
انسـانی اتـکا خواهنـد داشـت، امـا بـه زودی زمانـی 
فـرا می رسـد کـه بهره بـرداری از ایـن فّناوری هـا بـه 
صـورت تمـام خـودکار و بـا کمتریـن نیـاز ممکـن به 
نیـروی انسـانی آغاز شـود. در آن مقطـع درک نیروی 
انسـانی شـاغل در سیسـتم های حمل ونقـل دریایی از 
آثـار  بهره بـرداری از ایـن گونـه فّناوری هـا بر اشـتغال 

نفت خـام اسـتخراج شـده در سـطح جهان بـه صورت 
سـوخت های فسـیلی فـرآوری و بـه مصرف می رسـد. 
سـوخت های  سـایر  و  نفتـی  فراورده هـای  نفت خـام، 
فسـیلی ) شـامل ذغال سـنگ، ال.ان.جـی و میعانات 
دریابـرد  تجـارت  کل  از  درصـد  حـدود 40/5  گازی( 
جهـان را در سـال 2018 تشـکیل داده انـد. با افزایش 
سـال های  در  انرژی هـا  از  بهره بـرداری  گسـتردۀ 
تأمیـن  نیروگاه هـا،  خودروهـا،  در  جملـه  پیـش رو )از 
روشـنایی و ...( تقاضـای موجـود بـرای سـوخت های 
فسـیلی بـه نحـو چشـمگیری کاهـش یافتـه و ایـن 
موضـوع تأثیـر قابـل توجهـی بـر بخـش فلـۀ مایـع و 
دیگـری  عمـدۀ  رونـد  داشـت.  خواهـد  خشـک  فلـۀ 
کـه می توانـد بـر عرضـه و تقاضـا در بـازار کشـتیرانی 
تأثیرگذار باشـد، توسـعۀ وجوه حمل ونقلـی و رقیب آن 
اسـت. ایـن رونـد شـامل توسـعۀ شـبکه های راه آهن، 
هایپرلـوپ  بین المللـی  شـبکه های  توسـعۀ  همچنیـن 
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فّنـاوری، مدیریت اسـتراتژیک و مانند آن سـازماندهی 
نمـود. بـه عبـارت دیگر بنگاه هـای اقتصـادی فعال در 
بازارهـای حمل ونقـل دریایـی بایـد بـه برنامه ریـزی 
بـرای سـرمایه گذاری و توسـعۀ مشـاغل یقه طالیـی 
 )Gold Collar jobs(بـرای اشـتغال متخصصـان 
و سـایر دانشـگران مسـتعد یادگیـری و حـل مسـائل 
از  بسـیاری  ایـن  بـر  عـالوه  بپردازنـد.  سـازمانی 
کشـورهای توسـعه یافته بـرای جـذب کار دانشـگرانۀ 
مـورد نیـاز  در سیسـتم های حمل ونقل دریایـی، نیز به 
توسـعۀ خوشـه های دریایـی و راه انـدازی شـرکت های 
نوپـای دریایـی پرداخته انـد. جوامـع دریایـی و بنـدری 
در ایـن کشـورها به حمایـت از کارآفرینـی نوآورانه در 
داخـل خـود و جـذب آن از بیرون اهتمام کامـل دارند. 
از جملـه طرح هـای مطـرح در ایـن زمینـه می تـوان 
 Pier71  ، Maritime Startup Germany بـه
scheme در سـنگاپور، PortXL در اروپـا، و مرکـز 
نـوآوری دریانوردی نیویـورک )NYMIC( در آمریکا 

کرد. اشـاره 
نیـاز  مـورد  راهکارهـای  می توانـد  دانشـگرانه  کار 
حمل ونقـل دریایی را در سـال های آینـده فراهم آورد. 
صنعـت کشـتیرانی بایـد بـه تأمیـن ایـده، راهکارهای 
فّناورانـه، راهکارهـای مدیریتـی و نـوآوری از محـل 
کار دانشـگرانه در داخـل و خـارج خـود اقـدام کنـد. 
ایـن ایده هـا، راهکارهـا و نوآوری هـا حکـم چراغـی را 
دارنـد که تاریکی مطلق شـرایط VUCA  را در آیندۀ 
ایـن صنعـت روشـن خواهند کـرد. کاماًل واضح اسـت 
دریایـی  حمل ونقـل  در  فعـال  اقتصـادی  بنگاه هـای 
)بـدون توجـه بـه ابعـاد و اندازه شـان( درصورتی کـه 
نتواننـد چنین چراغـی را برافروزند، در تاریکی شـرایط 
آینـده، زمیـن خورده و بـه احتمـال زیاد نابـود خواهند 

شد.

آنـان بـه مراتـب باالتر رفتـه و مقاومت بیشـتری را در 
مقابـل پذیـرش آنهـا به وجـود خواهـد آورد.

بـا وجود تمـام مقاومت هـای موجود، تحـوالت کنونی 
هسـتند:  پارادایـم  تغییـر  اجتناب ناپذیـری  از  حاکـی 
زیسـت محیطی  نویـن  الزامـات  برقـراری  چالـش 
)ماننـد الـزام به کاهـش آالیندگی اکسـیدهای گوگرد 
آب تـوازن،  مدیریـت  کشـتی،  احتراقـی  گازهـای  در 
الزامـات مرتبـط بـا کارآیی انـرژی و کاهـش گازهای 
گلخانـه ای(، عدم تـوازن بین عرضه و تقاضـا، هزینه و 
درآمـد در بازارهای کشـتیرانی نشـان دهندۀ نیاز فوری 
بـه تغییـرات در سـاختار بـازار هسـتند. در سـال های 
پیـش رو، بـا افزایش فراریـت، عدم قطعیـت، پیچیدگی 
و ابهـام )VUCA( در بازار کشـتیرانی در اثر شـرایط 
ناشـی از انقـالب صنعتی چهـارم و چالش هـای هزارۀ 
باالتـر  مراتـب  بـه  نیـز  بازارهـا  ایـن  پویایـی  سـوم، 
خواهـد رفـت. از یـک سـو در دو یـا سـه دهـۀ آینده، 
انقـالب صنعتـی چهـارم جامعـۀ بشـری را بـه سـوی 
افـق تکینکـی فّناورانـه سـوق می دهـد که هیـچ گونه 
تصـوری از ورای آن نمی تـوان داشـت. از طـرف دیگر 
چالش هـای هـزارۀ سـوم دورنمایـی تاریـک از آینـده 
را بـه تصویـر می کشـد کـه در آن مـا آخریـن نسـل 
نـوع بشـر هسـتیم کـه می توانیـم اقدامـات اصالحـی 
الزم را بـرای تـداوم حیـات انسـان بر روی کـرۀ زمین 
بـه کار بندیـم. پیشـرفت ایـن دو جریـان می توانـد در 
اثنـای شـکل گیری پیامدهایـی چـون درک نوع بشـر 
از اخـالق، گسسـت زنجیره های تأمین توسـط بالیای 
طبیعـی، تحـوالت الگوهـای کار و اشـتغال، قحطی یا 
فراوانـی غـذا، آلودگـی و آثار آن و ماننـد آن با یکدیگر 

هم افزایـی مثبـت یـا منفـی پیـدا کند.
 بـه نظـر می رسـد بهترین اقـدام متصور بـرای صنعت 
کشـتیرانی، سـوار شـدن بـر موج هـای فرصت آفریـن 
بـر  آمـدن  فائـق  بـرای  چهـارم  صنعتـی  انقـالب 
چالش هـای هزارۀ سـوم اسـت. این موج هـا  می توانند 
یادگیـری،  بـرای  الزم  تکانه هـای  فراهم کننـدۀ 
نـوآوری، ابداع و بهبـود راهکارهای مواجهه با شـرایط 
پیچیـده و مبهـم آینـده باشـند. بـا ایـن حـال بایـد در 
نظـر داشـت کـه ایـن موج هـا دارای ماهیتـی ناپایدار، 
موقتـی، گـذرا و عمومـاً غیرقابـل کنترل هسـتند. این 
بـه آن معناسـت که بـه رغـم سـرمایه گذاری و صرف 
زمـان و انرژی در توسـعۀ یک راهـکار نوآورانه، امکان 
دارد کـه ایـن راهـکار طی چند سـال یا حتـی چند ماه 
بـه راهـکاری ناکارآمـد و مهجـور تبدیل شـود. با این 
اوصـاف صنعت کشـتیرانی در دهۀ آینـده اکیداً محتاج 
بهبـود و تحـوالت عمـده ای در سـازماندهی و توسـعۀ 

اسـت.  خود  منابع 
 سیسـتم های حمل ونقـل دریایی در سـال های پیش رو 
نیـاز فراوانـی به یادگیری و نـوآوری دارنـد. این به آن 
معناسـت کـه ایـن صنعت بایـد بـه سـازماندهی مؤثر 
برای تسـهیل مدیریت دانش در تمام سـطوح سیسـتم 
بپـردازد. کار دانشـگرانۀ مـورد نیاز را می تـوان در قالب 
تحقیـق و توسـعۀ )R&D(، مدیریـت دانش، مدیریت 

در  اصلـی  موانـع  از  يکـی 
پيوسـتن صنعت كشـتيرانی به 
جرگـۀ انقـالب صنعتـی چهارم، 
ارزش تجـاری و عمـر اقتصادی 
متصـور بـرای دارايی هـا در آن 

 . ست ا
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درحـــــال حاضـــر فّناوری 
عــلم  یک  تنها  اطالعات 
صنعت  همۀ  بلکه  نیست 
هیچ  تــاکنون  و  است 
صنعتی نتــوانسته خود را از 
آن مستثنی بداند. هر صنعتی 
برای پیشرفت باید شاخه ای از فناوری اطالعات را در 

دهد. جای  خود 
متخصصان این حوزه جزء گران ترین متخصصان دنیا 
هستند و بیشترین آمار اشتغال نیز در این حیطه وجود دارد. 
با عجین کردن صنایع و فناوری اطالعات با یکدیگر و 
در پی آن کاهش نیروی انسانی کارهای روزمره به سمت 
کارهای تحلیلی سوق داده می شوند که نقش انسان ها 
بود. تصمیم گیری خواهد  و  مانیتوری  کنترلی،  بیشتر 
از حیطۀ  دلیل تخصص های خارج  به  دریایی  صنایع 
اجتماعی نسبت به دیگر صنایع دیرتر به حوزۀ فناوری  
بنادر  و  کشتی سازی  در  ولی  کرد.  ورود  اطالعات 
مکانیزه  و  کردن  سیستماتیک  بحث  قبل  سال ها  از 
با  ارتباط  درحال حاضر  که  بود  فرایندها مطرح  کردن 
 )Dry Dock( تأمین کنندگان و حوضچه های خشک

این طریق صورت می گیرد.  از 
و  دریانوردی  صنعت  به  اطالعات  فّناوری  ورود  با 
آن  پی  در  و   AIS و   ECDIS جمله  از  ناوبری 
در  راستا  این  در  شد.  مطرح  نیز  بین المللی  الزامات 
تأمین  فروش،  مشتری،  با  ارتباط  مختلف  حوزه های 
و تدارکات، جابه جایی، مدیریت شناورها، سیستم های 
ناوبری، تعمیر و نگهداری کشتی، مانیتورینگ،کنترل 
گرفت. قرار  توجه  مورد  نیز  تعمیرات  و  ماشین آالت 

و  بالک چین   ،IOT سمت  به  صنایع  بیشتر  امروزه 
Cloud در حرکت هستند ولی تاکنون کشتیرانی به 
این موضوع ورود نکرده است. شرکت مرسک نیز با 
همکاری شرکت IBM یک گروه تشکیل داده است 
که با استفاده از بالک چین، Cloud و اینترنت اشیاء 
بحث فروش و مدیریت حمل کاال را برای مشتریان 
خود به راحتی انجام می دهد. در این راستا بر مبنای 
یک پلتفرم هر بار و محموله ای به هر نقطۀ دنیا منتقل 
شود و تمام کسانی که درگیر این بار هستند از جمله 
شیپرها و مالکان بتوانند بار و محمولۀ خود را در داخل 

کانتینر کنترل کنند. 
صاحبان صنایع و سازمان های دولتی نیز نقش مهمی 
وابسته  کشتیرانی  صنایع  چراکه  دارند  حیطه  این  در 
به قوانین و مقررات وضع شده از طرف این ارگان ها 

هستند و بسیاری از سیستم ها که براساس بالک چین 
درگیر  را  گمرگ  و  بنادر  سازمان  می شوند  طراحی 

می کنند. خود  فعالیت 
و  سخت افزاری  تجهیزات  از  ترکیبی  اشیا  اینترنت 
که  است  اینترنتی  شبکۀ  بستر  روی  بر  نرم افزاری  
راه دور به صورت توزیع شده، یک فرایند  از  می تواند 
را کنترل کند و در حوزۀ کشتی سازی، درجه حرارت، 
 ... و  خروجی   گاز  و  سوخت  کیفیت  فشار،  میزان 
آنالین توسط سنسورهایی کنترل می شود.  به صورت 
افرادی که کشتی را کنترل می کنند می توانند به صورت 
و  توفان  موج،  وضعیت  آب وهوا،  وضعیت  بعدی  سه 
میزان ترافیک را  در بنادر کنترل کنند. بندر روتردام 
برای پیش بینی وضعیت، در بحث اینترنت اشیاء با یکی 
از شرکت های بزرگ IT درحال تدارک قراردادی است 
به  دنیا  نقاط مختلف  از  که  را  بتواند کشتی هایی  که 
و مصرف  ترافیک  با حداقل  بندر می آیند  این  سمت 

سوخت بهینه، مدیریت و پهلودهی کند.
این یک تکنولوژی رمزگذاری شدۀ توزیع شدۀ فارغ از 
مدیریت واحد است و هیچ شخص خاصی روی پروسۀ 
بالک چین کنترل ندارد و افراد مستقل مختلف، تأییدات 
را انجام می دهند و یک فرایند را از ابتدا به انتها می برند. 

حذف اسناد کاغذی با ورود بالک چین
 به صنعت حمل ونقل دریایی

 ]   مهندس سيد عباس حسينی [  ]  مدير توليد نرم افزار شركت توفاد [ 

بزرگ ترین ٌحسن بالک چین امنیت است. بالک چین 
انتقال فیزیکی و کاغذبازی را کاماًل حذف می کند و 
ما نیز می توانیم در صنعت کشتیرانی از آن بهره ببریم.
در دنیا بحث شناورها را می توان به کمک اینترنت اشیاء 
بدون   )cloud computing( ابری  محاسبات  و 
نیروی انسانی، به طور خودران هدایت کنیم. محاسبات 
ابری درحال حاضر در صنایع هوایی کاربرد دارد که این 
بستر نیز می تواند در شناورها از نگهداری و تعمیرات 
و  بیفتد  اتفاق  انسان  دخالت  بدون  ناوبری  تا  گرفته 
نیازمند تکمیل سخت افزاری و نرم افزاری آن هستیم.
برای محاسبات ابری سخت افزار ثابتی وجود ندارد و هر 
بخش از فرایند را یک نفر به عهده می گیرد که هدف 
این  و  است  اینترنت  بستر  روی  توزیع محاسبات  آن 
توزیع امنیت و سرعت را باال می برد. ما به دلیل وجود 
نیاز به حضور شرکت های  تحریم ها، پشتوانۀ مالی و 
دانش بنیان در این زمینه در استفاده از فناوری اطالعات 

در کشور عقب هستیم 
امروزه فیزیک کوآنتوم در حال ورود به بخش IT است 
که این امر بحث را از سمت دیجیتالی بودن به سمت 
کوآنتومی بودن سوق می دهد که در کوآنتوم سرعت 

پردازش اطالعات، چندین میلیارد برابر خواهد شد. 

هوشمندسازی
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ــری  ــرد اصطــالح ناوب  کارب
الکترونیکــی به ســال 2006 
زمــــانی  بـــــرمی گردد، 
جهانــی  ســازمان   کـــه 
دریانــوردی مصمــم شــد 
ــک اســتراتژی مناســب و  ی
یکپارچــه بــرای کمــک بــه 
ــی  ــتی و ایمن ــور کش ــه ام ــیدگی ب ــت و رس تقوی
آن تدویــن کنــد  به طوری کــه هــم ابزارهــای 
موجــود آن زمــان و هــم  ابزارهــای مــدرن 

پیش رو را دربر گیرد.
ناوبـری الکترونیکـی بـه مجموعـه ای هماهنـگ، 
و  ارائه کننـده  بدل کننـده،  و  رد  یکپارچـه، 
آنالیزکننـده، اطالعـات دریایـی بـر روی شـناور و 
سـاحل توسـط وسـایل الکترونیکی، برای کمک به 
دریانـوردی از اسـکله تـا اسـکله و همچنین کمک 

بـه سـرویس های مربـوط بـه ایمنـی و امنیـت در 
دریـا و محافظـت از محیط زیسـت دریایـی اطالق 

می شـود. 
در دهه هـای گذشـته کشـتی ها بـه سـوی مدرنیته 
شـدن سـوق داده شـده اند و صنایـع کشتی سـازی 
همچـون دیگر میادیـن صنعتی رشـد قابل توجهی 
و  دیجیتالـی شـدن تجهیـزات و  اتوماسـیون  در 
به طوری کـه  اسـت،  داشـته  خـود  دسـتگاه های 
امـروزه کشـتی های مـدرن از تجهیـزات دیجیتالی 
همچـون  تجهیزاتـی  می کننـد  اسـتفاده  زیـادی 
شناسـایی  سیسـتم  الکترونیکـی،  نقشـه های 
اتوماتیـک، آرپـا، تجهیـزات شناسـایی  و ردیابـی 
کمـک  ابـزار  کلـی  و  بـاال  محـدودۀ  بـا  کشـتی 
ناوبـری الکترونیکـی پیچیدۀ دیگر کـه در قالب پل 

فرماندهـی یکپارچـه تعریـف شـده اند.
 هـدف اصلـی ناوبـری الکترونیکـی این اسـت که 

ناوبری الکترونيکی (e-navigation)  چيست؟

مشاوران هوشمند در کنار فرماندهان کشتی
 ]   كاپيتان جمال آخوندزادگان [  ]   كارشناس امورارتباطات در حمل ونقل دريايی [ 

یک سیسـتم جامـع ارائه شـود تا بتواند به درسـتی 
همـۀ اطالعـات کشـتی را در یک جـا سـازماندهی 
کنـد به طوری کـه بـه بهبـود ناوبـری ایمن کشـتی 

کمـک کند. 
فّنـاوری در صنایـع دریایـی به طـور مـداوم درحـال 
تغییـر اسـت بنابرایـن بـا در نظـر گرفتـن فّنـاوری 
مـورد اسـتفادۀ کنونـی و فّناوری هـای نوینـی کـه 
انتظـار مـی رود در آینـده ارائـه شـوند یـک وقفه و 
اسـتراحتگاه الزم اسـت تـا تمـام ابـزار را به طـور 

سیسـتماتیک در یـک نقطـه جمـع آوری کنـد. 
گرچـه شـمار سـوانح دریایـی اخیـراً کاهـش یافته 
اسـت ولـی هنـوز  الزامات زیـادی مورد نیاز اسـت 
تا سـوانح ناشـی از  سـهل انگاری و خطای انسـانی 

را کاهـش دهد.
از آنجایی کـه در اکثـر مجامـع دریایـی خطاهـای 
انسـانی در حیـن دریانـوردی و هدایـت کشـتی به 

هوشمندسازی
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عنـوان اولین علت سـوانح دریایی قید شـده اسـت. 
بـه جهـت بهبـود بخشـیدن بـه آگاهـی و اشـراف 
افسـر دریانـورد بـه محیـط اطـراف خـود و کمـک 
بـه تصمیم گیـری  وی، یـک سـری تجهیـزات بـا 
فّنـاوری الکترونیکـی بـر روی کشـتی  و همچنین 
سیسـتم ها  ایـن  شـده اند.  مسـتقر  سـاحل   در 
همچنیـن در عملیـات جسـتجو و نجـات در مواقع 
اضطـراری، عکس العمـل بـه هرگونه آلودگـی دریا 
با منشـاء کشـتی، بهبود امنیت کشـتی و بندرگاه و 
نیـز برنامه ریـزی و اجـرای عملیـات بنـدری کمک 

می کننـد. 
بنابرایـن یـک سیسـتم جامـع مـورد نیـاز اسـت تا 
بتوانـد بـا اسـتفاده از سیسـتم های الکترونیکـی در 
جمـع آوری، یکپارچه سـازی، ارائـه و آنالیز اطالعات 
دریایـی هـم روی کشـتی و هـم در سـاحل کمک 
کنـد. به طوری کـه در نهایـت بـه بهبـود راهبـری 
کشـتی، عملیـات، ایمنـی همـراه بـا محافظـت از 

محیـط دریایـی کمک سـاز باشـد.
طرح پیاده سـازی اسـتراتژی ناوبری الکترونیکی در 
مـاه نوامبـر 2014 میـالدی در کنوانسـیون ایمنـی 
دریایـی   MSC 94  بـه تصویـب رسـید، ایـن 
اسـتراتژی شـامل لیسـتی از وظایف مورد نیاز است 
کـه بایـد به گونـه ای سـوق داده شـوند تـا بـه پنج 

اولویـت ناوبـری الکترونیکـی دسـت یابند. 
• طراحـی یـک پـل فرماندهـی کاربـر پسـند، 	

یکپارچـه و  ارتبـاط ارتقـاء یافتـه بیـن تجهیـزات 
• و 	 استــــــانداردسازی  بـرای  ابـــــزاری 

الزم گـــــزارش های  اتوماسیون ســـــازی 
• بهبـود در قابلیـت اطمینـان، انعطاف پذیری و 	

پکپارچه سـازی تجهیـزات و اطـالت ناوبری 
در پـل فرماندهی

• کـه 	 اطالعاتـی  عرضـۀ  و  یکپارچه سـازی 
به صـورت نمایشـگرهای گرافیکـی از طریق 
دسـتگاه های مختلف ارتباطی  دریافت شـده 

ست.  ا
• بهینه ســــازی ارتباطات ســـــرویس های 	

ترافیـک کشـتی ) به گونـه ای کـه بـه چنـد 
ایسـتگاه محـدود نشـوند بلکـه فراگیر باشـند(.
همان طـور کـه انتظـار می رفـت ایـن وظایـف در 
تـا 2019 تکمیـل شـده  طـول سـال های 2015 
اسـت و بـا تمـام جزئیـات و اطالعـات یکنواخـت 
شـده بـه صنایع مرتبـط ارائه شـده اند تـا طراحی و 
سـاخت محصوالت و سـرویس هایی کـه مطابق با 

ناوبـری الکترونیکـی هسـتند را شـروع کنند. 
حـال کـه صنعـت کشـتیرانی بـه سـمت و سـوی 
انتظـار  پـس  می کنـد  حرکـت  شـدن  دیجیتالـی 
مـی رود ناوبـری الکترونیکی اطالعـات دیجیتالی و 
زیرسـاخت های خـود را بـرای بهبود ایمنـی در دریا 

و حفاظـت محیط زیسـت دریایـی ارائـه دهـد البته 
می بایـد باعث کاهـش بـار اداری و افزایش کارایی 

تجـارت دریایـی و حمل ونقـل نیـز شـود. 
برنامۀ جامع اجرای اسـتراتژی ناوبـری الکترونیک، 
دورنمایـی از ناوبری الکترونیک را کـه در انتظارات 
عمومی برای کشـتی، فراسـاحل و عناصر ارتباطات 

تدوین شـده را معرفـی می کند.
 بـه منظـور پیاده سـازی طـرح ناوبـری الکترونیک 
برداشـتن چنـد قـدم پیـش نیاز اسـت. ایـن قدم ها 
شـامل توسـعۀ زیرسـاخت، تجزیه و تحلیـل فاصله 
بیـن سیسـتم قدیـم و جدیـد، تجزیـه و تحلیـل 
مزایـای هزینـه ای و در آخـر ایجـاد جزئیـات طرح 

پیاده سـازی خواهـد بـود.
پیاده سـازی  طـی   در  مـداوم  بررسـی  و  نظـارت 
اسـتراتژی بسـیار مهم و الزامی اسـت تـا احتیاجات 
کاربـری  کـه گرفتار ایـن  همه تغییـرات و تحوالت 

سـریع شـده را برآورده سـازد. 
بـرای چنین کاربری یـک رویکرد دارای سـاختار و 
چنـد مرحله ای احتیاج اسـت تا همراه با اسـتفاده از 
روش هـای مـورد توافق موجـود بتواند هـر تغییر را 
بـا ضریـب اطمینان بـاال در این اسـتراتژی و طرح 

بگنجاند.   پیاده سـازی 
این طـرح باید اولویت هایی ملمـوس و برنامه ریزی 
شـده بـرای پیاده سـازی اولیـه و همچنیـن ابـزار 
ارزیابـی پیوسـته از نیازهای کاربر را در خود داشـته 
باشـد. گسـترش فّناوری هـای جدیـد می بایـد بـر 
مبنـای ارزیابی سیسـتماتیک باشـد به گونـه ای که 
مشـخص باشـد چگونـه فّنـاوری می توانـد بهترین 
برخـورد مناسـب و نیـز بـرآورده کـردن نیازهـای 
کاربـر در  داخـل مفهـوم ناوبـری الکترونیـک را 

باشد.  داشـته 
از نظـر سـاختار ایـن طرح باید شـامل سـخت افزار، 
و  تکنــــولوژی  ارتبـــــاطات  اطالعـات،  داده، 
نرم افزارهایـی باشـد تـا  نیازهـای کاربر را بـرآورده 
نرم افـزاری  و  سـخت افزاری  سیسـتم های  کنـد. 
باید به گونه ای باشـند که سـاختار باز داشـته باشـند 
تـا بتوانـد نیازهـای کاربرهـای گوناگـون را از بابت 
کارکـرد و مقایسـه قابـل ارتقـاء و توسـعۀ مسـتمر 

 . شند با
جالـب توجـه اسـت کـه یـک شـرکت انگلیسـی 
پیـش گام در اسـتفاده از هوش مصنوعـی در صنایع 
دریایی آخرین نسـخه از سـری نرم افزارهای همراه 
کشـتی های  بـرای  دریانـورد )voyage100( را 

تجـاری ارائه داده اسـت. 
ایـن نرم افزار سیسـتمی اسـت کـه مشـخصاً برای 
فرماندهـی  پـل  در  نگهبـان  افسـر  از  پشـتیبانی 
طراحی شـده اسـت. ایـن نرم افـزار ” افسـر جونیور 
شـیفت” نام گـذ اری شـده  و قادر اسـت  هفت روز 

هفتـه هر 24 سـاعت را بـا دقت باال و میـزان بازده 
از پیـش تعیین شـده کارایی داشـته باشـد.

ایـن فّناوری اوایل سـال  2019 میالدی ارائه شـده 
و هم اکنـون آماده اسـت تـا بر روی پـل فرماندهی 

کشـتی های موجود نصب شـود.
تصادفـات وعکس العمل هـای پـر خطـر کـه اغلب  
ناشـی از خسـتگی و یـا کار بیـش از حـد کارکنـان 
داخـل پل فرماندهی روی می دهد، مشـکلی اسـت 
کـه همیشـه در مجامـع دریایـی مـورد بحـث قرار 

می گیرنـد. 
طبـق اظهـارات ایـن شـرکت هنگامـی کـه ایـن 
میـزان   دارد  کنتـرل  تحـت  را  اوضـاع  نرم افـزار 
ایمنـی، قـدرت هوشـیاری  و تـوان کاری فـرد را 
بهبـود می بخشـد. چراکـه کمـک می کند  تا افسـر 
نگهبـان زمان های آزاد بیشـتری داشـته باشـد و در 
نتیجـه بـه دیگـر امور مربـوط بـه ناوبری بپـردازد. 
نرم افـزار همسـفر 100 اوضاع ناوبـری و دریانوردی 
را آنالیـز کرده و یک سـری پیشـنهاد بـا اولویت به 

افسـر دریانورد ارائـه می دهد. 
این نرم افزار در دو نسخه ساخته شده است. 

اولـی به عنوان ”کاپیتان هوشـمند” شـناخته شـده 
و یک سیسـتم مشـاوره دهنده اسـت. در واقع  یک 
هم یـار در تصمیم گیـری اسـت کـه بـرای ناوبـر 
توصیه هایـی پیشـنهاد می دهـد که بـرای ناوبری و 
پیشـگیری از سـوانح در آب های شـلوغ مفید است.

دومـی با عنوان ”پایلت هوشـمند” شـناخته شـده و 
به سیسـتم رانش و اتوپایلوت کشـتی متصل شـده 
اسـت و یـک اتوپایلـوت هوشـمند ارائـه می دهـد. 
کاپیتـان هوشـمند فقـط به عنـوان مشـاور کاپیتان 
هوشـمند  پایلـوت  حالی کـه   در  می کنـد  عمـل 
هدایـت  بریـج  در  کارکنـان  به جـای  را  کشـتی 
می کنـد و می توانـد کنتـرل کامـل کشـتی را بـه 
عهـده گیرد و همـان عکس العمل فوری که افسـر 

می خواهـد انجـام دهـد.
گرچـه کشـتیرانی های زیادی از این پـروژه حمایت 
کـرده و خواسـتار آن هسـتند ولـی بایـد در نظـر 
داشـت کـه بـه هیچ عنوان حداقـل تا به امـروز قرار 
نیسـت کـه ایـن نرم افزارهـا جـای افراد کشـتی را 
بگیرنـد. از طرفـی در کشـتی های مـدرن امـروزی 
اسـتفاده از کمـک ناوبری هـای هوشـمند الزامـی 
بـه نظـر می رسـد چراکـه اجـازه می دهند تا افسـر 
داخـل پـل فرماندهـی کشـتی بهتـر بـه وظایـف 

دیگـرش  عمـل کند.
با تمام این تفاسـیر اواخر سـال 2020 میالدی این 

دو نرم افـزار به روی کشـتی ها نصب خواهند شـد.
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در عصـــــر حاضـر 
عی  ش مصنــــو هو
مــــی تـــــوان  را 
در  ابـزار  بزرگ تریـن 
بـرای  بشـر  دسـت 
ارتقـاء و گسـترش هر 
نـوع خدمتی دانسـت. 
پیشـرفتۀ  قابلیت های 
هوش مصنوعـی مزایـای بسـیاری را در دگرگونـی 
سـازمان ها به ارمغـان آورده اسـت کـه یکـی از این 

اسـت. و خدمـات  کاال  فـروش  حوزه هـا، حـوزۀ 
طـی تحقیقـات به عمـل آمـده، بیـش از 64 درصد 
مطالعـات صـورت گرفتـه و پیشـرفت های ایجـاد 
هوش مصنوعـی،  طریـق  از  سـازمان ها  در  شـده 
در حـوزۀ فـروش و بازاریابـی آنهـا بـوده اسـت. از 

ایـن  جملـه دسـتاوردهای هوش مصنوعـی بـرای 
سـازمان ها می تـوان به افزایـش گسـترۀ بازاریابی، 
یافتـن مشـتریان جدیـد، دسـتیابی به میزان رشـد 
و سـرعت حجـم فـروش خدمـات و کاال براسـاس 

تحلیـل داده هـای موجـود اشـاره کرد.
ایـن ابزار به تسـریع، کشـف و اسـتخراج اطالعات 
و افزایـش قـدرت تصمیم گیری در خلـق روش ها و 
ایده هـای نـو در جـذب مشـتریان بالقـوه و بالفعـل 
کمـک بزرگـی می کنـد. در ایـن میـان نگاه هـا و 
تعاریـف مختلفی در سـازمان وجـود دارد که موجب 

بلـوغ بازاریابی در سـازمان می شـود.
بخـش بازاریابـی و فـروش سـازمان تنهـا بـه یک 
نقطـه نـگاه می کنـد و آن هـم افزایش سـودآوری 
و سـرازیر شـدن پـول بـه داخـل سـازمان اسـت. 
درحالی کـه مدیـران ارشـد شـرکت بـا بهره گیـری 

کاربرد هوش مصنوعی در بازاریابی 
هوشمند اشیاء چقدر است؟

 ]  دكتر آرش افشين فر  [   ]  مدير ارتباط با مشتريان شركت حافظ دريا آريا  [ 

از داده هـای موجـود در سـازمان بـه فکـر تدویـن 
اسـتراتژی های جدیـدی در ورود بـه بازارهای نوین 

می باشـند.
بـه هوش مصنوعـی در سـازمان  بـرای دسـتیابی 
الزم اسـت سـه گام طـی شـود کـه در ایـن مقالـه 

بـه توضیـح مختصـر آنهـا می پردازیـم.
1- شناسـایی اقدام عملی در یک شـرکت مشابه و 

بررسـی ابعـاد آن به عنوان یـک نمونۀ برتر
 بکارگیـری هـوش مصنوعـی بـرای شـرکت هایی 
کـه صرفـاً از طریـق تحلیـل داده ها پی بـه رفتار و 
تمایـالت مشـتریان می برند بسـیار جـذاب و عامل 

ارتقـاء کسـب و کار آنهـا می گـردد.
شـرکت ها  ایـن  در  هوش مصنوعـی  از  اسـتفاده 
تـا  سـاده  مجـازی  همکاری هـای  از  می توانـد 
تصمیم گیری هـای عمـده به این شـرکت ها کمک 

هوشمندسازی
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کند. به عنوان مثال در شـرکت کشتیرانی جمهوری 
اسـالمی ایـران ابتـدا الزم اسـت شـرکت هایی که 
کسـب و کاری مشـابه کسـب و کار نـاوگان ملـی 
دارند شناسـایی شـوند و پس از بررسـی مدخل های 
ورود، پـردازش و خـروج اطالعـات، الگوریتم هایـی 
قبیـل  ایـن  بـرای  هوش مصنوعـی  توسـط  کـه 
شـرکت ها ساده سـازی شـده اسـت را بومی سـازی 
کـرده و در شـرکت اسـتفاده کنیم. ایـن الگوریتم ها 
و راهکارهـا می توانـد از اصـالح یـک فرایند سـاده 
 Applieation از  اسـتفاده  بـه  و  شـروع شـود 
یـا   و   programming interface
Building Block نرم افـزاری کـه متصـل بـه 
سیسـتم اصلـی موجـود می شـود، ادامـه پیـدا کند. 
لیکـن در نهایـت بایـد توجـه کـرد کـه درگاه های 

ورود و خـروج اطالعـات یکپارچـه باشـد.
2- تمرکـز بـر روی داده هایـی بـا ارزش و مرتبـط 

بـا کسـب و کار 
هوش مصنوعـی،  مهـم  قـوت  نقـاط  از  یکـی 
تشـخیص داده هـای کـم ارزش و انبوه در سـازمان 
از داده هـای بـا قابلیت پـردازش باال می باشـد. این 
بـه آن معنـی نیسـت کـه سـازمان بایـد کاوش در 
داده هـای انبوه و سـاختار یافته خـود را متوقف کند 
بلکـه ارزش واقعـی از ایـن طریـق به دسـت می آید 
کـه از طریـق لنـز هوش مصنوعـی همـۀ داده های 
سـازمان آزمایـش شـده و داده هـای کم اسـتفاده و 
سـاختارنیافته از داده های ساختاریافته تفکیک شود.
داده هـای  هوش مصنوعـی،  منطـق  طبـق 
بانک هـای  از  سـازمان  بـه  متعلـق  سـاختار یافته 
اطالعاتـی و فایل هـای اکسـل جـدا می شـود و در 
قالـب داده هـای طـرف ثالـث )3rd-party( قرار 

می گیـرد.
داده هـای سـاختارنیافتۀ سـازمان نیز برای اسـتفاده 

در مـواردی کـه در سـازمان به طـور مسـتقیم در 
راسـتای کسـب و کار اصلـی تعریـف نشـده اسـت 

قـرار می گیـرد.
B2B 3- در نظر گرفتن مزایای

کـه  اسـت  مبادالتـی  بیانگـر   B2B مدل هـای   
میـان دو شـرکت انجـام می شـود. به عبـارت دیگر 
بـه روابـط حاکم میـان کسـب و کارها اشـاره دارد. 
براسـاس برآوردهـای صـورت گرفتـه، نزدیـک بـه 
80 درصـد داد و سـتدها خصوصـاً داد و سـتدهای 

الکترونیکـی را شـامل می شـود.
قـــــابلیت های  از  شـــــرکت ها  از  بسـیاری 
زبـان،  طبیعـی  پـردازش  ماننـد  هوش مصنوعـی 
تشـخیص الگو، یادگیری ماشـین و ... بـرای ارتقاء 
درآمـد و فـروش شـرکت خـود اسـتفاده می کننـد، 
امـا تعـداد روزافزونـی از شـرکت ها از قابلیت هـای 
هوش مصنوعـی بـرای ارائـۀ راه حل هـای بهتـری 
اسـتفاده می کننـد. به عنـوان مثـال ایـن شـرکت ها 
به مشـتریان خود چشـم اندازهای هوشـمند از بازار، 
قـدرت تحلیـل بـازار، الگوهـای خریـد و ... را ارائه 
می دهنـد. البته ناگفته نماند این مشـتریان در اصل 
تأمین کننده هـا  و  همـکار  تجـاری  شـرکت های 
هوش مصنوعـی  بکارگیـری  بـا  کـه  می باشـند 
اطالعـات تحلیلـی خـود را بـا یکدیگر به اشـتراک 

می گذارنـد.
گام هـای ذکـر شـده هـر یـک قادرنـد روزبـه روز 
جایـگاه خـود را در تجـارت بیشـتر پیـدا کننـد و 
موجـب افزایش بهره وری سـازمان در ابعاد مختلف 
ابزارهـای  نرم افـزاری  سـاختار  به دلیـل  شـوند. 
در  مقدمـه ای  آن  بکارگیـری  هوش مصنوعـی، 
جهـت هوشمندسـازی بازاریابـی، افزایـش گسـترۀ 
بـه زمـان و مـکان و  جغرافیایـی، عدم وابسـتگی 

الکترونیکـی شـدن کسـب و کار خواهـد شـد.

فـروش  و  بازاریابـی  بخـش 
نقطـه  بـه یـک  تنهـا  سـازمان 
نـگاه می کنـد و آن هـم افزایش 
شـدن  سـرازیر  و  سـودآوری 
پـول بـه داخل سـازمان اسـت. 
ارشـد  مدیــــران  درحالی کـه 
از  بهـــــره گیری  بـا  شـرکت 
سـازمان  در  موجـود  داده هـای 
بـه فکر تدویـن اسـتراتژی های 
بازارهـای  جدیـدی در ورود بـه 

می باشـند. نویـن 
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فّنـاوری هوشـمند تـار و پـود زندگی بشـر امروزی 
را درهـم تنیـده و چگونـه زندگی کـردن را به آنان 
دیکتـه می کنـد. هـر روز کـه می گـذرد همـگان 
بـرای بهبـود سـبک زندگـی خویـش، از فّنـاوری 
هوشـمند بهـره می گیرنـد. به گونه ای که بسـیاری 
از انسـان ها بـه ایـن بـاور رسـیده اند کـه بـدون 
فّنـاوری هوشـمند، زندگـی مفهـوم واقعی خـود را 
نـدارد. در واقـع فّنـاوری هوشـمند مکمـل زندگی 

می شـود. محسـوب 
بدون شـک هژمونـی فّنـاوری هوشـمند بـر تمامی 
سـاختار اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی 
خویـش  دامنـۀ  بـه  روزبـه روز  و  افکنـده  سـایه 
می افزایـد. بـه هرحـال جهـان هوشمندسـازی در 
حـال حرکـت به سـمت و سـویی اسـت کـه برای 
بـه ثمـر رسـیدن نتایج بهتـر در ابعـاد مختلف خود 

را بـه روز می کنـد.
از  یکـی  به عنـوان   )IOT( اشـیا   - اینترنـت 
تغییـرات  دسـتخوش  را  دنیـا  کـه  فّناوری هـا 
زمـان  مـرور  بـه  کـه  اسـت  کـرده  قابل توجهـی 

جهـان را بـا تغییـرات بی شـماری همـراه خواهـد 
اکثـر  زندگـی،  بـر  اشـیاء عـالوه  اینترنـت  کـرد. 
حرفه هـا را درگیـر می کنـد و جایـگاه ویـژه ای نیز 
در حمل ونقـل و صنایـع دارد کـه در بیشـتر نقـاط 

یافـت.  را می تـوان  آن  از  اثـری  دنیـا 
- بالک چیـن کـه از آن بـه عنـوان انقـالب بزرگ 
در عصـر فّناوری یاد می شـود مانند اینترنت اشـیاء  
تحـول  نوینـی را در عرصۀ زندگـی و فعالیت مردم 
به ویـژه بخـش حمل ونقل ایجـاد کرده اسـت. این 
فّنـاوری تخریب ناپذیـر، تحـت نظـارت و کنتـرل 
هیـچ فـرد و ارگانـی نیسـت امـا میلیون هـا کاربـر 
از طریـق اینترنـت می تواننـد به آن دسترسـی پیدا 
کننـد. ایـن پدیده، نسـخۀ تأیید شـده ای اسـت که 
هیچ کـس نمی توانـد آن را حـذف کنـد و یـا تغییر 

دهد.
- هوش مصنوعـی)Ai( نیـز نقـش و تأثیـر خـود 
اسـت و  برجـای گذاشـته  را در جوامـع مختلـف 
بسـیاری از تجهیـزات و ماشـین ها بـا اسـتفاده از 

می یابنـد. ارتقـاء  آن 

فّناوری هوشمند مکمل زندگی انسان ها

تلفن هـــای هـــوشمندی که خواب از 
چشم کاربران می ربایند 

سـال ها قبـل از اینکـه هوشمندسـازی بـه شـکل 
امـروزی وارد دنیـای انسـان ها شـود، گوشـی های 
سـطحی  بسـیار  قابلیت هـای  از  همـراه  تلفـن 
برخـوردار بودنـد کـه فقط می توانسـتیم به وسـیلۀ 
آنهـا بـا دیگـران صحبت کنیـم و یا پیامکـی رد و 
بدل شـود. ولـی امروزه بـا ورود گوشـی های تلفن 
هوشـمند )Smart Phone( بـه بـازار جهانـی، 
دریچۀ جدیـدی به روی دنیای گوشـی های همراه 
بـاز شـد به گونه ای کـه توانایی و قدرت محاسـبات 
بیشـتر، داشتن کامپیوترهای شـخصی)PC(، قابل 
حمـل بـودن، داشـتن دوربیـن و از همـه مهم تـر 
پردازشـی  پیشـرفتۀ  برنامه هـای  نصـب  امـکان 
از  اینترنـت  بـه  اتصـال  و گرافیکـی و همچنیـن 
ویژگی هـای بـارز تلفن هـای هوشـمند می باشـد. 
ایـن تلفن هـای جـذاب طـوری در زندگـی مـردم 
نفـوذ کرده انـد کـه داشـتن آن بـزرگ و کوچـک، 
زن و مـرد و حتـی کـودک و نوجوان نمی شناسـد. 

 ]  مريم خوش نيک  [  



و  تحـول  هوشـمند  فّنـاوری 
دگرگونـی اساسـی و اثربخش 
دريايـی  حمل ونقـل  حـوزۀ  در 
بـه وجـود آورده و همان گونـه 
كه اشـاره شـد بـا اسـتفاده از 
راهبـری  هوشـمند  فّنـاوری 
بـرای  كشتـــی ها  هدايـت  و 
آسـان تر شـده  دريانـــوردان 

اسـت.
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بـه گفتـۀ کارشناسـان، این فّناوری خواب از چشـم 
کاربـران ربـوده و در تمـام مدت 24 سـاعت همدم 

و مونـس کاربران اسـت.
در  نقشـی  چنـان  هوشـمند  همـراه  تلفن هـای 
زندگـی بـازی می کننـد کـه دارنـدۀ آن احسـاس 
می کنـد در غیـاب آن چیـزی در زندگـی کـم دارد. 
در اینجـا بایـد بـه اتصـال تلفن هـای هوشـمند به 
سـرویس های مسـیریابی اشـاره کرد کـه داده های 
مربـوط بـه وسـایل نقلیه و مسـیرهای پیشـنهادی 
بـرای کاربـر را با مشـخص کـردن مبـداء و مقصد 
کاربـر  فـرد  توسـط  مناسـب  مسـیر  و  پـردازش 
انتخـاب می گـردد کـه در نوع خود تحولی اساسـی 

می شـود. محسـوب 
جـای دوری نرویـم، درحال حاضـر کمتـر کسـی را 
می تـوان یافـت که بـرای اطـالع از ماندۀ حسـاب 
خریـد  پرداخت قبـض،  انتقال وجـه،  خـود،  بانکـی 
شـارژ و ... از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده 
نکرده باشـد، فقط کافی اسـت یک تلفن هوشـمند 
داشـته باشـیم. در این ارتباط نرم افزارهای مختلفی 
طراحی شـده اسـت که خدمـات بانکی را آسـان تر 
کرده انـد. ایـن نرم افزارهـا ایسـتادن در صف هـای 
طوالنـی بانـک و مراجعـۀ حضـوری بـه آنجـا را 
تـا حـد زیـادی کاهـش داده اسـت. کارشناسـان 
پیش بینـی می کننـد کـه در آینـدۀ نـه چنـدان دور 
ایـن شـعبه ها حـذف و به جـای آن خدمـات بانکی 

100 درصـد الکترونیکـی خواهند شـد. 
زمانـی کـه برقـراری ارتبـاط از طریـق اینترنت در 
رایانه هـا  و  تبلت هـا  همـراه،  تلفـن  گوشـی های 
نیـز  مختلفـی  پیام رسـان های  شـد،  امکان پذیـر 
را  ارتباطـات  و  آمـد  فّنـاوری  ایـن  کمـک  بـه 
گسـترده تر کـرد. "اسـکایپ ها" یکـی از ایـن نـوع 
می تـوان  آنهـا  به وسـیلۀ  کـه  پیام رسان هاسـت 
پیام متنـی، تماس صوتـی و تصویـری، انتقال فایـل 

داد. انجـام  را  ویدئو کنفرانـس  و 

پزشکی بالینی هوشمند
رشـد فّنـاوری به حدی اسـت که در تمـام حوزه ها 
ردپـای آن را می تـوان مشـاهده کـرد و این عاملی 
اسـت بـرای سـوق دادن بشـر بـه سـمت مدرنیته، 
فّناوری هـای  ویدئو کنفرانـس،  و  وب کنفرانـس 
نوینـی هسـتند کـه در حـوزۀ پزشـکی و سـالمت 
زمـان،  و  هزینه هـا  کاهـش  جهـت  در  و  مـردم 
تعامالتـی را بیـن پزشـک و بیمـار رقـم می زننـد.

از  را  خـود  آزمایش هـای  و  مـدارک  بیمـاران 
معالـج  پزشـک  بـرای  مجـازی  شـبکۀ  طریـق 
بررسـی  بـه  نیـز  پزشـکان  و  می کننـد  ارسـال 
آنهـا می پردازنـد و اطالعاتـی را بـه بیمـار منتقـل 

می کننـد و در نهایـت بـا نظـارت پزشـک، عمـل 
می گیـرد. صـورت  دور  راه  از  جراحـی 

استارت آپ ها؛ کارآفرینان نوین
بـه  فارسـی  زبـان  در  اسـتارت آپ ها کـه  امـروزه 
عنـوان شـرکت نوپـا شـناخته می شـوند، فّنـاوری 
هوشـمند موفقـی نـام گرفته انـد کـه در تولیـد و 
فـروش یک محصـول نقش ویـژه ای دارند، اگرچه 
ایـن فّناوری خیلی قدیمی نیسـت ولـی از یک الی 
دو دهـه تاکنـون در کسـب و کارهـا دارای اعتبـار 
دو چندانـی شـده اسـت. در یـک تعریـف کلـی، 
اسـتارت آپ بـه پروژه هایـی اطـالق می شـود کـه 
در جریـان آن، یـک ایـدۀ خـام با تـالش و جدیت 
یـک گروه بـه تولید و فـروش آن محصـول منجر 
شـود. بـه نوعی می توان اسـتارت آپ ها را کسـب و 

کار کوچـک یـا کارآفرینی نویـن نامیـد.
کسـب و کارهـای نوپـا یعنی شـرکت هایی که زود 
و بـا رشـد سـریع حرکـت کـرده و بـا هزینـۀ کم، 
منابـع انـدک، فکـر و نیـروی قوی و لحـاظ کردن 
مزیـت رقابتـی، تجاری سـازی می کننـد. بـه تعبیر 
دیگـر، اسـتارت آپ ها تمامی مسـیر و روند حرکتی 
یـک محصـول را از صفـر تـا 100 طـی می کننـد. 
در واقـع اسـتارت آپ یـک نهـاد انسـانی اسـت که 
بـرای ارائۀ یـک محصول یا خدمـات جدید تالش 

می کنـد.
از  برخـی  بـه  زمینـه  ایـن  در  بخواهیـم  اگـر 
اسـتارت آپ ها اشـاره کنیـم می توانیـم از کیف پول 
آنالیـن شـهری، تحویـل  تاکسـی های  مجـازی، 
غـذا از طریـق شـبکه های مجازی، فروشـگاه های 
اینترنتـی ماننـد دیجـی کاال، بانـک، بیمـه و ... نام 
ببریم. از سـوی دیگر ایجاد سـامانه های هوشـمند 
در حـوزۀ حمل ونقـل و لجسـتیک از ایـن طریـق 

ایجـاد می شـود.
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کشـورها  اکثـر  در  هم اکنـون  اسـتارت آپ ها 
از  زیـادی  و درصـد  بلـوغ رسـیده اند  بـه مرحلـۀ 
فعالیت هـا و تولیدات و خدمات توسـط اسـتارت آپ 
صـورت می گیـرد. براسـاس گزارش هـای منتشـر 
از  درصـد   20 گفـت  می تـوان  ایـران،  در  شـده 
قـرار  فعالیـت  و  عمـل  مرحلـۀ  در  اسـتارت آپ ها 
گرفته انـد و به طـور کلـی اسـتارت آپ ها در کشـور 
رونـد روبـه رشـدی دارنـد. ناگفته نماند کـه گاهی 
اسـتارت آپی  آمـدن  بـا  اسـتارت آپ  یـک  اوقـات 
جدیـد، جایـگاه خـود را در همـان حـوزه از دسـت 
می دهـد و مخاطبـان اولیۀ خود را نخواهد داشـت.

هوشمندی در خدمت کشتیرانی
کشـتیرانی  صنعـت  در  هوشـمند  فّنـاوری  ورود 
تحـوالت عظیمـی را نسـبت به گذشـته رقـم زده 
مهـارت  ایمنـی کار،  افزایـش  اتفـاق  ایـن  اسـت. 
و  تجهیـزات  شـدن  دیجیتالـی  نیروی انسـانی، 
ماشـین آالت، حـذف گزارش های دسـتی و ردیابی 
و رصد کشـتی ها از طریق حسـگرهای هوشـمند و 

... را بـه همـراه دارد.
جایگزیـن شـدن ابـزار هوشـمند بـه جـای نیروی 
انسـانی، در برخـی جوامـع تهدیـد جـدی ای برای 
بیـکاری افـراد محسـوب می شـود، چراکـه بیشـتر 
مـردم بـه مشـاغلی در حـوزۀ فّنـاوری اطالعـات 
روی آورده و بسـیاری از شـرکت های بـزرگ نیـز 
شـاید براسـاس یـک دیـدگاه، دیگـر نیـازی بـه 
نیـروی انسـانی نداشـته باشـند. امـا دیـدگاه دیگر 
نیروی انسـانی  هوشـمند،  فّنـاوری  کـه  می گویـد 

می طلبـد.  را  آموزش دیـده  و  ماهـر 
همچنین با هوشـمند شـدن سیسـتم ها در کشتی، 
در هنـگام بـروز حـوادث و خطـرات می تـوان بـه 

و از آن بـرای انجـام مأموریت های خاص اسـتفاده 
نمود. 

پهپادهایـی  نیـز  دریایـی  حمل ونقـل  زمینـۀ  در 
به منظور کنترل و بازرسـی از راه دور سـاخته شـده 
اسـت که بـا نصب دوربین هـای دیجیتالـی در این 
پهبادهـا می تـوان به جمـع آوری اطالعـات از انواع 
کشـتی ها، قایق هـا و خودروهـا پرداخـت و هرگونه 

جریانـی را در وسـیلۀ نقلیـه به ثبت رسـاند.
کشـتی های خـودران کـه مباحـث مربـوط بـه آن، 
دیدگاه بسـیاری از کارشناسـان را به خود مشـغول 
کـرده اسـت و درایـن میـان همگان دغدغـۀ آن را 
دارنـد کـه بـا آمـدن آنهـا نیـروی انسـانی تعدیـل 
خواهـد شـد هرچنـد در آیندۀ نـه چنـدان دور خواه 
ناخـواه ایـن اتفـاق می افتد چـه ما بخواهیـم و چه 

نخواهیم.
به هرحـال فّنـاوری هوشـمند تحـول و دگرگونـی 
اساسـی و اثربخـش در حـوزۀ حمل ونقـل دریایـی 
بـه وجـود آورده و همان گونـه کـه اشـاره شـد بـا 
اسـتفاده از فّنـاوری هوشـمند راهبـری و هدایـت 
کشـتی ها بـرای دریانـوردان آسـان تر شـده اسـت.

فرامـوش نکنیم که ورود کشـتی های هوشـمند به 
عرصـۀ حمل ونقـل دریایـی یـک رویـداد جدیـد و 
قابل توجـه و تعمـق اسـت، امـا براسـاس تحقیقات 
انجـام شـده توسـط مؤسسـۀ Drewry ممکـن 
اسـت کشـتی های هوشـمند بـرای مالـکان منافع 
دربرداشـته باشـد امـا 40 درصـد مشـاغل دریایـی 
بـا هوشـمند شـدن کشـتی ها از بیـن مـی رود. بـه 
تعبیـر دیگـر اگرچه ممکن اسـت ایـن کار منافعی 
بـرای مالکان داشـته باشـد اما مسـلماً آسـیب های 

اجتماعـی بزرگـی را هـم در بـر خواهد داشـت.

راحتـی بـا دریانـوردان ارتبـاط برقـرار کـرد و بـا 
راهنمایـی آنان کشـتی را به موقـع هدایت و جلوی 

بسـیاری از خسـارت ها را گرفـت.
بـه طور کلـی حمل ونقـل و صنایع دریایـی و بنادر 
ناگزیـر هسـتند بـا فّناوری هـای روز حرکت کنند و 
به سـمت هوشمندسـازی گام بردارنـد. در غیر این 

صـورت از قافله عقـب خواهند ماند. 
اگرچـه کارهـای زیـادی بـرای هوشـمند کـردن 
انجـام  کشـور  حمل ونقـل  مختلـف  بخش هـای 
شـده اسـت اما به گفتـۀ کارشناسـان، حرکت های 
صـورت گرفتـه بـه هیـچ عنـوان راضی کننـده و 

نیسـت. کافی 
پیـش  به گونـه ای  در جهـان  صنعـت حمل ونقـل 
رفتـه اسـت کـه امـروزه کمتـر فعالیتـی را در بندر 
یـا کشـتی می توان یافت کـه به فّناوری هوشـمند 
منظـور  بـه  پهپادهـا  بکارگیـری  نباشـد.  مجهـز 
رسـاندن تجهیـزات و لـوازم از سـاحل بـه کشـتی 
همچنیـن تشـخیص نوع سـوخت کشـتی و درجۀ 
از طریـق همیـن  خلـوص و میـزان سـولفور آن 
هواپیماهـای کوچـک بدون سرنشـین بـا کنترل از 
راه دور انجـام می شـود کـه آزمایـش آنهـا تاکنون 

موفقیت آمیـز بـوده اسـت.
امـروزه روی کار آمدن هواپیماهای بدون  سرنشـین 
در حـوزۀ تکنولـوژی مبحثـی جالب توجـه اسـت. 
به طوری کـه بسـیاری از شـرکت ها قصـد دارنـد با 
قوی تـر کـردن سیسـتم کنتـرل و ناوبـری آن، از 
مرزهـای محـدود ذهن بشـر فراتر رفتـه و اتفاقات 

نوینـی را رقـم بزنند.
پهپـاد یـا هــــواپیمای بـدون سرنشـین مخفـف
" پرنـدۀ هدایت پذیـر از راه دور" اسـت و می تـوان 
آن را بـدون نیـاز بـه انسـان از راه دور کنتـرل کرد 
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تبـــادل اطالعــــــــــات با پیـــــــــــدایش 
اینترنـت، در پهنـۀ جهـان بـه سـرعت و بـا دقـت 
امکان پذیر شـده اسـت. از طـرف دیگر توسـعۀ رایانه 
دستــــــــرسی  هـــــــــوشمند،  تلفن هـای  و 
فیزیکـی ارزان کاربـران بـه فضـای اینترنـت را در 
سراسـر دنیـا میسـر کـرده اسـت. ورود اینترنـت و 
انقـالب در فّنـاوری اطالعات، ضمن ایجـاد بازارهای 
جدیـد، کیفیت بسـیاری از فعالیت های گذشـته بشـر 
را بـا تحـول بزرگـی مواجـه سـاخت کـه صنعـت 
حمل ونقـل نیـز از ایـن مهـم مسـتثنی نبوده اسـت.
امـروزه خریـد هـر مصرف کننده نیـز در قالب ”زنجیر 
تاًمیـن عرضـه” شـکل و محتـوی تـازه یافته اسـت، 
نهایـی  ثبـت درخواسـت مشـتری  بـا  به طوری کـه 
کلیـه فعالیت هـای مربوطـه بـه سـرعت و بـه دقـت 
بـه فراخـور تولید یـا خدمت در پیکـرۀ زنجیر مربوطه 
ایفـای نقـش می کننـد. هـر کـدام اطالعـات الزم 
را می گیرنـد و اطالعـات مربـوط بـه فعالیـت خـود 
را ”بـه هنـگام” در اختیـار دیگـر بازیگـران زنجیـر و 
حتـی مشـتری قـرار می دهنـد. کاال تولیـد، حمـل و 
تحویل می شـود. حسـگر )sensor( محل مرسـوله 
را نشـان می دهـد و در محـل هـر تبـادی فیزیکـی، 

موقعیـت   )gateway(  خروجـی دروازه هـای  در 
و وضعیـت آن ثبـت و بـه اطـالع عمـوم دی نفـع 

می رسـد. 
حمل ونقـل دریایـی مهم ترین و ارزان تریـن راه حمل 
کاال بیـن کشورهاسـت. ایـن خدمـات بـا توجـه بـه 
ماهیتـی کـه دارنـد متشـکل از بخش هـای مهمـی 
از قبیـل حمـل زمینـی )قبـل از بارگیـری یـا پس از 
تخلیـه(، بازاریابـی مشـتریان، نمایندگی هـا، عملیات 

بنـدری، گمـرک و ترمینال اسـت .
معنـای  بـه  دریایـی  حمل ونقـل  هوشمند سـازی 
بـا  فعالیت هـا  ایـن  یکپارچگـی  و  هماهنگ سـازی 
نیازهـای مدیریـت زنجیـرۀ تامیـن اسـت. بـر همین 
اسـاس ایـن مجموعـه و کلیـۀ بخش هـای پیشـین 
و پسـین حمـل دریایـی، همگـی در مجموعـه ادغام 
شـده و لـذا فعالیت مجـزا، جزیره ای و سـنتی کارایی 

الزم را نداشـته و بـه تدریـج منسـوخ خواهـد شـد.
فضای IT با ایجاد ابر دیجیتالی Cloud  دسترسی 
هم زمـان و فراگیـر کلیـۀ فعالیت هـای مرتبـط با این 
صنعـت و از آن جملـه عملیـات کشـتی ها، خدمـات 
مشـتریان، امـور تحلیلگـر و مدیـران ناظـر، بخـش 
حقوقـی و مالـی را امکان پذیـر می سـازد و همگی در 

هوشمندسازی در حمل و نقل دریایی

 ]   كاپيتان مهران آل داود  [   ] مديرعامل دفتر منطقه ای چين [

تبـادل دائـم اطالعـات با هم می باشـند. کلیۀ اسـناد، 
فرم هـا و تبـادل مـدارک نیز به شـکل مجـازی مورد 

اسـتفاده و بهره بـرداری قـرار می گیرد.
مزیـت بهره بـرداری از ابزارهـای جدیـد، دسترسـی 
آسـان، سـریع و بالواسـطۀ مشـتریان به شرکت های 
خدمت رسـان اسـت که نفعی دوسـویه دارد. شـرکت 
خدمت رسـان می توانـد مشـتریان بیشـتری را جـذب 
و نـرخ پایین تـری را مطالبـه کنـد. مشـتریان هـم 
در نهایـت بـه خاطـر دقـت، سـرعت و هزینـۀ پایین 

خدمـات رضایـت بیشـتری دارند.
 هوشمند سـازی حمل ونقـل دریایـی در حمل اقسـام 
محمـوالت، کارایـی باالیی خواهد داشـت. اما شـاید 
بیشـترین تأثیـر را بـرای خرده مشـتریان )مشـتریان 
اینترنتـی  صفحـه  دروازۀ   از  کـه  دارد  کانتینـر( 
درخواسـتی را در دور افتاده تریـن محـل جغرافیایـی 
ثبـت می کننـد و ایـن مشـتریان بالقـوه مسـتقیماً و 
بالواسـطه بـا بهره گیـری از بهترین زنجیـر، عماًل از 
خدمـات شـرکت حمـل دریایـی برخـوردار می گردند 
و کاالی خـود را در محـل درخواسـت شـده تحویـل 

می گیرنـد.

هوشمندسازی
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امـروزه در اکثـر کشـورهای دنیـا تقریبـاً اسـکناس 
و پول هـای کاغـذی جـای خـود را بـه مبـادالت 
بایـد  داده انـد.  الکترونیـک  پول هـای  و  مجـازی 
گفـت دنیـای آینـده متعلـق بـه صنعـت پرداخـت 

الکترونیـک اسـت.
شـاید ایـن جملـه کمـی اغراق آمیـز به نظر برسـد، 
امـا مـروری بـر رویداد هـا و سـیر تحـوالت ایـن 
صنعـت طی دهه هـای اخیر و به طور مشـخص 10 
سـال گذشته رشدی شـگفت انگیز را در این صنعت 
بین المللـی نشـان می دهـد، همچنیـن  در سـطح 
از  فّناوری هـای مالـی در دنیـا خبـر  متخصصـان 
ظهـور نسـلی جدیـد می دهند کـه وجه تمایـز آنها 
بـا نسـل های قبلـی، نـوع برخوردشـان بـا فّناوری 
اسـت. بهبـود شـرایط خریـد اینترنتـی و ایده هـا و 

ابزارهای نو در جهت تسـهیل خرید و اعتباربخشـی 
بـه مصرف کننـدگان می توانـد اعتماد مردم نسـبت 
بـه خریـد و پرداخـت اینترنتی را افزایـش دهد. این 
امر موجب شـده اسـت تـا دوران گـذار از بانکداری 
سـنتی بـه سـمت بانکـداری الکترونیک با سـرعت 

هرچه بیشـتری پیموده شـود.
آمـار و ارقـام رسـمی، رشـد چشـمگیر و روزافـزون 
ضریـب نفـوذ اینترنـت و تلفـن همـراه در ایـران و 
جهـان به خوبی نشـان می دهد که اسـتفادۀ بیشـتر 
مـردم از ابزارهـای آنالیـن جهـت خریـد به جـای 
تبادل پول و ... را در پی داشـته اسـت و همین نیاز 
موجـب بروز تحـوالت عظیمـی در صنعت پرداخت 

و بانکـداری الکترونیک شـده اسـت.
تـا چنـد سـال گذشـته مشـتری فقـط بـا اسـتفاده 

حذف شعبه محوری
با بانکداری دیجیتال

 ]  مهندس قاسم رادمان  [  

از تلفـن و یـا مراجعـه بـه دسـتگاه های خودپـرداز 
و اسـتفاده از کارت هـای مغناطیسـی می توانسـت 
باشـد  داشـته  دسترسـی  خـود  حسـاب های  بـه 
حسـاب  صاحـب  کـه  فـردی  هـر  اکنـون  امـا 
بانکـی اسـت بـه راحتـی می توانـد انتقـال وجـه، 
برداشـت وجـه، مشـاهدۀ مانـده و صورت حسـاب 
الکترونیکـی  به صـورت  را  خویـش  حسـاب های 
انجـام دهـد. بانکـداری الکترونیـک موجـب شـده 
تقریبـًا  بانک هـا  انتظـار  سـالن های  کـه  اسـت 
خالـی از صف هـای طوالنـی شـود. در دسـترس 
بـودن شـبانه روزی سیسـتم بانکـداری الکترونیک 
و ارجحیـت آن بـر محدودیـت سـاعت های کاری 
بانک هـا یکـی دیگـر از عوامـل تمایـل مشـتریان 
بـه اسـتفاده از ایـن روش اسـت. از طرفـی ایـن 

هوشمندسازی
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امـر موجـب صرفه جویـی در مصـرف کاغـذ شـده 
اسـت از این رو ارائـه خدمات غیرحضـوری خدمات 
بانکـی، بـرای بانک هـا نیـز سـودمند اسـت. بـه 
دلیـل یکپارچـه نبودن سیسـتم های بانکـی، حضور 
فیزیکـی مشـتری در شـعبه بـرای انجـام بعضـی 
عملیـات بانکـی تـا چند سـال قبـل ضـروری بود. 
امـا بـا  متمرکـز شـدن و یکپارچه سـازی بانـک 
اطالعـات و سـرویس های بانکـی، مشـتری قـادر 
اسـت کـه اکثر خدمـات بانکـی مـورد نیاز خـود را 

از تمامـی شـعب بانک هـا دریافـت کنـد. 
الکترونیـک  پرداخـت  از صنعـت  مـردم  اسـتقبال 
موجـب شـد کـه متولیـان امـر اقـدام بـه طراحـی 
جهـت  نرم افـزاری  و  سـخت افزاری  سـامانه های 
ارائـۀ خدمـات بانکـی بـدون حضـور مشـتری در 
متمرکـز شـدن  به دلیـل  کننـد. همچنیـن  شـعبه 
امـکان  ایـن  حسـاب ها،  و  مشـتریان  اطالعـات 
شـرکت ها  و  بانک هـا  کـه  اسـت  شـده  فراهـم 
هوش تجـاری،  سیسـتم های  تولیـد  بـه  اقـدام 
مبـارزه بـا پول شـویی و اعتبارسـنجی کننـد که در 
نتیجـه باعث شـد کـه نظـارت، ارزیابـی و پایش و 
اسـتخراج اطالعات موردنظر به صـورت متمرکز در 
کمتریـن زمـان صورت گیـرد و تهیـۀ گزارش هـای 
لحظـه ای از وضعیـت منابـع و مصـارف بانـک نیز 
جهـت تصمیم گیـری و برنامه ریـزی مدیران ارشـد 

بانـک فراهـم شـود.
گام بعـدی کـه دنیـا نیـز بـه آن فکـر می کنـد و 
بـه موضـوع بازآفرینـی نظـام بانکـی بـا توجـه بـه 
بانکـداری  بحـث  برمی گـردد،  روز  فّناوری هـای 

 بانکـداری ديجيتال عالوه بر 
اسـتفاده از فّناوری اطالعات، 
نظـام و معماری بانـک را هم 
كـه  بانک هـا  و  داده  تغييـر 
همچنـان كاغذمحور هسـتند، 

داده محـور می شـوند.

دیجیتـال اسـت. بانکـداری دیجیتـال تفاوت هایـی 
بـا بانکـداری الکترونیـک دارد. بـه این صـورت که 
در بانکـداری دیجیتـال عـالوه بر اینکـه از فناوری 
معمـاری  و  نظـام  می شـود،  اسـتفاده  اطالعـات 
بانـک هـم تغییـر می کنـد و بانک هـای مـا کـه 
همچنـان کاغذمحور هسـتند داده محور می شـوند. 
زیـرا همچنـان بسـیاری از اطالعـات بانک هـا بـر 
روی کاغـذ اسـت، در صورتـی کـه در بانکـداری 
دیجیتـال بسـیاری از اطالعات، دیجیتال می شـود. 
دیگـر  زمـان  مـرور  بـه  دیجیتـال  بانکـداری  در 
شـعبه نقـش محـوری ایفـا نمی کنـد و داده جـای 
آن را می گیـرد. بحث هایـی ماننـد هوش تجـاری، 

تحلیل داده هـا و ... نیـز بسـیار مهـم می شـوند. 
به هـر ترتیـب، آمدن شـبکه های اجتماعـی، نحوۀ 
تعامـل مردم بـا بانک هـا را تغییر می دهد. چه بسـا 
مردمـی که اکنـون در تمام فعالیت هـای روزمره به 
راحتـی از تلگرام اسـتفاده می کننـد، در آینده نیز در 
کانال هـای مخصـوص بـا بانک هـا تعامـل داشـته 
بانک هـا  فراینـد  دیجیتـال  بانکـداری  در  باشـند. 
عـوض می شـود، نحـوۀ احـراز هویـت بانـک تغییر 
پیـدا می کنـد و در ایـن رابطه بهینه سـازی هایی نیز 
بایـد اتفـاق بیفتد. از ایـن به بعد به جـای بانکداری 
قالـب  در  را  خـود  بانک هـای  بایـد  الکترونیـک 
بانکـداری دیجیتـال مشـاهده کنیـم، زیـرا بحـث  
مهم تـر  دیجیتـال  بانکـداری  در  هوشمندسـازی 

می شـود.
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دیجیتالـی،  سیسـتم های  روزافـزون  کاربـرد 
اتوماسـیون ها و سیسـتم های تحـت وب یکپارچـه 
باعـث تولد مدیریت خطرات سـایبری شـده اسـت. 
با توسـعه و پیشـرفت تکنولوژی مخصوصاً در حوزۀ 
فّنـاوری اطالعـات و فّنـاوری عملیاتـی، اسـتفاده 
روزبـه روز  تحـت وب  و سیسـتم های  اینترنـت  از 
افزایـش یافتـه کـه نتیجـۀ آن افزایـش ریسـک 
سیسـتم های  شـدن  حـک  و  سـایبری  حمـالت 
شـبکه ای و عملیاتـی کشـتی ها در نقطـۀ مقابـل 
مزایـای اسـتفاده از سیسـتم های دیجیتالـی خواهد 

بود.
فراگیـری  و  اسـتفاده  هرچـه  کـه  اسـت  واضـح 
یابـد خطـرات  افزایـش  ذکـر شـده  سیسـتم های 
خواهـد  اجتناب ناپذیـر  مربوطـه  ریسـک های  و 
بـود، در ایـن مسـیر بایـد دسـتورالعمل ها، الگوها و 
راه حل هـای احتمالـی بهتریـن و مؤثرتریـن آنها در 
جهـت محافظـت از سیسـتم ها و مقابله بـا خطرات 
یاد شـده مشخص شـود. همچنین خطرات احتمالی 
سیسـتم های  بـه  کارکنـان  دسترسـی  طریـق  از 

شـبکۀ کشـتی و اسـتفاده از حافظه هـای شـخصی 
بایـد به صـورت جـدی در نظـر گرفتـه شـود. 

 )IMO(در این ارتباط سـازمان جهانـی دریانوردی
نسـبت بـه ایـن موضـوع اهمیـت نشـان داد و بـه 

بررسـی مـوارد زیـر پرداخت:
 - در سال 2016 مجموع دستورالعمل هایی به صورت 
)MSC.FAL/CIR.3( کاربـردی  توصیه های 
 توسـط سـازمان جهانـی بین المللـی در خصـوص 

مدیریـت خطرات سـایبری منتشـر شـد. 
- به دنبـال آن در ژوئـن سـال 2017 کمیتـۀ ایمنی 
سـازمان جهانـی دریانـوردی قطعنامـه ای را تحـت 
عنـوان )MSC428/98( تهدیـدات و خطـرات 
سـایبری که ممکن اسـت ایمنـی و امنیت کارکنان 
کشـتی ها را تحت الشـعاع قـرار دهـد بـه تصویـب 
برسـاند. در هـر دو مـورد هـدف از اجـرای مدیریت 
سـایبری " ایمنی در عملیات کشـتی ها و محافظت 

از محیط زیسـت" عنوان شـده اسـت.
براسـاس ایـن قطعنامـه، مقـرر شـده کـه شـاکله 
و تصویـر کلـی آن در مدیریـت ایمنـی کشـتی ها 

عمليات سايبری همچنان تهديدی برای صنعت كشتيرانی؛

مسئولیت های خطوط کشتیرانی 
و صاحبان پرچم

 ]  كاپيتان آرش شوق نيان  [  

 ”A” و همچنیـن قسـمت SOLAS "9بخـش"
دسـتورالعمل امنیتی )ISPS ( اضافه شـود. مالکان 
کشـتی ها بایـد اصالحیه هایـی در بخـش سیسـتم 
مدیریـت و برنامـۀ امنیتـی کشـتی ها اعمـال کنند. 
کلیـۀ اصالحیه هـا، الحاقـات و سـایر مـوارد مـورد 
نیـاز در اولیـن دورۀ سـاالنه بعـداز ژانویـه 2021 در 
جهـت بررسـی گواهی نامـۀ تطبیقـی ISM ) کـه 
 Document Of Compliance: DOC
طـرف  تأییـد  مـورد  بایـد  کـه  می شـود(  نامیـده 

صاحبـان پرچـم قـرار گیرد.
 - بررسـی موارد مطرح شـده در دسـتورالعمل ها و 

قطعنامۀ سـایبری
 - بررسـی دوبـاره و کلـی مـوارد مطـرح شـده در 

ISM دسـتورالعمل مدیریـت ایمنـی
-  ایجـاد ارتباط و وابسـتگی بین سیسـتم مدیریت 
ایمنـی و مدیریـت خطـرات سـایبری در راسـتای 

اجـرای مؤثـر و صحیـح مدیریت سـایبر.
- تعییـن و تعریـف تهدیـدات از جملـه تهدیدهای 
خرابکارانـه و عمـدی و تهدیدهـای غیرعمـدی که 

هوشمندسازی
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ممکـن اسـت در هنـگام به  روزرسـانی سیسـتم ها، 
نرم افزارهـا و یـا در جهت دسترسـی کاربـران ایجاد 

شود.
- مسـئولیت صاحبـان پرچـم در قبـال نظـارت بـر 
اجـرای درسـت و تعییـن خطرات سـایبری و الحاق 

آن بـه مدیریـت سیسـتم ایمنی.
- معرفـی پنـج اصل اساسـی کـه بایـد در خطرات 
)IPDR2( کـه  سـایبری در نظـر گرفتـه شـود 
تعییـن خطرات و تهدیدها، محافظت از سیسـتم ها، 
تشـخیص خطـرات، واکنـش درجهـت مقابلـه بـا 
خطـرات و در نهایـت بازگردانـی سیسـتم به حالت 
اولیـه را شـامل می شـود کـه در ادامـه بـه صـورت 

کلـی مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفته اسـت. 
- برقـراری پیونـد و ارتبـاط بین دسـتورا لعمل های 
مدیریـت ایمنـی و مدیریت امنیتی کشـتی با هدف 
اجـرای صحیـح مدیریـت سـایبری بـا توجـه بـه 
راهکارهـای پیشـنهادی )IPDR2( و همچنیـن 
نیـاز  برنامه هـا و دسـتورالعمل های مـورد  تدویـن 
بـا توجـه بـه راهکارهـای تخصصـی و فنـی برای 
حوزه هـای تکنولـوژی اطالعـات )IT( تکنولـوژی 
عملیاتـی )OT( و زیرسـاخت های شـبکه و وب.

وظایف مالکان شناورها و صاحبان پرچم
-  از دیـدگاه ISPS، مالـکان کشـتی ها موظفنـد 
و  تعییـن  خصـوص  در  را  مناسـب  راهکارهـای 
آنهـا،  وقـوع  از  جلوگیـری  تهدیـدات،  ارزیابـی 
نظـر  در  کامـل  به طـور  را  مقابلـه  و  محافظـت 
گرفتـه و در اجـرای آن بـا توجـه بـه راه حل هـای 
ارائـه شـده در قسـمت A  وB  این دسـتورالعمل، 
برنامـۀ امنیتی کشـتی ها را به  روزرسـانی کنند الزم 
به ذکر اسـت این قسـمت بیشـتر بـر روی تهدیدات 
بـا منشـاء خارجـی، اعمـال خرابکارانـه، عمـدی و 

همچنیـن امنیـت فیزیکـی متمرکـز اسـت.
شناسـایی  جهـت  در  سـاختاری  نظـام  تبییـن   -
اجـرای  بـرای  سیسـتمی  اشـکاالت  و  ضعف هـا 
مدیریـت سـایبری و رفع موانع و از بیـن بردن آنها.
-  شناسـایی مـوارد الحاقـی بـه دسـتورالعمل های 
مدیریـت ایمنـی و برنامـۀ امنیتـی کشـتی، تهیـۀ 
گـزارش در خصـوص توسـعه و اجـرای مدیریـت 
سـایبری بـه نحـوی کـه تناقصـی وجـود نداشـته 

. شد با
-  اقـدام بـه انجـام پیگیری ها و تعامل بـا یکدیگر 
در جهـت اعمـال تغییـرات جهـت تأییـد نهایـی از 

طـرف صاحبـان پرچم.

مدیریت سایبری و بازرسی های بندری
بـر در نظـر گرفتـن گواهی نامـۀ تطبیـق  عـالوه 
مدیریـت  صحیـح  اجـرای   ،)DOC(شـرکت ها
سـایبری و اعمـال آن در سیسـتم مدیریـت ایمنی 
و  دقیـق  به طـور  بنـادر  بازرسـان  توسـط  کشـتی 
براسـاس دسـتورالعمل های صادره توسـط سازمان 

جهانـی دریانـوردی بررسـی خواهـد شـد.

تمایز مدیریت ایمنی و امنیتی سایبری
از لحـاظ اهمیـت و وجۀ کاربـردی باید گفت که هر 
کـدام بـه نوبـۀ خود بایـد به صـورت جداگانـه مورد 
توجـه خـاص قـرار گیرنـد به طـوری کـه پتانسـیل 
موجـود در خصـوص تهدیـدات بالقـوه به صـورت 

دسـته بندی شـده مـورد مطالعـه قـرار گیرد.
معمـواًل امنیـت سـایبری بـه محافظت و حراسـت 
عملیـات  و   )IT( اطالعاتـی  تکنولـوژی  از 
سـازمان)OT(، دسـته بندی اطالعاتی، دسته بندی 
و  اطالعـات  بـه  دسترسـی  لحـاظ  از  کاربـران 
اطـالق  اطالعاتـی  خـراب کاری  و  دسـت کاری 

می شـود.
ایمنـی سـایبری به طـور کلی بـه خطـرات احتمالی 
ناشـی از، از دسـت دادن اطالعـات، دسترسـی بـه 
اطالعـات و یکپارچگـی آن می پـردازد. همچنیـن 
ایمنـی اطالعـات مدیریتـی و اصلـی هـر سـازمان 
به طـور خالصـه  می گیـرد.  قـرار  جرگـه  ایـن  در 
تهدیدات سـایبری که در مبحـث ایمنی کارکنان و 
کشـتی ها باید مـورد مطالعـه قرارگیرنـد عبارتند از:
1- تهدیـدات و خطـرات امنیتـی سـایبری کـه اثر 
مسـتقیم بـه دسترسـی و یکپارچگـی اطالعـات و 
عملیـات کشـتی ها دارد به عنوان مثال دسـت کاری 
یا اشـکال اطالعاتی در دسـتگاه چارت الکترونیکی 

.)ECDIS(
2- هرگونـه خرابـی و یـا تهدیـد سـایبری کـه در 
موقـع به  روزرسـانی نرم افزارها و سیسـتم ها، بهبود 

فرایندهـا و ارتقـاء سیسـتم ها به وجـود آید.
یـا  و  اطالعـات، دسـت کاری  دادن  از دسـت   -3
خارجـی. منشـاء  توسـط  اطالعاتـی  خـراب کاری 

شناسایی نقاط آسیب پذیر
امـروزه فّنـاوری سـایبری از این لحـاظ مهم به نظر 
می رسـد کـه از طریـق اعمـال آن بتـوان ایمنـی 
پرسـنل، ایمنـی عملیـات کشـتی ها و محافظـت از 
محیط زیسـت ها را تأمیـن کـرد. در ایـن خصـوص 
شناسـایی قسـمت های آسـیب پذیر بسـیار ضروری 
دسـتورالعمل های  آن  پـی  در  و  می رسـد  به نظـر 
جداگانـه و روش هـای محافظتـی منحصـر بـکار 
گرفتـه شـود. به طور کلی قسـمت های آسـیب پذیر 

سیسـتم های  کلیـۀ  تحت عنـوان  می تـوان  را 
اطالعاتـی از مقدماتـی تـا پیشـرفته، سیسـتم های 
و  ماشـین آالت  کنتـرل  و کمک ناوبـری،  ناوبـری 
... نام گـذاری کـرد و به صـورت ذیـل دسـته بندی 
نمـود. بدیهـی اسـت قسـمت های نفوذ پذیـر فقـط 

بـه مـوارد ذیـل محـدود نخواهد شـد.
1- سیستم های موجود در پل فرماندهی؛

2- کلیۀ سیستم های مدیریتی؛
3- سیستم های تخلیه و بارگیری کاال؛

کنتـرل  موتورخانـه،  کنترلـی  سیسـتم های   -4
ماشـین آالت؛

5- سیسـتم کنتـرل ورود به کشـتی، سیسـتم ثبت 
و شناسایی؛ ورود 

6- سیسـتم های مربـوط بـه کنتـرل مسـافران و 
سـرویس دهی؛

7- کلیۀ سیستم های ارتباطی؛
8- سیستم های اداری و اجرایی موجود؛

اماکـن  در  موجـود  کامپیوتـری  سیسـتم های   -9
عمومـی از جملـه سـالن ملوانـان و افسـران.

چارچوب مدیریت تهدیدات سایبری
در  سـایبری  مدیریـت  شـاکلۀ  و  اسـتخوان بندی 
 )ISM Code( ایمنـی  مدیریـت  دسـتورالعمل 
تدویـن شـده اسـت به صورتی کـه در ایـن بخـش 
به جـای بحـث و بررسـی تک به تـک موضوعـات 
سـعی بر این شـده اسـت که سـاختار کلـی و مورد 
نیـازی را تبییـن کنـد کـه بتوانـد طیـف گسـتردۀ 

مـوارد الزم را در بـر گیـرد از جملـه:
تبییـن  بـرای  درون سـازمانی  التـزام  و  تعهـد    -

سـایبری؛ مدیریـت  راهکارهـای 
- خط مشـی ایمنـی و محافظـت از محیط زیسـت 
براسـاس مطالعـۀ خطـرات و تهدیـدات به صـورت 

جامـع و کامل؛ 
مواقـع  بـرای  شـده  تعییـن  دسـتورالعمل های   -
عـادی و اضطـراری به صـورت سـند و مکتـوب؛

- تعییـن روش هـای ممیـزی در جهـت اطمینان از 
دسـتورالعمل های وضع شـده؛

- بررسـی نقـاط ضعـف و نفوذپذیـری سیسـتم در 
اجرایی؛ حالـت 
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و  دسـته بندی  آمـوزش،  مسـئولیت ها،  کارکنـان، 
مشـخص کردن سیسـتم ها، دارایی هـا، اطالعات و 
توانایی ها که می تواند تحت تأثیر حمالت سـایبری 
قـرار بگیـرد و عملیـات کشـتی را به خطـر بیاندازد.
2- محافظت Protect: شـامل ارزیابی تهدیدات، 
اجـرای دسـتورالعمل ها و برنامه هـای وضـع شـده، 
در  پیش فـرض  به صـورت  راهکارهایـی  تبییـن 
جهـت محافظـت از سیسـتم ها، شـبکه و عملیـات 

ایمنـی کشـتی ها می باشـد.
هم زمـان   :Detect شناسـایی  و  تشـخیص   -3
بـا اجـرای راهکارهـا، انجـام عملیـات مربوطـه و 
درنظرگرفتـن توسـعه و ارتقـاء سیسـتم و رفع نقاط 
منفـی سـعی در تشـخیص بـه موقـع تهدیـدات 

سـایبری داشـته باشـیم.
4- واکنـش Respond: به مجمـوع واکنش هایی 
اطـالق می شـود کـه در جهـت مقابله بـا تهدیدات 
سـایبری اعمـال می شـود. بـا اطمینـان از بـه روز 
و  انعطاف پذیـری  بـر  مشـتمل  سیسـتم ها  بـودن 

واکنش هـای ارتجاعـی و فنـی می شـود.
بـه  مجموعـاً   :Recover بازگردانـی   -5
راهکارهایـی گفتـه می شـوند که می تواند سیسـتم 
را بـه حالـت قبـل از حملـۀ سـایبری بازگردانـد از 
جملـه سیسـتم های پشـتیبانی، جایگزیـن و ... و یا 
قابلیـت ترمیـم سیسـتم با هـدف اینکـه اطالعات 

سیسـتم قابـل بازیابـی باشـد.

پوشش مسئولیت های سایبری
کلـوپ  پوشـش های  می دانیـم  کـه  همان طـور 
حمـالت  و  جنگـی  خطـرات  شـامل   "P&I"
سـایبری نمی شـود بنابرایـن توصیـه می شـود در 

ایـن خصـوص هماهنگی های الزم بـا کلوپ انجام 
شـود و پوشـش های اضافـی مـورد نیـاز در مقابـل 

شـکایت و دعـوی شـخص ثالـث مرتفـع شـود.

سخن پایانی
 صرف نظـر از دنیـای حقیقـی یـا مجازی، همیشـه 
رو بـه رو  گوناگـون  تهدیـدات  و  خطـرات  بـا  مـا 
هسـتیم کـه در هـر صـورت احتمـال وقـوع آنهـا 
وجـود دارد. بنابرایـن بـا مطالعـه و ارزیابـی صحیح 
از موقعیت هـای مختلـف و سـاختن سـناریوهای 
مرتبـط می توانیـم آمادگـی مجموعـه را در مقابـل 
تهدیـدات سـایبری حفظ کنیـم. از آنجا که بیشـتر 
ایـن تهدیـدات پیش بینی نشـده اند توصیه می شـود 
هرچه سـریع تر نسـبت به اعمال مدیریت سـایبری 
مقدماتـی اقـدام ورزیم و به بررسـی های بیشـتر در 
طـول اجـرای راهکارها و توسـعۀ روش هـا در ادامۀ 

بپردازیم. مسـیر 
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- برقـراری ارتباط منظم با مسـئول تعیین شـده در 
خشـکی در راسـتای اجرای صحیح سیستم.

و  رفتـار  تغییـر  آمـوزش،  آگاهـی سـایبری، 
سـایبری آناتومـی  و  الگوهـا 

جلـوی خسـارت های  می توانـد  دانسـتن همیشـه 
فـراوان را بگیـرد. ایـن موضـوع در دنیـای مجازی 
نیز صدق می کند. در بیشـتر موارد مشـخص شـده 
اسـت کـه عدم آگاهـی کاربـران از خطـرات مرتبط 
بـا حوزۀ سـایبر باعث ایجاد خسـارت های سـنگین 

مالـی، هتک حیثیـت و ... می شـود.
و  خطـرات  دربـارۀ  مطالعـه  تهدیـدات،  ارزیابـی 
اسـتفاده از دانـش فنـی بـرای جلوگیـری و مصون 
نگه داشـتن سیسـتم ها جزء جداناشـدنی از مدیریت 
ایمنـی خشـکی و دریـا می باشـند. بـرای دسـتیابی 
و  سـایبری  مدیریـت  در  شـده  ذکـر  اهـداف  بـه 
پیشـرفت در علـم سـایبری، آموزش کارکنـان اعم 
از خشـکی و دریـا، شـرط جداناپذیری برای شـروع 
و موفقیـت در مدیریت سـایبری اسـت. به خصوص 
بـرای افسـران ارشـد کشـتی ها، مهندسـان ناظر و 
سـایر کارکنان شـرکت. در این خصـوص آموزش و 
آگاهی مدیران ارشـد در وهلۀ اول و سـایر کارکنان 
براسـاس سـطح دسترسـی بـه اطالعـات ضروری 
می باشـد. همچنیـن آشـنایی کارکنـان کشـتی بـا 
فرمـت ایمیل هـای اسـپم، سـطح کاربـری و نحوۀ 
اسـتفاده از حافظه هـای جانبی و مشـخصی باید در 
دسـتور کار قـرار گیـرد. به عـالوه آمـوزش الزم در 
خصـوص انـواع خطـرات و حمـالت سـایبری باید 
اعمال شـود که برخی از آنها عبارتند از : فیشـینگ، 
 ،DNS اسـتفاده از بدافزارها)تروجان(، مسـمومیت
کی الگینـگ، سـرقت کوکی هـا، امتحـان کـردن 
و کشـف رمـز عبـور )Brute Force(، اسـتراق 
سـمع، تزریـق  SQL، XML و ... ایـن آگاهـی 
بایـد بـه کارکنـان داده شـود کـه تهدیـد سـایبری 
ممکـن اسـت از طرف یکـی از شـرکت های طرف 
قـرارداد و تدارک کننـده و ... و یـا حتـی نماینـدۀ 
بنـدری کـه به طـور کامل بـرای ما شـناخته شـده 
ناخواسـته  به صـورت  حـال  شـود  انجـام  هسـتند 
منبـع  طـرف  از  ابـزاری  اسـتفادۀ  به صـورت  یـا 
تهدیدکننده همچنین آشـنایی بـا مراحل مختلف و 
نحـوۀ عملکرد در حمـالت باید به طـور کامل مورد 

مطالعـه قرار داده شـود.
آناتومی یک حملۀ سایبری عبارت است از:

- شناسایی هدف؛
-  جمع آوری اطالعات؛
- انجام حملۀ سایبری؛

- تحقیق و بررسی.

عناصر اصلی در مدیریت سایبری
به طـور کلی پنـج اصل اساسـی در انجـام مدیریت 

سـایبری )IPDR2( عبارتند از:
نقـش  کـردن  تعریـف   :Identify تعییـن    -1
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ارزش موضوعـی کـه در مـورد آن صحبـت می کنیـم 
 GDP اقتصـاد دنیـا برحسـب زیـاد اسـت.  بسـیار 

نزدیـک بـه 80 هـزار میلیـارد دالر اسـت.
آمریـکا نزدیک به 20هـزار میلیـارد دالر از اقتصاد دنیا 
را بـه خود اختصاص داده اسـت، سـهم چیـن 12 هزار 
میلیـارد دالر و کشـور مـا در حـدود 400 میلیـارد دالر 
از ایـن اقتصـاد یعنـی چیـزی نزدیـک بـه 0/5  درصد 
اقتصـاد  دنیـا در ایـن حـوزه را به خود اختصـاص داده 

است.
کشـوری ماننـد ترکیه با ترکیب جمعیتی مشـابه ایران 
کـه در اوایل دهۀ 80 اقتصادی شـبیه بـه اقتصاد ایران 
داشـت درحال حاضر دو برابر اقتصاد ایران رشـد داشـته 
اسـت. این رشـد با اسـتفاده از صنعت توریسم به وجود 

است. آمده 
کشـور ما مالحظاتی در صنعت توریسـم دارد که شاید 
نتوانیـم از این صنعت بـه عنوان نیروی محرکۀ اقتصاد 
خود اسـتفاده کنیم اما این رشـد با IOT ممکن است.
پیش بینـی می شـود حداقل ارزشـی که اینترنت اشـیاء 
در دنیـا ایجـاد خواهد کـرد 11 تا 20 هـزار میلیارد دالر 

باشـد. اگر ما بتوانیم سـهم 0/5 درصدی خـود را از این 
عـدد به دسـت آوریم به سـهمی برابر 55 میلیـارد دالر 
دسـت پیـدا خواهیـم کرد کـه ایـن عدد موجب رشـد 
10 تـا 15 درصـدی اقتصـاد فعلـی مـا خواهـد شـد.

ایـران یک درصـد سـهم جمعیتـی دنیـا را دارد. اگر به 
همیـن میـزان از این بازار سـهم بگیریـم 110 میلیارد 
دالر به دسـت آورده و بـه میـزان 25 تـا 30 درصـد 

اقتصاد کشـور را توسـعه خواهیـم داد.
مفهوم اینترنت اشـیاء، اتصال دسـتگاه های مختلف به 
یکدیگـر از طریـق اینترنت اسـت. به کمـک اینترنت 
برنامه هـا و دسـتگاه های مختلـف می تواننـد  اشـیاء 
از طریـق اتصـال اینترنـت بـا یکدیگـر و حتی انسـان 

تعامـل و صحبـت کنند.
بـرای نمونه می تـوان به یخچال های هوشـمند که به 
اینترنـت متصلند و شـما را از موجـودی و تاریخ انقضاء 
مـواد خوراکـی داخـل یخچال با خبر می سـازند اشـاره 
نمـود. درواقـع، اینترنت اشـیا شـما را قادر می سـازد تا 
اشـیاء مـورد اسـتفادۀ خـود را از راه دور و بـه کمـک 

زیرسـاخت های اینترنتـی مدیریت و کنتـرل کنید.

سهم ایران 
از اقتصاد 80 هزار میلیارد دالری دنیا

 ]  ياسر رضاخواه [   ] مديرعامل شركت خدمات ارتباطی رايتل [

هوشمندسازی

هوشمندسازی محدود به ارائۀ یک سری اپلیکیشن برای استفادۀ افراد نیست، مفهوم واقعی 
هوشمندسازی با IOT، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و Big Data تعریف خواهد شد.

بـا  تركيـه  ماننـد  كشـوری 
مشـابه  جمعيتـی  تركيـب 
ايـران كـه در اوايـل دهـۀ 80 
اقتصـادی شـبيه بـه اقتصاد 
درحال حاضـر  داشـت  ايـران 
دو برابـر اقتصاد ايران رشـد 
داشـته اسـت. ايـن رشـد بـا 
اسـتفاده از صنعت توريسـم 

اسـت. آمـده  به وجـود 
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ــای  ــه بخش ه ــا ک ــروس کرون ــیوع وی ــی ش در پ
ــان را  ــورهای جه ــر کش ــادر اکث ــل و بن حمل ونق
نیــز دربــر گرفــت و اختــالل در حرکــت کشــتی ها 
 WHO و   IMO ایجــاد کــرد ســازمان های 
ــه صــدور دســتورالعمل های مشــترک و  نســبت ب
ــه  ــای الزم را ب ــرده و توصیه ه ــدام ک ــه اق جداگان
دریانــوردان و مدیــران خطــوط کشــتیرانی و بندری 
اعــالم کرده انــد. در ایــن راســتا ســازمان بهداشــت 
جهانــی و ســازمان بین المللــی دریانــوردی در یــک 
بیانیــۀ مشــترک بــه جامعــۀ دریایــی توصیــه کردند 
ــری از  ــرای جلوگی ــود را ب ــای خ ــام تالش ه تم
ــروس  ــه وی ــاحلی ب ــوردان و کادر س ــالء دریان ابت

کرونــا بــه عمــل آورنــد.
 بــه گــزارش خبرنــگار مــا، در ایــن بیانیــه 
ــور های  ــخیص کش ــورت تش ــت در ص ــده اس آم
بــرای  ترافیکــی  محدودیت هــای  ذی نفــع 
شــوند. قائــل  نیــز  دریایــی   حمل و نقــل 
ــمی  ــان رس ــش زب ــه ش ــه ب ــه ک ــن بیانی در ای

ــی  ــرح جهان ــازمان مط ــده دو س ــته ش ــا نوش دنی
ضمــن تأکیــد بــر مدیریــت بهداشــت و ایمنــی از 
صاحبــان خطــوط کشــتیرانی و مســئوالن بنــدری 
خواســته اند بــا ایجــاد ســایت های آنالیــن تمامــی 
اطالعــات مربــوط بــه ویــروس کرونــا را بــه ایــن 
ــات احتیاطــی را  ــد و اقدام ــالم کنن ــازمان ها اع س
ــن  ــه ای ــوردان ب ــالء دریان ــری از ابت ــرای جلوگی ب
ویــروس بــه کار گیرنــد. همچنیــن در بنــادری کــه 
ــد کــه  ــروس نیســتند اجــازه دهن ــن وی ــر ای درگی
 کار تجــارت دریایــی بــه نحــو احســن انجام شــود.
ــن  ــه ممک ــده، اگرچ ــد ش ــه تأکی ــۀ بیانی در ادام
اســت برخــی ایــن ســازمان را بــرای اعــالم 
ــد،  ــم کنن ــا مته ــدار ها و توصیه ه ــگام هش دیرهن
ــازمان WTO در  ــه س ــود ک ــوش نش ــا فرام ام
تاریــخ 31 ســپتامبر 2019 بــه بــروز ویــروس 
داد. ووهــان چیــن هشــدار  در شــهر   کرونــا 

پــس از آن، وجــود ویــروس کرونــا توســط مقامات 
چینــی مــورد تأییــد قــرار گرفــت و هر دو ســازمان 

بیانیۀ مشترک IMO و WHO در زمینه 
پیشگیری از شیوع  ویروس کـرونا

ــرای  ــی ب ــی و کارشناســان جهان ــا مقامــات چین ب
تهیــۀ اطالعــات الزم و ثبت تعــداد مبتالیــان 
بــه ایــن بیمــاری در بخــش دریــا و نحــوۀ 
 درمــان آن هــا اقدامــات الزم را بــه عمــل آوردنــد.

خاطر نشــان  پایــان  در  بیانیــه  ایــن  مجــدداً 
ســاخت در صــورت بــروز اولیــن عالئــم در 
اولیــن  در  مختلــف  کشــور های  دریانــوردان 
ســازند. باخبــر  را  ایــن  ســازمان ها   فرصــت 
لغــو  بــا   IMO ســازمان  دیگــر  ســوی  از 
جلســات ایــن ســازمان کــه قــرار بــود بــا حضــور 
کشــورهای عضــو در لنــدن برگــزار شــود از 
مســئوالن خطــوط کشــتیرانی و مدیــران بنــدری 
ــرای جلوگیــری  خواســت تمــام تــالش خــود را ب
از شــیوع ویــروس کرونــا بــه کار گیرنــد. همچنیــن 
ــرای  ــدات الزم را ب ــخیص، تمهی ــورت تش در ص
اتخــاذ  حمل ونقلــی  محدودیت هــای  اعمــال 
ــل  ــرۀ حمل ونق ــه زنجی ــه ب ــه شــرطی ک ــد. ب کنن

ــود. ــیب وارد نش ــروری آس ــای ض کااله

هوشمندسازی
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جهانی شدن قانون 2020
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بـرای  به طـور گسـترده ای  اصلـی کـه  دو گزینـۀ 
انطبـاق وجـود دارد اسـتفاده از سـوخت سـازگار یـا 
اسـتفاده از  ”روش هـای معـادل تایید شـده” اسـت. 
بعضـی از ایـن روش های انطباق به طـور خالصه در 

زیـر بررسـی می شـوند:
- سوزاندن سوخت های سازگار؛ 

- سـوخت های تقطیـری نظیـر نفـت و گاز دریایی
 )MGO( 1؛

- مسائل پیش رو در استفاده از این سوخت؛
- توانایی پاالیشـگاه در تصفیۀ سـوخت و جلوگیری 
از وجـود سـوخت های سـبک تر / بـا ویسـکوزیتۀ 

کمتـر  رطوبـت / اسـیدیتۀ پایین؛
- انتخاب روغن موتور مناسب؛

- سوخت های ترکیبی یا مخلوط با گوگرد کم؛ 
در این مورد مسائل ذیل مطرح می شوند:

- روانکاری موتور؛
- تجربۀ محدود؛

- در دسترس بودن سوخت در سراسر جهان؛
- مسائل مرتبط با کیفیت 2.

 (LNG( گاز طبیعی مایع 
اسـتفاده از LNG  که به نظـر از آالیندگی کمتری 
در مقایسـه بـا دیگر سـوخت های فسـیلی برخوردار 
فیزیکـی  چالش هـای  بـا   را  کشـتی  نیـز  اسـت، 
و  حمل ونقـل  ظرفیـت  کاهـش  ماننـد  عملـی  و 
نیـاز بـه اطمینـان از اینکـه کارکنـان به طورکامـل   

بکارگيری سوخت های كم سولفور در سال 2020 و پيش بينی های آينده- بخش پايانی 

گزینه هایی برای انطباق با مقررات 
و مفاهیم عملی 

 ]  مهندس محمدرضا قلمبر  [   ]  دفتر پشتيبانی فنی شركت سفيران پيام دريا [ 

آموزش هـای الزم در ایـن خصـوص دیـده باشـند، 
مواجـه می کنـد. همچنیـن دسترسـی جهانـی بـه 
ایسـتگاه های مربـوط به تهیـۀ LNG  نیز نامعلوم 

است.
  از دیگـر چالش هـای اسـتفاده از LNG امـکان 
از آن اسـت کـه مزایـای  انتشـار متـان نسـوخته 
اسـتفاده از این سـوخت فسـیلی را محـدود می کند. 
  )CH4(یادآوری می شـود کـه اثر گلخانه ای متـان

حـدود 25 تـا 30 برابـر )CO2( می باشـد.

  سوخت های جایگزین
 تعـدادی دیگـر از منابـع جایگزین سـوخت شـامل 
اتانـول، گاز  متانـول، سـوخت های زیسـتی نظیـر 
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مایـع )LPG( و سـلول های سـوخت هیـدروژن و 
آمونیـاک اسـت. هیـدروژن به یکی از سـوخت های 
آینـده تبدیـل  نیازهـای حمل ونقـل  بالقـوه بـرای 
شـده اسـت و به عنـوان یـک راه حـل در نقشـۀ راه 
کربن زدایـی در سـایر صنایـع نیـز دیـده می شـود و 
درحال حاضـر در حمل ونقـل جـاده ای مورد اسـتفاده 
قرارگرفتـه اسـت و بـه زودی در کشـتی ها بـرای 
تولیـد بـرق در ژنراتورهـا پـس از غلبـه بـر برخی از 
چالش هـای کلیـدی کـه به عنـوان سـوخت بـا آن 
روبـه رو اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفت. 
 DNV GL در پروژه هـا و مطالعـات مختلفـی 
بـه دنبـال راه حل هایـی بـرای حمایـت از توسـعه و 
رفـع برخـی از مـوارد ایمنی، نظارتی و فنی اسـتفاده 
از هیـدروژن اسـت. ضمنـاً شـرکت حمل ونقـل، در 
دو کشـتی جدیـد خـود از موتورهایی اسـتفاده کرده 
اسـت که هم از متانول و هم از سـوخت با سـولفور 
بـاال )HFO( اسـتفاده می کنند. ایـن دو با ظرفیت 
  MAN B&W دوم  نسـل  از  تـن  هـزار   49
 ME-LGIM بـا دو موتـور سـوخت دو زمانـه 
سـاخته شـده اند. ایـن کشـتی ها تاکنـون بیـش از 
50 هـزار سـاعت بـا سـوخت متانـول و بـا رعایـت 
مقـررات انتشـار IMO 2020 دریانـوردی کرده اند. 
ایـن دو کشـتی جدیـد بـه همـراه دو کشـتی دیگر 
کـه اخیـراً بـه حمل ونقـل Waterfront تحویل 
داده شـده اند، قـادر به رعایت اسـتانداردهای انتشـار 
 IMO Tier IIIنیـز می باشـند. بـا ایـن حـال، 
ایـن مـوارد در زمـرۀ  فّناوری هـای توسـعه نیافتـه 
قرارمی گیرنـد کـه کمتـر از سـایر گزینه هـا تحقیق 

شده اند.

  سولفوریزاسیون
  عمـل سولفوریزاسـیون بـه منزلـۀ کاهـش درصد 
گوگرد موجود در سـوخت می باشـد که با اسـتفاده از 
کاتالیـزور، التراسـونیک و یا فیلتر کـردن امکان پذیر 
اسـت اما  این سیسـتم ها در مقایسـه بـا گزینه های 

دیگر کمتر توسـعه  یافته و کمتر بررسـی شـده اند.

 - شـده  تصویـب  معـادل  روش هـای 
سیسـتم تمیز کـردن گازهـای خروجی 3 

  Scrubbers یا EGCS 
نصـب  کشـتی،  مالـکان  بـرای  دیگـر  جایگزیـن 
یـک سیسـتم اسـکرابر اسـت. ایـن سیسـتم ها که 
بـرای تمیـز کـردن خروجـی گازهـای گلخانـه ای 
اتمسـفر طراحـی شـده اند،  آزاد شـدن در  از  قبـل 
شـامل دو نـوع گسـترده می باشـند. اولـی اسـکرابر 
حلقه بـاز  )Open- loop( و دیگـری اسـکرابر 
اول  مـورد   .)Closed –Loop( حلقه بسـته
شـامل اسـپری کـردن گاز خروجی با آب دریاسـت 
کـه به واسـطۀ قلیایـی بـودن طبیعـی آن، گازهـای 

گلخانـه ای را تمیـز می کنـد و آب دریـا بـا رعایـت 
اسـتفادۀ  قابـل  زیسـت محیطی  قوانیـن  تمـام 
مجـدد می شـود. دومـی ترکیبـی از آب شـیرین و 
موادشـیمیایی بـرای اثـر مشـابه اما با امـکان حفظ 
آب بازیافتـی و محصـوالت جانبـی در روی کشـتی 

می کنـد. اسـتفاده 
ایـن گزینه مسـتلزم تخصیص سـرمایۀ اولیـۀ قابل 
توجهی توسـط صاحبان کشـتی اسـت )حـدود 1/2 
تـا 5/8 میلیـون دالر( و همچنین زمان صرف شـده 
در حوضچـۀ خشـک و  بـه احتمـال زیـاد، کاهـش 
ظرفیـت حمـل بـار را نیز بـه دنبـال دارد.  همچنین 
سیسـتم تمیـز کردن گازهای خروجـی نیاز به تعمیر 
و نگهـداری منظـم همراه بـا کارکنـان آموزش دیدۀ 
مناسـب دارد و بایـد برای دفع ضایعـات )مانند لجن 

اسـکرابر( فضای الزم، پیش بینی شـده باشـد.

مسائل حقوقی
   هزینه

 رعایـت مقـررات جدید سـولفور منجر بـه  افزایش 
هزینه هـای مدیریـت کشـتی ها می شـود و عمدتـًا 
میـزان آن بسـتگی بـه  روش های بکارگیری شـده 
و صاحبـان  داشـته  مقـررات  بـا  بـرای سـازگاری 
کشـتی بـرای آن تصمیـم می گیرنـد کـه شـامل 
سـوخت های سـازگار یـا روش هـای معـادل مـورد 
تأییـد و تقسـیم  مسـئولیت های طرفیـن قـرارداد 
چارتـر زمانی تحت شـرایط تعیین شـده در قـرارداد 
می باشـند. به عنـوان مثـال، نصـب یـک سیسـتم 
تمیزکننـدۀ گازهـای خروجی )اسـکرابر( هزینۀ قابل 
توجهی برای مالکان کشـتی در برخواهد داشـت، از 
سـوی دیگـر ممکن اسـت موجبات افزایـش میزان 
نـرخ اجـاره را نیـز به دنبال داشـته باشـد زیـرا طرف 
اجاره کننـده قـادر بـه اسـتفاده از سـوخت ارزان تـر

)HSFO( 4خواهد شد.
عالوه بر این، با افزایش قیمت سـوخت کم سـولفور 
و یـا جایگزینی ماننـد LNG، الزام بیشـتری برای 
تمرکـز مضاعـف روی عملکـرد کشـتی به وجـود 
خواهـد آمـد و طرفیـن قراردادهـای اجـارۀ کشـتی 
بایـد از قوانین واحـدی در قراردادهـای چارتر زمانی 
پیـروی کننـد تـا بتواننـد نحـوۀ عملکـرد و مصرف 

سـوخت کشـتی را به درسـتی ارزیابـی کنند.

 مقدار و کیفیت سوخت
توجـه بـه مقـررات مربـوط به مشـخصات سـوخت 
در تنظیـم قراردادهـای اجـاره بـه منظـور کاهـش 
دامنـۀ اختالفات بالقـوه، به ویژه در زمینۀ مسـئولیت 
عدم سـازگاری با پیوسـت6 از قوانین مارپل، اهمیت 
فوق العـاده ای خواهـد داشـت؛ بنابرایـن نه تنها الزم 
اسـت کـه سـوخت  ها از ایـن قوانیـن پیـروی  کنند، 
بلکـه بایـد حداکثـر دقـت در مقـدار گوگـرد مجـاز 

كشـتيرانی  نـــاوگان  بـرای 
ايـران  اسـالمی  جمهـوری 
خريـد  بـرای  سـرمايه گذاری 
درصـورت  صرفـاً  اسـکرابر 
حمايـت مالـی دولـت و بـرای 
بـا  كانتينربـر  كشـتی های 
عمر كمتـر از 10 سـال احتماالً  
خواهـد  اقتصـادی  توجيـه 

داشـت. 
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بـرای هـر سـوخت در طـول دورۀ اجـاره در نظـر 
گرفتـه شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه مقـررات 
اسـتاندارد موجـود ماننـد کیفیـت سـوخت، شـرایط 
فعلـی  فرمـت  در  اسـت  ممکـن  مسـئولیت ها  و 

نباشـند. مناسـب  قراردادهـا 

 مسئولیت
 یکـی از مباحـث روز در صنایـع دریایـی این اسـت 
کـه آیـا دسترسـی به سـوخت های کم سـولفور پس 
از اجرایـی شـدن مقررات وجـود خواهد داشـت؟ در 
صورتـی کـه مشـکل تهیـۀ سـوخت های سـازگار 
وجـود داشـته باشـد چـه برنامه ریـزی بـرای زمـان 
انتظـار جهت سـوخت گیری صـورت گرفته اسـت؟ 
اگـر کشـتی به واسـطۀ تهیۀ سـوخت آف هایر شـود 
چه کسـی مسـئول جبران هزینه های ناشـی از این 

تأخیـر خواهـد بـود )به طـور معمـول اجاره کننده(.
چنانچـه کشـتی بـا توجـه بـه مفـاد اجاره نامـه بـا 
تأخیـر بـه محلـه تخلیـه یـا بارگیـری برسـد و این 
تأخیـر به واسـطۀ وجـود نداشـتن سـوخت سـازگار 
بـر روی کشـتی باشـد، مالـکان کشـتی بایـد توجه 
داشـته باشـند که احتمااًل مسـئول جبران خسـارات 
وارد آمـده بـه اجاره کننده خواهند بـود. همچنین در 
مـواردی کـه بـار کشـتی بـه علـت تأخیر در سـفر 
یـا سـایر عواقـب ناشـی از انحراف مسـیر یـا انتظار 
بـرای سـوخت گیری، صدمـه ببینـد و این خسـارت 
به واسـطۀ وجود نداشـتن سوخت سـازگار و کافی در 
شـروع سـفر باشـد، ممکن اسـت با ایجـاد انحراف 
در قـرارداد حمل ونقـل و بسـته به شـرایط، منجر به 

بدهی هایـی خـارج از پوشـش بیمـه ای شـود.
 در صورتـی کـه کشـتی توسـط مقامـات بنـدری 
ضمیمـه  مقـررات  نقـض  به واسـطۀ  و   )PSC( 
و  صاحبـان  باشـد،  شـده  توقیـف  مارپـل   6
اجاره کننـدگان بایـد در قـرارداد فی مابیـن، بنـدی را 
بـرای جریمه هـای اعمال شـده و یا زمان از دسـت 
رفتـه در نظـر بگیرنـد که مسـئولیت مالک کشـتی 
یـا اجاره کننـدگان را در قبـال این جریمه ها روشـن 
کند. اغلب ممکن اسـت مشـخص نباشـد که کدام 
طـرف )مالـک یا چارترکننده(  مسـئول اسـت و این 
  PSC بسـتگی به دلیل توقیف و نتیجـۀ تحقیقات

دارد.  

  (EGCS(اسکرابر 
در شـرایطی کـه مالـکان کشـتی تصمیـم به نصب 
یک سیسـتم اسـکرابر داشته باشـند، باید مالحظات 
بیشـتری را در ایـن فراینـد مدنظـر قـرار دهنـد. لذا 
بایـد اطمینان حاصـل کنند که مشـخصه های فنی 
اسـکرابر دقیقـاً در قـرارداد اجـاره قید شـده باشـد و 
آگاه باشـند کـه ایـن امـر احتمـااًل بـا همراهی یک 
ضمانـت عملکـردی اضافـی خواهد بـود که ممکن 

بـا همان مقدار سـوخت اولیـه تحویل مجدد شـود. 
ایـن امـر می تواند منجر بـه اختالفاتی بیـن مالکان 
و اجاره کننـدگان شـود، به ویـژه در شـرایطی کـه 
اجـرای  تاریـخ  از  پـس  غیرسـازگار  سـوخت های 
مقـررات در تانک هـای سـوخت کشـتی نگهـداری 
می شـوند. بنابراین طرفین باید مفـادی را در قرارداد 
بـراي کسـي کـه مسـئولیت زمـان و هزینـۀ تخلیۀ 
آنهـا را بـر عهـده دارد در نظـر گیرند و در شـرایطي 
کـه سـوخت ها در زمـان تحویل کشـتی، به واسـطۀ 
 ،)LSFO( افزایش قیمت سـوخت با سـولفور کـم
به طـور قابـل توجهی ارزشـمندتر شـده باشـند، باید 
یـک بنـدی در قـرارداد بـرای تعدیـل قیمت هـای 

سـوخت لحاظ شـود.

تحلیل های نهایی
درحال حاضـر، عامـل اصلـی سـردرگمی در صنعت 
کشـتیرانی، افزایـش تغییرات و احتمـال هزینه های 

اسـت نقض آن منجر بـه ادعای جبران خسـارت از 
سـوی اجاره کننده شـود.

مالـکان همچنیـن باید هزینه هـای اضافـی مرتبط 
بـا نگهـداری اسـکرابر و یا احتمـال خرابـی و از کار 
افتادگـی آن را در نظـر داشـته باشـند. ایـن مـوارد 
ممکـن اسـت بـا اسـتناد به مفـاد قـرارداد اجـاره در 
ارتبـاط بـا تعمیر و نگهـداری، آف هایـر و درای داک 
پوشـش داده شـوند. همچنیـن الزم اسـت مقررات 
اضافـی جهـت تقسـیم مسـئولیت بـرای مدت زمان 
تأخیـر و هزینه هـای ناشـی از تخلیه و خـارج کردن 
لجـن تولید شـده توسـط اسـکرابر پیش بینی شـود.
مقـدار سـوخت موجـود در کشـتی، در دورۀ تحویل 
و تحـول آنهـا از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت، 
به خصـوص بـرای آن دسـته از اجاره کننـدگان کـه 
تاریخ تحویل کشـتی آنها پـس از یکم ژانویۀ 2020 
می باشـد. از آنجایی کـه در بسـیاری از قراردادهـای 
اجـارۀ زمانی تعیین می کنند که کشـتی بایـد تقریبًا 
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اضافـی اسـت که بـا این صنعت در سـتیز اسـت.
حـدود 95 هـزار کشـتی در دریـا تـردد می کننـد و 
درحال حاضـر حـدود  2000 اسـکرابر در کشـتی ها 
نصـب و یـا سـفارش شـده اسـت. صاحبان کشـتی 
در وضعیـت کنونـی دالیـل بسـیار روشـنی بـرای 
اطمینـان نداشـتن در مـورد گزینه های پیـش رو، به 
ویـژه گزینه های سـوخت و قیمت گـذاری آن دارند. 
ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه حمل ونقـل دریایـی، 
بدتریـن بازارهـای تاریـخ را در طـول چندین سـال 
گذشـته به واسـطۀ قوانیـن پیـش رو، تجربـه خواهد 

. کرد
”عـالوه بـر ایـن، صاحبـان کشـتی درحال حاضر با 
سـایر هزینه هـای نظارتی مانند نصب سیسـتم های 
تصفیـۀ آب بـاال نیـز مواجـه می باشـند. لـذا انتظـار 
نصـب  بـرای  اضافـی  هزینه هـای  کـه  مـی رود 
قیمـت   مـورد  در  نداشـتن  اطمینـان  و  اسـکرابر 
سـوخت های قابل انطباق، بسـیاری از شـرکت های 
کشـتیرانی را بـا سـردر گمـی مواجـه و یـا بـه مرز 

ورشکسـتگی نزدیـک کنـد.
به نظـر مدیر بخش صدور مجوزهـای تکنولوژیکی
نصـب  بـاالی  هزینه هـای  بـر  عـالوه   ،IMO
اسـکرابر، نیـاز بـه تأسیسـات جدیـد بنـدری بـرای 
مقابلـۀ آلودگی هـای ناشـی از تخلیـۀ لجـن مخازن 
مربوط به اسـکرابر و نظـارت مداوم در این خصوص 
مانع از پذیرش گسـتردۀ اسـتفاده از اسـکرابر خواهد 

شد.
آژانـس بین المللـی انـرژی)IEA(5 بـرآورد می کند 
رفته رفتـه   2023 سـال  تـا   2020 سـال  از  کـه 
سـهم   6)VLSFO( کم سـولفور  خیلـی  سـوخت 
بـازار MGO را بـه خـود جـذب کـرده و بالــغ بر 
دو میلیون بشکه در روز تقــاضا داشته باشــد که از 
آن یک میلــیون بشکۀ مربوط به کاهـش تقاضـای 
 HSFO می باشـد. در واقع این به منزلۀ بازگشـت 
و تنظیـم مجـدد تقاضاهـای سـوخت بـه جایگاهی 

اسـت کـه پیـش از سـال 2020 بوده اسـت.
بـا  ارتبـاط  در  جالبـی  پیش بینـی  آژانـس  ایـن 
پیامدهـای جریان هـای تجـاری در خصـوص مازاد 
سـوخت های سـولفوریک در بـازار می کنـد. بـر این 
اسـاس پیش بینـی می کنـد کـه ظرفیـت اضافـی 
در بخـش تولیـد بـرق می توانـد نیم میلیـون بشـکۀ 
 HSFO در روز را بـه خـود اختصـاص دهـد کـه 
آفریقای جنوبـی  و  خاورمیانـه  مقاصـد  بـه  عمدتـاً 
منظـور  ایـن  بـرای  را  طوالنی تـری  سـفرهای 

می کنـد. پیش بینـی 
پیش بینـی می شـود بـا گذشـت زمـان سـطح تولید 
سـوخت کم سـولفور به صورت خطی افزایش داشـته 
باشـد و بـا فـرض غلبـه بـر مسـائل سـازگاری این 
ایـن  در  کشـتی ها  موتـور  کارکـرد  بـا  سـوخت ها 
مرحلـه، دسترسـی بیشـتر بـه سـوخت کم سـولفور 

  VLSFO به MGO قطعـاً یک تغییر تقاضـا از
را پشـتیبانی خواهـد کـرد. بـه ایـن ترتیـب میـزان 
حجـم حمل ونقـل سـوخت های کثیـف نزدیـک به 
سـطوح پیـش از سـال 2020 خواهـد بـود. ) منظور 
سـوخت های HSFO و کثیـف  سـوخت های  از 

می باشـد(.  VLSFO 
ایـن تحلیلگـر آژانـس بین المللـی انـرژی در پایـان 
ارتقـاء  در  پاالیشـگاه ها  چنانچـه  کـه  می افزایـد 
ظرفیـت تولیـد سـوخت کم سـولفور سـرمایه گذاری 
کننـد و حجـم کافـی VLSFO منطبـق بـا نیـاز 
و تقاضـای روزانـه تولیـد شـود، مزایـای بلند مـدت 
اسـتفاده از اسـکرابر در هالـه ای از ابهـام خواهد بود.
بدون شـک دورۀ بازگشـت سـرمایۀ ناشـی از نصب 
اسـکرابر در مرحلـۀ اول، بـرای شـرکت هایی کـه 
خـود را بـرای قوانیـن سـال 2020 آمـاده می کننـد 
کوتـاه خواهـد بـود ولـی بـا گذشـت زمـان و ارتقاء 
سـطح تولیـد سـوخت کم سـولفور وضعیـت به گونۀ 

دیگـری رقـم خواهد خـورد.
بـا  مشـترکاً  مرسـک  شـرکت  درحال حاضـر 
شـرکت های A.P.Moller و  Royal اقـدام 
بـه تهیـه و ذخیره سـازی سـوخت های کم سـولفور 
در روتـردام کردنـد کـه 20 درصـد سـفارش های 
مرسـک را بـا ظرفیـت 2/3 میلیون متریـک تن در 

تأمیـن می کننـد.  سـال، 
اگرچـه نصـب اسـکرابر پاسـخ قطعـی بـه الزامـات 
سـازگاری بـا سـوخت 0/5 درصد گوگرد نمی باشـد 
ولـی مطابـق آخرین تحلیل هـای صـورت گرفته از 
سـوی ناظریـن بـازار حمل ونقـل دریایـی اختـالف 
قیمـت سـوخت سـازگار و ناسـازگار در سـال های 
اولیـه، بـا توجه به احتمـال قریب به یقیـن تغییرات 
عمـده در بازار عرضـه و تقاضا، درخواسـت بار برای 
کشـتی های سـبز7 در این سـال ها با اختـالف قابل 
قبولـی نسـبت به کشـتی های دیگر خواهـد بود که 
قطعاً نرخ بازگشـت سـرمایه را سـریع تر خواهد کرد. 
بنابرایـن بسـیاری از شـرکت های کشـتیرانی برای 
اسـتفاده از ایـن فرصـت اقـدام بـه نصـب اسـکرابر 
کرده انـد.  خـود  کشـتی های  از  تعـدادی  بـرای 
درحال حاضـر حـدود 100 دسـتگاه اسـکرابر در هـر 
مـاه سـفارش می شـود و فقـط 20 تولیدکننـدۀ بـا 
را دریافـت  ایـن سـفارش ها  قابل قبـول  تجربـه و 

می کننـد. 
  اسـتفاده از اسـکرابر حلقه بسـته به واسـطۀ نیـاز به 
تخصیـص تانکـی مجـزا بـرای خروجـی آب کثیف 
از اسـکرابر هـم از هزینـۀ بیشـتری برخوردار اسـت 
زیـادی  آن محدودیت هـای  تخلیـۀ  بـرای  و هـم 
وجـود دارد ضمـن اینکـه بخـش قابل توجهـی از 
فضای ذخیرۀ سـوخت کشـتی را به خـود اختصاص 

می دهـد. 
از طرف دیگر اسـتفاده از اسـکرابر حلقه باز نیز برای 

تخلیـۀ آب در بسـیاری از نقاط و بنـادر با محدودیت 
مواجـه می باشـد ولی در مجموع بیـش از 97 درصد 
سـفارش های اسـکرابر را به خود اختصـاص می دهد 
و سـه درصد دیگر سیسـتم های هیبریدی را شـامل 

می شوند.

پیش بینی اثــرات گــــزینه های مختلف 
کربن زدایی ناوگان جهانی

آخریـن  رده بنـدی DNV GL طـی  مؤسسـۀ 
چشـم انداز خود در سـال 2019 به بررسی چگونگی 
تحقـق اهداف مربوط بـه کاهش گازهای گلخانه ای 
همـراه بـا تحـوالت احتمالـی در بهـره وری انرژی، 
می پـردازد.  جایگزیـن  سـوخت های  و  لجسـتیک 
ایـن مؤسسـه بـا اسـتفاده از مـدل مسـیر گازهـای 
گلخانـه ای )GHG pathway model( بـر 
پایـۀ رونـد طوالنی مـدت اجرایـی آن،  مسـیر های 
نـاوگان  بزرگـی  و  انـدازه  خصـوص  در  احتمالـی 
جهانـی، سـوخت های مخلـوط، انتشـار  CO2 و ... 
را به سـمت سـال 2050 برای تقاضـای حمل ونقل 

مـورد نظـر پیش بینـی می کنـد.
به طـور قطـع آگاهـی از ایـن پیش بینی هـا بـرای 
ذی نفعـان در اکوسیسـتم دریایـی ضـروری اسـت. 
بازیکنـان اصلـی این سـناریوها را طرحان کشـتی، 
دریایـی،  موتورهـای  سـازندگان  کشتی سـازان، 
اجاره کننـدگان  اپراتورهـا،  کشـتی،  صاحبـان 
مسـئول  خصوصـی  و  دولتـی  دسـتگاه های  و 
زیرسـاخت های الزم جهـت برقـراری نیروگاه هـای 
سـاحلی، بانک هـا و بیمه هـا  تشـکیل می دهنـد.

مدل مسـیر گازهـای گلخانـه ای چندین سـناریوی 
آینـده را ارزیابـی می کند. برای مثال ماژول توسـعۀ 
شـدن  اضافـه  و  حـذف  میـزان  جهانـی،  نـاوگان 
ظرفیـت  تعـادل  برقـراری  به منظـور  را  کشـتی ها 
بررسـی می کنـد.  تقاضـای حمل ونقـل  و  عرضـه 
در ایـن مـدل شـاخص های موجـود جهـت کاهش 
گازهـای گلخانـه ای بـرای کشـتی های موجـود و 
نوسـاز در هـر سـال ارزیابـی می شـوند. در این مدل 
در یـک حلقـه، بازخـورد تنظیـم ظرفیـت بـازار بـر 
پایـۀ کاهـش سـرعت کشـتی ها بررسـی می شـود 
و در حلقـۀ دیگـر اطمینـان حاصـل می شـود کـه 
جدیـد  و سـوخت های  فنـی  اقدامـات  بکارگیـری 
سـبب کاهـش سـاالنۀ هزینـۀ تأسیسـات در آینده 
خواهـد شـد و ایـن خـود شـامل توسـعۀ فّنـاوری و 

اثـرات بلـوغ آن در بـازار خواهـد بـود.

مسـیری برای دسـتیابی به اهـداف کنترل 
انتشـار CO2 در سـطح ناوگان جهانی 

مؤسسـۀ رده بنـدی DNV GL نتایـج سـه مدل 
مختلـف را بـرای صنایـع دریایـی تـا سـال 2050 
بـرای  آنهـا  از  مـورد  دو  کـه  می کنـد  توصیـف 
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دسـتیابی بـه اهـداف سـازمان IMO در طراحـی 
کشـتی ها و الزامـات عملیاتـی تمرکـز دارد. در هـر 
دو مسـیر قوانیـن مربـوط به ضـرورت کاهش تولید 
امـا مشـخصات  دارد،  گازهـای گلخانـه ای وجـود 
آئین نامـه ای آنها متفاوت اسـت. در اولین مسـیر که 
بـر طراحـی کشـتی ها تمرکـز دارد، فرض می شـود 
کشـتی های فعلـی و آنهایی که طی 20 سـال آینده 
سـاخته می شـوند، تغییری اساسـی در سـوخت های 
جایگزیـن و بـدون کربـن ایجـاد نخواهند کـرد. در 
ایـن سـناریو سـازندگان جدیـد بایـد از سـال 2040 
تغییـر کامـل سـوخت را انجـام دهنـد تا بـه اهداف 
 IMO برسـند. بـا توجـه به این فرضیـات، صنعت 
حمل ونقـل نیـازی بـه توجـه بـه نصـب تجهیزات 
کاهـش مصـرف سـوخت و سـوخت های سـازگار 
بـا مبدل هـای فعلـی نخواهد داشـت، امـا همچنان 
بـه سـاخت و سـازهای جدیـد بـرای مناسـب ترین 
سـوخت ادامه می دهد. در سـناریوی دوم، پیشـرفت 
تدریجی تـر از طریـق الزامات عملیاتی کشـتی های 
قطـره ای  سـوخت های  می شـود.  اعمـال  موجـود 
   )LBG( ماننـد بیودیـزل پیشـرفته و بیـوگاز مایـع
نظیـر متان بـرای جلوگیـری از بکارگیـری و نصب 
وسـایل گران قیمـت کاهش مقاومت بدنـه، ترجیح 

می شـوند. داده 
سـومین مسیر ”مسیر سیاسـت های جاری” توصیف 
می کنـد کـه در صـورت عـدم ارائـۀ سیاسـت های 
بعـدی چـه اتفاقـی می افتـد. فـرض بـر این اسـت 
کـه IMO هیـچ الزام دیگـری را فراتر از شـاخص 
طراحـی کارآیی انـرژی موجـود )EEDI( و برنامۀ 
  )SEEMP(مدیریـت بهـره وری انـرژی کشـتی

صـادر نخواهـد کرد. 

  انتشـار دی اکسـیدکربن طی سـال های 
تا 2050   2008

 921 حـدود   2008 سـال  در  دریایـی  حمل ونقـل 
مگاتـن دی اکسـیدکربن و 870  مگاتـن در سـال 
انتشـار  نـرخ  اگـر  اسـت.  کـرده  منتشـر   2018
دی اکسـیدکربن ثابـت باقـی بمانـد، تولیـد گازهای 
 39 رشـد  براسـاس   2050 سـال  در  گلخانـه ای 
درصـدی تقاضـا بـرای تجـارت دریایـی پیش بینی 
شـده در چشـم انداز انتقـال انـرژی، 1210 مگاتـن 

خواهـد بـود.
در کلیـۀ مسـیرهای پیش بینـی شـدۀ فـوق، تأثیـر 
بزرگـی اقدامـات مربـوط بـه بهـره وری انـرژی و 
کاهـش سـرعت کشـتی مشـاهده می شـود کـه تا 
اوایـل سـال 2035 قابـل دسـتیابی اسـت. ایـن بـه 
آن دلیـل اسـت که ایـن اقدامات نیازی به نوسـازی 
نـاوگان نـدارد. بـه عقیـدۀ بسـیاری از ناظریـن مـا 
شـاهد اوج انتشـار گازهـای گلخانـه ای در اواسـط و 

اواخـر سـال 2020 هسـتیم 

  پیش بینـی ترکیـب انرژی آتـی ناوگان 
جهان 

پیش بینـی می شـود کـه کل انـرژی مصرفـی در 
اگـزاژول  6/10 حـدود  از  بین المللـی  حمل ونقـل 
 )EJ( 8 در سـال 2018 بـه باالتریـن مقـدار11/6 
EJ )حـدود 210 تـن معـادل روغـن در سـال( در 
کانتینـر  بخش هـای  یابـد.  افزایـش   2025 سـال 
)23 درصـد(، فلـه )16 درصـد( و تانکـر )13 درصد( 

بیشـترین سـهم را تشـکیل می دهنـد.
مصـرف انـرژی کل بیـن مسـیرهای کاهـش مدل 
 GHG تفـاوت زیـادی نـدارد، اگرچـه در ترکیـب 
انـرژی، تفاوت های معنـی داری وجـود دارد. در تمام 
مسـیرها، متـان مایـع دارای سـهم غالـب 40 تا 80 
درصـد از مخلـوط سـوخت در سـال 2050 اسـت 
)بـرای مسـیرهای مـورد نیـاز طراحـی و عملیاتـی 
اولیـۀ  انـرژی  منبـع  کنیـد(.  توجـه  نمودارهـا  بـه 
متـان فسـیل ها، زیسـت سـوخت ها و سـایرمنابع 
آمونیـاک  می باشـد.  بیولوژیکـی  تجدیدپذیـر 
امیدوارکننده ترین گزینۀ سـوخت خنثی9 در تولیدات 
آتی اسـت. جایگزیـن دیگر می توانـد تغییر تدریجی 
سـوخت های  بـر  تکیـه  بـا  موجـود  کشـتی های 
قطره ای سـازگار با مبدل های سـوخت فعلی باشـد، 
از جملـه سـوخت های  بیوالکتـرو- دیـزل، بـرای 
جایگزینـی بـا سـوخت های مایـع و یا بیـو الکترو- 

. LNG متـان بـرای جایگزیـن شـدن بـا
ارجحیـت آمونیـاک به دلیـل هزینۀ پایین تـر مبدل، 
در  بـودن  خـود سـوخت  و  آسـان تر  ذخیره سـازی 
مقایسـه بـا هیـدروژن و بیـوگاز مایـع )LBG( یـا 
متـان مصنوعـی اسـت. در صـورت دسـتیابی بـه 
اهـداف کاهـش گازهای گلخانه ای سـازمان جهانی 
دریانـوردی، سـوخت های خنثـی بایـد 30 تـا 40 
درصـد از کل انـرژی را بـرای حمل ونقل بین المللی 

تـا اواسـط قـرن تأمیـن کنند.
آمونیـاک یـک سـوخت تجدید پذیـر اسـت کـه بـه 
روش هـای مختلـف از نـور هوا و آب تولید می شـود 
و در جاهایـی ماننـد اتحادیـۀ اروپـا و کالیفرنیـا کـه 
انگیـزه ای بـرای خریـد سـوخت های سـبزتر ایجاد 
کرده انـد، خریـداران را بـه خـود جلـب کرده اسـت. 
بـه عقیـدۀ صاحب نظـران، با رشـد بازار، مسـیرهای 
فّناوری هـای  و  آمونیـاک  واردات  بـرای  توزیـع 
اسـتفاده از آن نیـز وجـود خواهـد داشـت. در آن 
 MacFarlane زمان، سـلول های سـوختی مانند
  Haber-Bosch می تواننـد آمـادۀ جابه جایی بـا
باشـند و رویکـرد نیمه سـبز تولیـد آمونیـاک کامـاًل 

سـبز می شـود.

نتیجه گیری
- سـال 2020 سـالی اسـت کـه مالـکان کشـتی 
مواجـه  زیـادی  فرصت هـای  و  ریسـک ها  بـا  را 

 به شـركت های كشتی سـازی 
می شـود  توصيـه  داخلـی 
همـگام بـا تغييـرات جهانـی 
حركـت كننـد و به جای تحميل 
پروژه های سـاخت كشـتی در 
داخـل، سـعی در تقويت جامع 
صنعـت تعميـر كشـتی و نيز 
جهت گيری در مسـير تغييرات 
در صنعت حمل ونقـل دريايی 

باشند. داشـته 
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خواهـد کـرد. گذر از این سـال مسـتلزم هوشـیاری 
فوق العـادۀ مالـکان و برنامه ریـزی صحیـح بـرای 

تبدیـل ریسـک ها بـه فرصت هـا خواهـد بـود.
- برای ناوگان کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 
بهتریـن گزینـه، جهت گیـری بـه سـوی تشـکیل 
ناوگانـی انعطاف پذیـر بـرای تمامی شـرایط ممکن 

است. 
- کشـتی هایی کـه از قابلیـت دریانـوردی باالیـی 
برخوردارنـد و پیش بینی تأمین بار در سـال های آتی 
بـرای آنـان وجـود دارد باید در لیسـت کشـتی هایی 
قـرار گیرنـد کـه مطابقـت کامـل بـا کلیـۀ شـرایط 
پیـش رو را داشـته باشـند. زیـرا پیش بینی می شـود 
کـه این کشـتی ها بـا بیـش از دو برابر نـرخ معمول 

قیمـت اجـارۀ روزانه، متقاضی داشـته باشـند. 
- نصـب اسـکرابر صرفـاً بـرای تعـداد معـدودی از 
دارنـد  قـرار  زمـرۀ کشـتی های  در  کشـتی ها کـه 
قیمـت  کاهـش  اینکـه  مگـر  می شـود.  توصیـه 
 HSFO بـه اندازه ای باشـد که برگشـت سـرمایه 
در کمتـر از یکسـال میسـر شـود. بـرای نـاوگان 
کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران سـرمایه گذاری 
بـرای خرید اسـکرابر صرفاً درصـورت حمایت مالی 
دولـت و بـرای کشـتی های کانتینربر بـا عمر کمتر 
از 10 سـال احتمااًل توجیه اقتصادی خواهد داشـت. 

بسـیاری  می شـود،  پیش بینـی  آنجایی کـه  از   -
از شـرکت های حمل ونقـل دریایـی کوچـک کـه 
اعـالم  نیسـتند  برخـوردار  باالیـی  مالـی  تـوان  از 
ورشکسـتگی خواهنـد کـرد، لـذا سـرمایه گذاری در 
بـازار اسـکراب در سـال 2020 سـودآور خواهد بود. 
به طـور یقیـن در سـال 2020 صنعـت حمل ونقـل 
دریایـی دومیـن و بزرگ تریـن رکـود تاریخ خـود را 
تجربـه خواهـد کـرد و لـذا هرگونـه سـرمایه گذاری 
داخلـی در زمینۀ سـاخت کشـتی می بایـد مبتنی بر 

مطالعـۀ دقیـق در شـرایط پیـش رو باشـد. 
بـه شـرکت های کشتی سـازی داخلـی توصیـه   -
می شـود همـگام بـا تغییـرات جهانی حرکـت کنند 
و به جـای تحمیـل پروژه هـای سـاخت کشـتی در 
داخـل، سـعی در تقویت جامع صنعت تعمیر کشـتی 
و نیـز جهت گیـری در مسـیر تغییـرات در صنعـت 

حمل ونقـل دریایی داشـته باشـند.
- سـرمایه گذاری در جهـت خریـد تانکرهـای حمل 
سـوخت تمیـز )MGO( در سـال های اولیۀ پس از 

2020 احتمـااًل سـودآور خواهد بود.
- تشـکیل یـک کمیتـۀ فوق تخصصـی واکنـش 
سـریع جهـت تصمیم گیری هـای سرنوشت سـاز در 
ایـن مقطـع از زمان، بسـیار حیاتی خواهد بـود. این 
کمیتـه باید قادر باشـد کـه برای هـر تغییر مقطعی، 

یـک طـرح از پیش تعیین شـده داشـته باشـد.
  نگرانـی سـازمان محیط زیسـت جهانـی از افزایش 
دمـای زمیـن به واسـطۀ انتشـار آالینده هایـی نظیر 

 CO2 و مشـتقات سـولفور و نیتروژن یک واقعیت 
غیرقابـل انـکار اسـت. صنعـت حمل ونقـل دریایی 
اگرچـه پـس از بحـران سـال 2008 و رکـود ایـن 
صنعـت به دلیـل نداشـتن تعـادل عرضـه و تقاضـا 
هنـوز بـه تعادل نرسـیده اسـت ولـی اسـتقبال این 
صنعـت بـه سـازگاری بـا قوانیـن جدیـد، علی رغم 
در  آن،  بـا  مترتـب  سـنگین  بسـیار  هزینه هـای 
آوازۀ سـاخت کشـتی های  پنهـان  زیـر الیه هـای 
محیط زیسـت دوستـــــدار  کشـتی های  و  سـبز 
  )Echo ships  به وضـوح می تـوان بـه اهـداف 
ثانویـۀ ایـن اقدامـات پی بـرد کـه از آن می تـوان 
بـه Echo Politic یـاد کـرد کـه همانـا حـذف 
شـرکت های کشـتیرانی کوچک به جهـت تعادل در 

بـازار حمل ونقـل دریایی اسـت.
و  ریسـک ها  سـال   2020 سـال  هشـدار: 
فرصت هاسـت لـذا بـا برنامه ریـزی دقیـق می توان 
بسـیاری از تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیـل کرد که 
قطعاً مسـتلزم هّمـت جمعی و بهره گیـری ازنظرات 
صنایـع  عرصـۀ  در  پیشکسـوتان  و  اندیشـمندان 

دریایـی خواهـد بـود.

پی نوشت:
1-MGO: Marine Gas Oil
  (ISO(استاندارد سـازی بین المللـی  2-  سـازمان 
  ISO 8217:اسـتاندارد مـورد  در  را  بیانیـه ای 
 2017منتشـر کـرد تـا اطمینـان حاصـل کنـد کـه 
ویژگی هـای موجـود در اسـتاندارد ISO ویژگی های 
پوشـش  را  درصـد   50 گوگـردی  سـوخت های 
می دهـد. دسـتورالعمل های 2020 در ایـن خصوص 
در مـورد نحـوۀ مدیریت سـوخت های ترکیبـی و نیز 
جلسـۀ   در    IMO توسـط تقطیـری  سـوخت های 
 IMO MEPC 74در مـاه مـی 2019 بـه تصویب 

است.  رسـیده 
3- EGCS: Exhaust Gas Cleaning System
4- HSFO: high Sulphur Fuel Oil 
5- IEA: International Energy Agency
6- VLSFO : Very Low Sulphur Fuel Oil
کشـتی هایی  سـبز  کشـتی های  از  منظـور   -7
پوشـش  قوانیـن Teir 3  NOx را  کـه  هسـتند 
داده و مجهـز بـه سیسـتم های اسـکرابر، تصویـۀ 
آب تـوازن می باشـند و همچنیـن قادر به اسـتفاده از 
سـوخت های کم سـولفور هسـتند و در مجمـوع کلیۀ 

را پوشـش می دهنـد. قوانیـن جـاری 
8- یک اگزا ژول برابر ژول می باشد.

9-  منظـور از سـوخت خنثـی سـوخت بـدون کربن 
است.
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امـروزه مصـرف انـرژي در جهـان رو بـه افزایـش 
اسـت. علي رغـم اینکـه در امـر کاهـش گازهـاي 
گلخانـه اي مشـارکت جهانـي 60 درصـدي وجـود 
از  میلیـارد  یـک  حـدود  درحال حاضـر  ولـي  دارد 
الکتریسـیته دسترسـي خوبـي  بـه  دنیـا  جمعیـت 
ندارنـد و عـدۀ زیـادي بـه منابع انرژي فسـیلي اتکا 
دارنـد. صنایـع سـهم بسـزایي در انتشـار گازهـاي 
گازهـاي  انتشـار  سـهم  ولـي  دارنـد  گلخانـه اي 
گلخانـه اي در صنعـت حمل ونقل دریایـي که بیش 
از 90 درصـد کاالهـاي جهـان را انتقـال مي دهـد، 
زیـاد نیسـت و بهتریـن راه جابه جایـي کاال از نظـر 
آلودگـي هواسـت. همان طـور کـه در شـکل )1( 
توسـط  شـده  تولیـد  دي اکسـید  مقـدار  مي بینیـد 
خـودرو بـراي خریـد یک جفـت کفـش از منـزل تا 
فروشـگاه چیـزي در حـدود 10 برابر انتقـال همان 

کفـش از کشـور چیـن بـه اروپـا مي باشـد.
 ولـي بـا ایـن وجـود در سـال 2007 سـهم تولیـد 
دي اکسـیدکربن در صنعت دریانوردي 847 میلیون 
تـن یـا به عبارتـي 2/7 درصـد گازهـاي گلخانه اي 
دنیـا بـود کـه انتظـار مـي رود ایـن رقـم به شـش 

درصـد آلودگـي جهانـي در سـال 2020 برسـد. 
از آنجایـي که تقریبـاً 95 درصد موتورهاي کشـتي 
از نـوع دیزلـي اسـت در بهتریـن شـرایط بهره وري 
انـرژي آنهـا در حـدود 51 درصـد اسـت کـه بـه 
شـافت پروانـه انتقـال داده مي شـود و 49 درصـد 
باقي مانـدۀ انـرژي، اکثـراً از طریـق اگـزوز بـه هدر 
مـي رود و یـا مقدارکمـي آز آن بازیافـت مي شـود. 
جالـب اینجاسـت کـه متعاقبـاً از 51 درصـد انرژی 
کـه بـه شـافت پروانـه منتقل می شـود. حـدود 23 
درصـد مؤثر بـوده، 28 درصـد باقی مانـده در پروانه 
بـه خاطـر اصطـکاک و همچنیـن کشـیدن آب بـر 

روی سـطح کشـتی از بیـن مـی رود.
بنابرایـن صنعت دریـا مي تواند با بهبـود در طراحي 
کشـتي 10 تـا 50 درصـد سـهم خـود از آلودگي را 
کاهـش دهـد و از سـوي دیگر بـا بهبـود در نظم و 
ترتیـب عملیـات نیـز مي تواند مقادیـر قابل توجهي 

از آلودگـي را بکاهد.

بـا توجـه به اینکـه اگـر تولیـد دي اکسـیدکربن در 
مراکـز صنعتـي و حمل ونقـل و دیگـر مراکـز تولید 
منـوال  بـه همیـن  آالینده هـا در روي کرۀ زمیـن 
پیـش بـرود دمـاي کرۀ زمیـن در پایـان قـرن21، 
افزایـش خواهـد داشـت. در  حـدود چهـار درجـه 
توافـق پاریـس قیـد شـده اسـت کـه تمهیداتي در 
مدیریـت انـرژي پیش بیني شـود و از افزایش بیش 
از دو درجـه حـرارت کـرۀ زمیـن جلوگیري شـود و 
تـالش کننـد تا افزایـش دما را به مقـدار 1/5 درجه 
برسـانند. هـر چنـد سـازمان جهانـی دریانـوردی 
 )IMO(در معاهدۀ پاریس شـرکت نداشـته اسـت 
ولـي سـعی کـرده از سـایر بخش هـای صنعتـی در 
کاهـش انتشـار گازهـاي گلخانه اي عقب نباشـد و 
در راسـتاي اهـداف توافق نامـۀ پاریـس در کمیتـۀ 
سـال  MEPC( 72( در  دریایـی  محیط زیسـت 
2018 یـک هـدف بلندپروازانه اي مبنـي بر کاهش 
50 درصـدي گازهـاي گلخانه اي را تا سـال 2050 

اسـت. کرده  تعیین 
در سـال هاي اخیر سیسـتم هاي مدیریتـي متفاوتي 
بـراي سـازمان هاي دریایـي مثـل برنامـۀ مدیریت 
بهره وري انـرژي)SEEMP(1 ، شـاخص طراحي 

راهکارهای شركت های كشتيراني برای كاهش مصرف سوخت؛

مدیریت بهره وري انرژي در ناوگان 
کشتیراني جمهوری اسالمی ایران

 ]  مهندس محمدحسين طالع زاری  [  ]  معاون دفتر پشتيبانی شركت سفيران پيام دريا  [ 

بهـره وري  انـرژي)EEDI(2، کـد مدیریـت ایمني 
بین المللـي ) ISM code( و سیسـتم مدیریتـي 
کیفیت سـازمان بین المللي اسـتاندارد)ISO(3  )که 
یـک سـازمان غیردولتـي بین المللـي در سـوئیس 
بهتریـن  از  هرکـدام  کـه  عضـو   164 بـا  اسـت 
سـازمان هاي اسـتاندارد کشـورهاي خـود هسـتند( 
موضـوع کاهـش مصـرف انـرژي و بهبـود راندمان 
انـرژي را کـه در صـدر بحـث تغییـرات جهاني آب 
و هـوا قـرار دارد را در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد 
کـه مي تـوانISO 9001، سیسـتم هاي مدیریتـي 
سیسـتم  یـک  محیط زیسـت )ISO 14001( و 
مدیریتـي  سیسـتم  نـام  بـه  نو ظهـور  مدیریتـي 

انـرژي )ISO 50001( را نـام بـرد. 
  ISMدر ذیـل توضیحـات مختصـري در زمینـۀ
   EEDIو SEEMP و ISO 50001 وcode 
داده شـده که همگـي به نوعي در راسـتاي کاهش 

گازهاي گلخانه اي اسـت.

)ISM)4  مدیریت بین المللی ایمنی 
اول جـوالي  کـه  مدیریتـي  ایـن سـامانۀ  هـدف 
بین المللـی  اسـتاندارد  تهیـۀ  شـد  اجبـاري   1998

انرژی

شکل 1 - مقايسه مقدار توليد كربن برای انتقال يک جفت كفش از مسير دريا و خشکی
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ایمنـی توسـط الزامـات STCW اصـالح شـده 
گذرانـدن  بـا  مي توانـد  راهـکار  ایـن  کـه  اسـت 
صـدور  و  دریانـوردان  بـراي  ویـژه  دوره هـاي 
گواهی نامـه در زمینـۀ مدیریـت انـرژي به عنـوان 
گیـرد.  قـرار  انـرژي  بهـره وري  بـراي  الگویـي 

- طرح جامع حسابرسی: 
  )ISM code(رونـد حسابرسـي هسـتۀ اصلـي
برنامـۀ مدیریـت بهـره وری  اسـت درحالي کـه در 
انـرژی)SEEMP( بـه ایـن موضوع تأکید نشـده 
اسـت. وقتـي یـک سیسـتم مدیریتی بـدون فرایند 
حسابرسـی مؤثر باشد عملکرد آن سیستم نمي تواند 
بررسـی و ارزیابـی شـود. در SEEMP  نیـز باید 
بـرای هدف گـذاری منطقـی و توسـعۀ طـرح جامع 
توسـط حسابرسـان  انجـام شـده  حسابرسـی هاي 
انـرژی کـه به خوبي آمـوزش دیده اند، تـالش کرد.

استاندارد ایزو 50001
اسـتاندارد ایـزو 50001 که در سـال 2011 منتشـر 
شـده برنامـۀ مدیریت بهـره وری انـرژی را پیگیري 
کـرده و به عنـوان پرچمـدار اسـتاندارد جهاني براي 
بهبـود راندمـان انـرژي و بـه تازگي نیز به روز شـده 

است.
از آنجـا که بازرسـي انرژي بهبود راندمـان انرژي را 
اندازه گیـري مي کند و یک روشـي براي مشـخص 
کردن بیشـترین صرفـۀ اقتصادي انرژي مي باشـد. 
بنابراین،  ایزو 50001 بر پایۀ مدل سیستم مدیریتي 
مسـتمر مي باشـد. همچنیـن بـراي اسـتانداردهاي 
ایـزو 14001  ایـزو 9001 و  شـناخته شـده مثـل 
کاربـرد دارد بـه  همیـن جهـت در راسـتاي بهبـود 
کیفیـت، مدیریـت محیط زیسـت بـراي سـازمان ها 
مي کنـد.  آسـان تر  را  انـرژي  مدیریـت  ادغـام 
ایـزو 50001، چارچوبـي از نیازمندي هاي سـازمان 

را بـراي مـوارد ذیـل مشـخص مي کند.
- توسـعۀ سیاسـي که بهـره وري بهینۀ اسـتفاده از 

انـرژي را بـه ارمغـان خواهد داشـت؛
- مشـخص کـردن اهداف و موضوعـات براي نیل 

به سیاسـت بهبود بهـره وري انرژي؛
- اسـتفاده از اطالعـات براي فهـم و تصمیم گیري 

بهتر در راسـتاي اسـتفاده بهینـه از انرژي؛
- اندازه گیري و ارزیابي نتایج؛

- بررسي و بازنگري عملکرد این سیاست؛
- بهبود مداوم و مستمر مدیریت انرژي. 

ماننـد تمامـي ایزوهـا در سیسـتم هاي مدیریتـي، 
را  اسـتاندارد  گواهي نامـۀ  سـازمان ها  از  بعضـي 
فقـط در جهـت مزایـاي آن کـه اجـرا مي کننـد و 

مدیریـت ایمن بهره بـرداری کشـتی ها و جلوگیری 
از آلودگـی بـوده و اطالعـات آمـاری نشـان دهندۀ 
ایـن  در  کاهـش چشـمگیر تصادفـات و حـوادث 
سیسـتم مدیریتـي اسـت و بهتریـن و موفق تریـن 

سیسـتم مدیریتـي بوده اسـت. 
ISM کـد که هدف آن تهیه اسـتاندارد بین المللی 
بـرای مدیریـت ایمـن و بهره بـرداری کشـتی ها و 
جلوگیـری از آلودگـی اسـت بهتریـن و موفق ترین 
سیسـتم مدیریتـی در میـان همـۀ ایـن مدیریت ها 
کاهـش  نشـان دهندۀ  آمـاری  اطالعـات  و  بـوده 
اول  در  و  اسـت  حـوادث  و  تصادفـات  چشـمگیر 
جـوالي 1998 اجبـاري شـد که در میـان همه این 
    ISMمدیریت هـای انـرژی دالیل اثربخـش کد

به شـرح ذیل اسـت:

- سیسـتم مدیریتـی بـا سـاختاری کارآمد و 
مناسـب در یـک سـازمان سـاحل محور: 

ماننـد  خشـکي  در  حمایتـي  جایگاه هایـي  ایجـاد 
معرفـي نماینده در خشـکي)DPA(، معرفي فردي 
بـراي ایمنـي )QAR(، افسـر ایمنـي در سـازمان 
ممیزي هـا ISM کـه  و   )FSO(و حسابرسـان 
گامـی تاریخی در جهت موفقیت ISM برداشـتند. 
بـه همیـن ترتیـب در بهـره وری انـرژی نیـز چنین 
حسابرسـي قوی و جامع در سـاختار مدیریتی، مؤثر 

و مـورد نیاز اسـت.

 : ISM ماهیت الزامي بودن -
در  دریانـوردان  کـه  اسـت  داده  نشـان  تجربـه 
بـه  نسـبت  داوطلبانـه  دسـتورالعمل هاي  مقابـل 
را  آن  و  دارنـد  منفـي  نگرشـي  اجبـاري  الزامـات 
بـراي  بنابرایـن  مي داننـد.  اضافـي  کاغذبـازي 
اجـراي دسـتورالعمل هاي داوطلبانـه ضعـف زیادي 
وجـود دارد. ایـن ضعـف ممکـن اسـت بـا ارزیابـی 
دقیـق شـرایط، ظرفیت هـا و اهمیـت آن موضـوع 
بـا اجرایـي کـردن آنهـا بـه عنـوان قوانیـن الزامي 
برطـرف شـود. بایـد پذیرفـت که مشـکل انتشـار، 
امـروز بحرانـی شـده اسـت و بـه انـدازۀ ایمنـی در 
دریـا انتشـار گازهاي گلخانه نیز بسـیار مهم اسـت 
و زمان آن رسـیده که قوانین بیشـتري در خصوص 

عملیـات کشـتي ها تصویـب شـود.  

- آمـوزش مفصـل و بـا کیفیـت بـاال بـراي 
کارکنـان در کشـتي و خشـکي در راسـتاي 

  ISM code بـا  آشـنایي 
و  آمـوزش   ،ISM کـد معرفـی  مرحلــۀ  در 
افزایـش آگاهـی مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت 
اسـتفاده  به طـور جـدی  از آن  و همـۀ ذی نفعـان 
مـوارد  خصـوص  در  نگرانی هـا  و  کرده انـد 

 در سـال 2007 سـهم توليـد 
صنعـت  در  دي اكسـيدكربن 
دريانـوردي 847 ميليـون تن 
درصـد   2/7 عبارتـي  بـه  يـا 
گازهـاي گلخانـه اي دنيـا بود 
كـه انتظـار مـي رود ايـن رقم 
آلودگـي  درصـد  شـش  بـه 
جهاني در سـال 2020 برسـد. 
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بعضـي هـم تصمیـم بـه اخـذ گواهي نامۀ اسـتاندار 
فقـط بـراي ارائـه بـه شـرکت ها و شـرکاي دیگـر 

مي گیرنـد.
و  اولیـن  گلخانـه اي  گازهـاي  کاهـش  بـراي 
تمـام  در  مي توانـد  کـه  راه حلـي  منطقي تریـن 
سیاسـت  باشـد  اجرایـي  صنعتـي  بخش هـاي 
بهـره وري انـرژي اسـت و در صنعـت حمل ونقـل 
در  مي توانـد  انـرژي  بهـره وري  سیاسـت  دریایـي 
طراحـي و عملیـات کشـتي خالصه شـود چـرا که 
ایـن دو پارامتـر پتانسـیل باالیي در کاهـش انرژي 
دارنـد. همیـن تصـور عامـل محرکـي در معرفـي 
قوانین آلودگي دریا )MARPOL(  سـال 2009 
در خصـوص طراحـي کشـتي و چگونگـي عملیات 
بهـره وري  بـه  مربـوط  اصالحـات  شـد.  کشـتي 
در سـال 2011  انـرژي ضمیمـۀ ششـم  مارپـل 
تصویـب شـد در نهایـت در سـال 2013 بـا اضافـه 
کـردن فصـل چهـارم شـاخص طراحي بهـره وري 
انـرژي )EEDI( براي کشـتي هاي جدید و نقشـۀ 
مدیریـت بهـره وري انـرژي )SEEMP( را بـراي 

تمامـي کشـتي ها اجبـاري کـرد.  

 ISO 50001
 خط مشـی انـرژی را همان گونـه که به طور رسـمی 
توسـط مدیریـت عالی بیان شـده به عنـوان ”بیانیۀ 
سـازمان از اهـداف کلی آن و جهت گیری سـازمان 
مربـوط به عملکـرد انرژی خـود تعریـف می کند،.”

بـر پایـۀ چرخـۀ دمینـگ کـه دارای چهـار مرحلـۀ 
  Plan - Do - Check - Actاساسـی
 )PDCA( بنا شـده و چارچوب آن براساس ارتقاء 
پیوسـته و مداوم اسـتوار بـوده و روش هاي مدیریت 
انرژي را در عملیات روزانۀ سـازمان گنجانده اسـت.

از مزایـاي آن مي تـوان مدیریـت معمولـي روزانـه 
بـراي فـرد یا تیم، پروسـۀ حل مشـکالت، مدیریت 
پـروژه، بهبـود فروش، توسـعۀ منابع انسـاني و روند 
آزمایـش در توسـعۀ محصـوالت جدیـد را نـام برد.

)شکل2(       

  EEDI
دریایـي  حمل ونقـل  تجـارت،  شـدن  جهانـي  بـا 
و  بهتریـن  اگرچـه  داشـت.  افزایـش خواهـد  نیـز 
کارآمدتریـن راه حمل ونقـل درحال حاضـر، مسـیر 
دریـا بـه حسـاب می آیـد، در ایـن ارتبـاط بـرای 
نیـز  را  بیشـتری  کارهـای  بهـره وری  افزایـش 
و  شـده  بهینـه  موتورهـای  داد.  انجـام  می تـوان 
طرح هـای بهبـود یافتـه، پایـه و اسـاس تغییـرات 

رده بنـدي  مؤسسـات  توسـط  شـاخص ها  ایـن 
طبـق  مختلـف  کشـتي هاي  بـراي  بین المللـي 
محاسـبه  دریانـوردي  جهانـي  سـازمان  قوانیـن 
گواهي نامه هـاي  کشـتي ها  بـه  آن  براسـاس  و 
مربوطـه اعطـا مي شـود. همان طور که اشـاره شـد 
طبـق توافـق IMO همان طـور که در جـدول )1( 
مي بینیـد تـا سـال 2050 کشـتي هاي جدیـدي که 
سـاخته مي شـوند چـه از نظـر طراحـي فنـي و چه 
طراحـي بدنـه باید به گونه اي باشـند کـه 50 درصد 
کاهش گاز دي اکسـیدکربن را داشـته باشند. در این 
میان شـرکت هایی که سـفارش سـاخت کشـتي را 
مي دهنـد بایـد ایـن نکتـه را در نظر داشـته باشـند 
کـه موتور اصلي، ژنراتورهـا و طراحي بدنه در زمان 
تحویـل، الزامات سـازمان IMO را بـرآورده کند و 
در زمـان SHOP TEST تحویل گیري کشـتي 
در محاسـبۀ سـوخت نهایت دقت توسط نمایندگان 
مالـک به عمل آید. و تمامي محاسـبات در کتابچۀ 

فنـي )EEDI( در عمـل، راسـتي آزمایي شـود.
 همان طـور کـه در نمـودار )1( نمایـش داده شـده 
اسـت براي یک کشـتي بـا ظرفیت حمـل 15375 

بین المللـی  سـازمان  می کننـد.  ایجـاد  را  مثبـت 
دریانـوردی اسـتانداردهای جدیـد بـرای بهـره وری 
بیشـتر را در تمـام مراحـل چرخـۀ عمـر کشـتی 
بـراي ذي نفعان کلیـدي این صنعت، تشـریح کرده 
اسـت. نمونـۀ یکـی از این اقدامـات ایدئـال، هدف 
انـرژی  بهـره وری  بلندپروازانـۀ شـاخص طراحـی 

اسـت.   )EEDI( 
بـرای  انـرژی  بهـره وری  طراحـی  شـاخص 
کشـتی های جدیـد مهم تریـن اقـدام فنی بـا هدف 
بهبـود اسـتفاده از تجهیـزات و موتورهـا بـا انـرژی 

خروجـي بیشـتر اسـت
شـاخص )EEDI( حداقل مقدار بهـره وري انرژي 
مجـاز بـه ازاي مقـدار سـوخت مصرفـي بـراي هر 
مایـل )به عنـوان مثـال، مایـل تـن( بـرای انـواع 
کشـتي بـا اندازه هـاي مختلـف را معیـن مي کنـد. 
در حفـظ  مهمـی  نقـش  نیـز  سـازندگان کشـتي 
آینـده  نسـل های  بـرای  دریایـی  محیط زیسـت 
دارنـد و بـرای به حداقل رسـاندن مصرف سـوخت 
مقـررات  پیشـرفته ترین  حتـی  رعایـت  حیـن  در 

آالیندگـی تعهـد دارنـد.

شکل 2 - چرخه دمينگ

جدول 1 - سير تکاملی كاهش دی اكسيدكربن تا سال 2050
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   ME 11,200تـن با موتور اصلي هشـت سـیلندر
 )kW )MAN B&W 8L58/64 و چهـار 
ژنراتـور )kW )MAN 8L21/31  1/720بـا 
سـرعت 19 مایـل دریایـي بـر سـاعت که سـوخت 
  Diesel/Gas Oil, ISO 8217,مصرفـي
  EEDIمقـدار مي باشـد   DMC – DMX 
محاسـبه شـده 25/49 مي باشـد کـه سـقف مقـدار 
کـه  همان طـور  و  مي باشـد   26/96 آن  مجـاز 
مشـاهده مي کنیـد بـا تغییـر در نـوع موتـور اصلي 
مقدارهـاي متفاوتـي از EEDI حاصـل مي شـود 
سـال هاي  بـراي  شـاخص  زیرخـط   همگـي  کـه 

2013 تـا 2025 اسـت.
 در راسـتاي کاهـش گازهاي گلخانـه اي مخصوصًا 
فنـي  تغییـرات  بـر  عـالوه  دي اکسـیدکربن  گاز 
کشـتي  ژنراتورهـاي  و  اصلـي  موتـور  روي  بـر 
فاکتورکربـن                                  بـا  مناسـب  سـوخت  انتخـاب  و 
)cf(پاییـن، تغییراتـي در بدنـۀ کشـتي نیـز اعمـال 
مي شـود کـه شـامل شـکل ایرودینامیکي کشـتي، 
انتخـاب رنـگ بـا ضریـب اصطهـکاک پاییـن در 
قسـمت پروانه و سـکان کشـتي و ... اسـت که  در 

می دهـد.  نشـان   )2( جـدول 

 (EEDI ( فرمول محاسبه 
بـراي محاسـبۀ شـاخص EEDI از فرمـول ذیـل 
اسـتفاده مي شـود کـه ورود به جزییـات این فرمول 
خـود نیازمنـد گشـودن مبحـث جدیـدي در ایـن 

اسـت.  رابطه 

اقتصـاد شـرکت های حمل ونقل بسـیار مؤثر باشـد.
بـراي معرفـي SEEMP  در دریانـوردي و بهبود 
بهـره وري انرژي بر روي کشـتي ها و براي داشـتن 
یـک مکانیـزم پایـش راندمـان، از)EEOI(5  کـه 
مـورد پذیرش سـازمان جهاني دریانوردي نیز اسـت 

 SEEMP
کشـتی  انـرژی  بهـره وری  مدیریـت  برنامـۀ 
کـه  اسـت  عملیاتـی  اقـدام   )SEEMP(یـک 
انـرژی  بهـره وری  بهبـود  بـرای  را  مکانیسـمی 
بـه  کشـتی  مصرفـي  کاهـش سـوخت  به وسـیلۀ 
روشـی مقـرون به صرفه ایجـاد می کنـد و به عنوان 
ابزاری در دسـت مدیـران و اپراتورهـای حمل ونقل 
می توانـد بـراي بهره وری انـرژی بهتـر و در نتیجه 

به عنـوان سـطح معیار سـنجش در یک بـازۀ زماني 
مشـخص استفاده شـده است.

از  حمایـت  کمیتـۀ  در   2009 سـال  در   IMO 
بـه  تصمیـم   6)MEPC(دریایـي محیط زیسـت 
  EEOIانتشـار دسـتورالعمل هاي اجراي داوطلبانۀ

را گرفـت 
نظارتـي  ابـزار  یـک  انـرژي  بهـره وري  شـاخص 

اگـر توليـد دي اكسـيدكربن در مراكز صنعتـي و حمل ونقل و ديگـر مراكز توليد 
آالينده هـا در روي كرۀ زميـن بـه هميـن منـوال پيش بـرود دمـاي كرۀ زمين در 

پايـان قرن21، حـدود چهار درجـه افزايش خواهد داشـت.

جدول 2 - درصد كاهش سوخت كشتی ها با بهينه كردن قسمت انتهايی كشتی
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بـراي مدیریـت عملکرد کشـتي و نـاوگان در طول 
زمـان اسـت و بـه اپراتورها ایـن امـکان را مي دهد 
کـه راندمـان سـوخت یـک کشـتي را در حیـن کار 
در  تغییـر  گونـه  هـر  تأثیـر  و  کـرده  اندازه گیـري 
عملکـرد را بررسـي کننـد. به عنوان مثـال مي توان 
برنامه ریـزی پیشـرفتۀ سـفر و تمیـز کـردن پروانه 
به طـور منظـم، یـا معرفـی اقدامـات فنـی ماننـد 
سیسـتم های بازیابـی گرمـای خروجـي از اگـزوز یا 

پروانـۀ جدیـد را ذکـر کـرد.
روش محاسـبۀ شـاخص بهـره وري انـرژي توسـط 

فرمـول ذیـل انجـام مي شـود

شـاخص EEOI بـه خاطر شـرایط متنـوع از نظر 
آب و هـوا، وضعیـت بدنـه، موتـور اصلـي و سـایر 
مـوارد دیگـر مقـدار دقیقـي را بـه مـا نخواهـد داد 
و مرجـع دقیـق و خوبـي بـراي ارزیابـي مدیریـت 

عملیاتـي کشـتي نخواهـد بود. 
در ایزو 50001 تأکید شـده اسـت که ادارۀ مدیریت 
بایـد مسـتقل و تحـت نظـارت مسـتقیم  انـرژی 
مدیریـت عالـی باشـد. درحالـي کـه در حمل ونقـل 
دریایـي بخـش SEEMP معمـواًل متشـکل از 
مهندسـانی اسـت کـه کار دریـا را رهـا کـرده و در 
اداره در قسـمت فنـي به عنـوان سرپرسـت اجرایي 
مشـغول شـده اند کـه در این صـورت زیرنظـر امور 
فنـي خواهنـد بود که عماًل اسـتقالل کافـي در این 
زمینه ندارند و این سـاختار سـازماني درسـت نیست 
چـرا کـه یـک بخـش یـا اداره نمي تواند بهـره وري 
خـودش را ارزیابـي کند و اسـتقالل ارزیـاب باید در 

همه حـال حفظ شـود.

نتیجه گیری
مدیریـت انـرژي اسـتفادۀ قاطـع و مؤثـر از انـرژی 
حداقـل  )بـه  سـود  رسـاندن  حداکثـر  بـه  بـرای 
رسـاندن هزینـه( و تقویـت موقعیت هـای رقابتی را 

جـدول مقدار کربـن متفـاوت و Cf  متفاوتي دارند 
کـه با توجـه به مقدار بار جابه جا شـده در مسـافتي 
کـه از log book کشـتي اسـتخراج و در فرمول 
بـاال جانمایـي مي شـود و مقدار شـاخص به دسـت 
آمـده که همـان تن -  مایل مي باشـد. جـدول )3(

 بـا کمـي دقـت به محاسـبه بـاال مي تـوان متوجه 
شـد کـه در واقـع هـم EEOI و EEDI  هر دو 
یک چیـز را انـدازه مي گیرنـد و آن بهـره وري انرژي 
کشـتي اسـت و این یعني مقـدار کربن تولید شـده 
در تـن - مایل اسـت. پـس فرق این دو چیسـت و 
ایـن چیزي اسـت که اغلب اشـتباه مي کنند. تفاوت 

چهـار  طـي  کشـتي  یـک  مثـال  به عنـوان   کـه 
روز مقادیـري همچـون 50، 20، 20 و 10 کـه در 
مجمـوع 100 تـن سـوخت مصـرف کـرده و ایـن 
سـوخت مصرفـي که از دو نوع سـوخت سـنگین و 
سـبک تشـکیل شـده اسـت هر کـدام از آنها طبق 

بیـن این دو این اسـت کـه EEDI راندمان انرژي 
کشـتي را براسـاس طراحـي اندازه گیـري مي کند و 
میـزان طراحـي بهینـۀ آن را از نظـر انـرژي بیـان 
مي کنـد، ولـي EEOI میزان شـاخص بهـره وري 

عملیاتـي کشـتي را اندازه گیـري مي کند. 

ايـزو 50001 تأكيـد  در 
ادارۀ  كـه  اسـت  شـده 
بايـد  انـرژی  مديريـت 
مسـتقل و تحت نظارت 
عالی  مديريت  مسـتقيم 

. شد با

EEOI جدول 3 - جدول نمونه ای محاسبه
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در پـي خواهـد داشـت و بـراي اسـتراتژی تنظیم و 
بهینه سـازی انـرژی، مدیریت انـرژي با اسـتفاده از 
سیسـتم ها و رویه هـا باعـث کاهش نیاز انـرژی در 
واحـد تولیـد در عیـن آنکـه مقـدار تولیـد ثابت نگه 
داشـته شـده و یـا باعـث کاهـش کل هزینه هـای 

تولیـد از ایـن سیسـتم ها خواهـد شـد. 

بـراي دسـتیابي بـه اهـداف مدیریـت انرژي 
ایـران،  اسـالمي  جمهـوري  کشـتیراني  در 

مي شـود  پیشـنهاد  ذیـل  راهکارهـاي 
-   بـا توجـه بـه مصرف باالي سـوخت کشـتي ها 
و هزینـۀ تحمیلـي، بـرای دسـتیابی و بهینه سـازی 
انـرژی در کل سـازمان و حفـظ شـرایط مطلـوب، 
وجود نداشـتن یک واحد نظارتي مسـتقل در بخش 
مدیریـت انـرژي با قـدرت اجرایي باال کـه زیر نظر 
مسـتقیم مدیریت ارشد باشد کاماًل محسوس است.
قوانیـن  بهبـود مدیریـت و تصویـب  -  تغییـر و 
رتبه بنـدي  و  کشـتي ها  عملیـات  بـراي  بیشـتر 
انـرژي کشـتي ها و برنامـۀ  اقدامات مبتنـي بر بازار 
)MBM(7 دو راه حـل اساسـی در تغییـر اساسـي 
بهـره وري انـرژي اسـت کـه در سـاختار مدیریتـي  

ایـزو 50001 دسـت یافتنـي خواهـد بـود.
بهره بـرداري،  مرحلـۀ  در  جدیـد  قوانیـن  اول  گام 
رتبه بنـدي انرژي کشـتي ها و برنامـۀ MBM که 
قـدم اول اجرایـي کردن آن همـان ”پایش،گزارش، 
تأییـد)MRV(8”  اسـت کـه با رویکرد تشـویقی و 

بازدارنـده می تـوان به این تغییرات اساسـی دسـت 
یافت. 

 9)IMS(اسـتفاده از سیسـتم مدیریـت ترکیبـي  -
به وسـیلۀ ترکیـب مدیریـت انـرژي با سیسـتم هاي 
مدیریتي دیگر شامل سالمتي، ایمني، محیط زیست 
و کیفیـت کـه سیسـتم )HSEEQ(10 را شـکل 
مي دهـد نیـز مي توانـد در دسـتور کار قـرار بگیـرد.

- بـراي تولیـد یـک مدیریت انرژي در حـد و اندازۀ 
کشـتیراني جمهـوری اسـالمی ایـران بـا تغییـرات 
اساسـي در سـاختار مدیریتـي، اجراي ایـزو50001 
مي توانـد اولویـت اول باشـد و انتخـاب آن مي تواند 
بهتریـن بـوده و تـا حـد زیـادي به عنـوان پلـي بـر 
روي خـالء بیـن ISM و SEEMP و 50001 

عمـل کند.
ایجـــــاد  و  دمینـگ  کامـل چرخـۀ  -  اجـراي 
سیسـتم ممیــــزي داخلــــــي و خارجــــــی  
  )internal & external audit(

براي پایش مدیریت بهره وري انرژي سیستم. 
-  به روزرسـاني کشـتي ها از نظر فنـي، بدنه، پروانه 
، اسـتفاده از نرم افزارهاي پایش سـوخت، بهره وري 
عملکرد کشـتي ها از نظر تغییرات حسـاب شـده در 

سـرعت و انتخاب درسـت مسیر تردد.  
- بکارگیـري سیسـتم تشـویقي برای کشـتي هایی 

بـا عملکرد بـاال و مدیریـت مربوطه.11
بـه صـورت  کشـتي ها  اطالعـات  -  جمـع آوري 
 ON LINEدر قالـب سیسـتم جمـع آوري دادها 

.MRV-  )DCS(
- در قالـب مدیریـت خودارزیابـي انـرژي کشـتي 
بیـن گم شـده  حلقـۀ  واقـع  در   12)SEMSA(
و  مي باشـد   MRV- DCS SEEMP  و 
نیازهـاي دریایـي را کـه شـانس  مي توانـد تمـام 
فعالیـت در زمینـۀ بهره وري انرژي را داشـته باشـد 

بـر آورده کنـد. 
-  در مرحلـۀ بعدي نبود مقررات اجباري اختصاصی 
عملکـرد کشـتی در SEEMP مي توانـد باعـث 
بي میلـي اوپراتورهـا در ارزیابي بهـره وري انرژي در 
شـرکت شـده که این شـرایط نامشـخص مي تواند 

بـا اعمال قوانیـن عملیاتي برطرف شـود.
بـه  بتواننـد  انـرژی  بنگاه هـای شـاخص  -  اگـر 
جـای EEOI کـه چنـدان دقیـق نیسـت بـرای 
ایـن  در  کننـد  پیـدا  مناسـبی  معیـار  رتبه بنـدی 
می توانـد  کشـتی  انـرژی  رتبه بنـدی  صـورت 
تشـویق  بـرای  ترغیب کننـده  بسـیار  طـرح  یـک 
شـرکت ها به سـمت بهره وری انرژی باشـد و ادغام 
سیسـتم هاي مدیریتي مي تواند جایگزینی مناسـب 

باشـد. انـرژی  رتبه بنـدی  بـرای EEOI بـرای 

پی نوشت:
 1- Energy efficiency management plan
 (SEEMP)
2- Energy efficiency design index(EEDI)
 3- International Organization for
Standardization (ISO)
4- International safety management(ISM)
5- Energy efficiency operation index (EEOI)
 6- Marine Environment Protection Committee
( MEPC)
 7- Market-based measures (MBM)
8- Monitoring Reporting Verification(MRV)
9- integrated management system (IMS)
 10- Health safety energy environment quality
(HSEEQ )
11-Data collection system (DCS).
 12- Ship energy management self-assessment
(SEMSA(

منابع:
https: / /www. iso .org/ i so-50001-energy-
management.html
https://www.iso.org/news/ref2316.html
h t t p : / / w w w . m a r i e m s . c o m / i m a g e s /
Dissemination/Publications/Paper_2.pdf
https://www.dnvgl.com/maritime/energy-
efficiency/eedi-and-eeoi.html
h t t p s : / / w w w. w r i . o r g / c l i m a t e / e x p e r t -
perspective/role-energy-efficiency-long-term-
climate-change-planning
https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.
cgi?article=1640&context=all_dissertations
https://marine.mandieselturbo.com/docs/
default-source/shopwaredocumentsarchive/
eedi.pdf?sfvrsn=4
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هـوا،  آلودگـی  بـا  مقابلـه 
کاهـش هزینه هـای ناشـی 
احیـای  و  جایگزینــی  از 
کاتالیسـت مسموم شـده با 
ترکیبات گوگـردی و تعمیر 
تجهیـزات  نگهـداری  و 
فراینـدی، باالتریـن انگیـزه بـرای کاهـش ترکیبات 
گوگـردی در برش هـای نفتـی اسـت. درحال حاضـر 
از سـوخت های فسـیلی  انـرژی جهـان  از  بخشـی 
تأمیـن می شـود و بیـش از 82  درصـد اسـت کـه 
نیمـی از آن از نفت به دسـت می آیـد. بخش عظیمی 
از نفـت بـه عنـوان سـوخت های حمل و نقـل مثـل 
بنزیـن، گازوئیـل و سـوخت جت اسـتفاده می شـود. 
مقـدار گوگـرد، خاصیتی اسـت که تأثیر زیـادی روی 
کیفیت سـوخت های مایـع دارد.  ترکیبـات گوگردی 
موجـود در سـوخت های مایـع، عملکـرد موتورهـا را 
می دهـد.  قـرار  تأثیـر  تحـت  نامطلـوب  به صـورت 
محدودیت هـای  زیسـت محیطی،  قوانیـن  امـروزه 
در  موجـود  گوگـرد  مقـدار  بـر  سـخت گیرانه ای 
از  اسـت.  کـرده  اعمـال  حمل ونقـل  سـوخت های 
آنجـا کـه دی اکسـیدگوگرد بـه وسـیلۀ جریـان هـوا 
آن  مضـر  اثـرات  اسـت  ممکـن  می شـود،  منتقـل 
هـزاران کیلومتر دورتر از محل تولید مشـاهده شـود. 
بـه همیـن دلیل بـرای کنتـرل انتشـار ایـن گاز، نیاز 
بـه همکاری هـای بین المللـی اسـت. از سـال 1979 
میـالدی، کانـادا، ایاالت متحدۀ آمریکا و کشـورهای 
اروپایـی، توافق نامه هایـی را بـرای کاهـش میـزان 
نشـر دی اکسـیدگوگرد امضـاء کردنـد. هدف بیشـتر 
بـود.  حمل ونقـل  سـوخت های  توافق نامه هـا،  ایـن 
چـرا کـه ایـن سـوخت ها یکـی از منابـع عمدۀ نشـر 

می رونـد. به شـمار  اکسـیدگوگرد 
نفـت کـوره یـا مـازوت یکـی از هیدروکربن هـای 
نفتـی اسـت کـه در مراحـل تصفیـۀ نفت خـام پـس 
از اتـر، بنزیـن و نفـت چراغ به دسـت می آیـد و چون 
سـیاه رنـگ اسـت، بـه آن نفـت سـیاه می گوینـد. 
ایـن مـاده، ارزان تریـن مـادۀ سـوختنی بـرای کـورۀ 

و  دیـزل  موتورهـای  نانوایی هـا،  تنـور  حمام هـا، 
برخـی نیروگاه هاسـت. ترکیبـات تشـکیل دهندۀ آن 
به طـور عمـده، هیدروکربورهـای سـنگین موجود در 
باقی مانـدۀ تقطیـر نفت خـام هسـتند کـه بر حسـب 
مـورد مصرف، با اسـتفاده از برش های سـبک نفتی، 
تنظیـم گرانـروی شـده اسـت و بـه عنـوان سـوخت 
سـنگین مـورد مصـرف دیزل هـای ثابـت و متحرک 

قـرار می گیـرد.
مـازوت از هیدروکربن هایـی با زنجیـرۀ طویل به ویژه 
آلکان هـا، سـیکلو آلکان هـا و آروماتیک هـا تشـکیل 
شـده اسـت. مـازوت در دسـتۀ سـوخت های صنعتی 
سـنگین قـرار می گیـرد به طـوری کـه از گازوئیـل 
مـازوت  زنجیـرۀ  اسـت. طـول  نفـت سـنگین تر  و 
تولیـدی، بسـته بـه نـوع کاربـرد آن متفاوت اسـت. 
بـرای مثـال، نفـت کـورۀ دیـزل از هیدروکربن های 
بـا طـول زنجیر 10 الی 20 اتم کربن تشـکیل شـده 

نحوۀ گوگردزدایی از سوخت سنگین
 در موتورهای دریایی                                                                                                

 ]  مهندس محمد خاكپورفرد  [  ]  عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی كشتيرانی جمهوری اسالمی ايران [ 

اسـت. این فـراورده، مخلوطـی از هیدروکربن های با 
وزن مولکولـی بـاال بیـن 20 الـی50 می باشـد.

روش هـای گوگردزدایـی بـا توجـه بـه نـوع گوگـرد 
اسـت.  متفـاوت  آن  میـزان  و  سـوخت  در  موجـود 
امـروزه روش هـای متفاوتـی در صنعـت به منظـور 
گوگردزدایـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد کـه هر 
یـک از ایـن روش هـا معایـب و مزایایـی دارنـد. بـا 
  )HFO(توجـه بـه اینکـه سـوخت بـا سـولفور بـاال
تولیـد پاالیشـگاه های داخلـی دارای حداقـل سـه تا 
پنـج درصـد ترکیبـات گوگـرد می باشـد بـه لحـاظ 
معاهـدۀ کاهـش سـولفور طبـق قانـون 2020 ایـن 
میـزان بایـد تـا حداقـل بـه 0/5 درصـد به صـورت 
عمومـی و به صـورت اختصاصـی در بعضـی مناطق 
کنتـرل شـدۀ انتشـار آلودگـی )ECA( بـه زیر 0/1 

یابد.  کاهـش  درصـد 

انرژی
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آغاز فعالیت
شرکت کشـتیرانی حمل فله در سـال 1363و در دوران 
جنـگ تحمیلـی با حمـل موادغذایی و غـالت به حوزۀ 
حمـل محمـوالت فلـه وارد شـد و در قالب کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـا 20 فرونـد شـناور جدید 
فعالیت خود را آغاز کرد. در سـال 1388 با شـکل گیری 
شـرکت سـفیران پیام دریا )سـپید( رسـماً وظیفۀ حمل 
محمـوالت صنعتی، شـیمیایی، غذایـی و معدنی به این 
شـرکت سپرده شـد و این شرکت هم اکنون با 55 شناور 
بـا ظرفیـت حمـل  دو میلیـون و800 هزار تـن قابلیت 
حمـل محموالت صادراتـی و وارداتی به کشـور را دارد.
ویژگـی بـارز صنعـت حمـل فلـه، فعالیـت بـه صورت 
ترمـپ بـوده و مسـیرهای بعـدی از قبـل مشـخص 
نیسـت به طوری که شـناور ممکن اسـت پس از تخلیۀ 
محمولـه از برنامـۀ سـفر بعـدی بی اطـالع باشـد، لـذا 

شـرکت کشـتیرانی حمل فله به دلیـل محدودیت هایی 
که دارد با مطالعۀ دقیق بازار به منظور سـوددهی بیشـتر 
توانسـته اسـت در بیشتر مسـیرها حمل محموالتش را 
بـه نوعـی بـا مبـداء و مقصـد مشـخص انجـام دهد تا 
بتوانـد با کاهش هزینه نسـبت به انجـام مأموریت های 

محولـه اقـدام کند.

برنامه های افزایش سهم حمل کاال
تـداوم فعالیت هر شـرکت کشـتیرانی در گـرو تثبیت و 
افزایـش سـهم در بازار حمل بین الملل اسـت. شـرکت 
حمـل فله نیز در سـال های اخیر با ورود بـه حوزۀ تانکر 
و حمـل محمـوالت نفتی  و بـا مطالعۀ بـازار بین الملل 
و ایجـاد زیرسـاخت های الزم در صـدد کسـب سـهم 
بیشـتر و در خـور ایـن شـرکت از بـازار اسـت و قصـد 
دارد بـا توسـعۀ فعالیـت خـود در بخـش واردات غالت، 

مديرعامل شركت كشتيرانی سفيران پيام دريا؛

سازمان های دولتی و خصوصی باید
از حمل ونقل دریایی حمایت کنند

 ]  كاپيتان محمدرضا محمدی بنايی [  ]   مديرعامل شركت كشتيرانی سفيران پيام دريا [ 

سـهم قابـل توجهـی از واردات 18 میلیـون تنی غالت 
بـه کشـور را از آن خـود کنـد. کشـتیرانی حمـل فلـه 
بـه منظـور بازدهی بیشـتر، نیازمنـد رعایت نوسـازی و 
تطابـق با آخریـن قوانیـن بین المللی همچون اسـتفاده 
از سـوخت کم سـولفور اسـت کـه هم اکنـون ایـن مهم 

درحـال پیگیـری و انجام اسـت. 

مشکالت پیش رو
حاکـم  اقتصـادی  رکـود  و  دریایـی  تجـارت  موانـع 
بـر جهـان کـه تأثیـرات زیـادی در کاهـش فعالیـت 
شـرکت های کشـتیرانی جهـان داشـته اسـت از یـک 
سـو و تحریم هـای آمریـکا علیه صنعت دریایی کشـور 
از سـوی دیگر مشـکالتی را برای شـرکت کشـتیرانی 
سـپید بـه همراه داشـته اسـت. موانع موجود عمـاًل این 
شـرکت را در شـرایط غیرقابل مقایسـه با شـرکت های 
فعـال در ایـن حـوزه قـرار داده بـه نحـوی کـه مـدل 
تجـارت ایـن شـرکت بـا شـرکت های مشـابه متفاوت 
شـده اسـت. البتـه بـا توجـه بـه بنیـه توانمنـد و علمی 
کـه در نیروهـای متخصـص ایـن شـرکت وجـود دارد، 
توانسـته ایم تا حدی مشـکالت را مرتفـع کنیم. مهم تر 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری  مدیریـت جدیـد  آن،  از 
اسـالمی ایـران بـا اتخـاذ تصمیـم صحیح و شـجاعانه 
در تغییـر سـاختار هلدینـگ و شـرکت های کشـتیرانی 
زیرمجموعه اقدام به چابک سـازی، کنتـرل هزینه ها در 
بخـش فنی و سـوخت، مدیریـت هزینه کرد کشـتی ها 
و ... کـرده اسـت کـه قطعـاً بـا این روش حاشـیۀ سـود 

شـرکت حمـل فلـه افزایـش خواهـد یافت.

ارزیابـی از تغییرسـاختار در فراینـد فعالیت 
شـرکت کشـتیرانی حمـل فله 

بـا توجـه بـه شـرایط موجـود، تغییـر سـاختار عملیاتی 

حمل ونقل دریایی باالخص بازار حمل فله در جهان به صرفه ترین، امن ترین و پاک ترین روش حمل ونقل دنیاست که ساالنه بیش از 11 میلیارد 
تن کاال از طریق آن حمل می شود. این شیوۀ حمل هم اکنون با شرایط دشوار و تالطم های بسیار روبه رو است به طوری که بسیاری از شرکت های 
بزرگ کشتیرانی با ادغام، حذف سفرهای زیان ده و نرخ های سربه سر درحال  عبور از این بحرانند. اما چنانچه به تمام محدودیت های گفته شده 
در تجارت دریایی؛ تحریم، دشواری های تردد به بنادر دنیا، مشکالت مربوط به مراودات بانکی، تأمین سوخت، نوسان نرخ ارز و ... را بیفزائیم، 
آنجاست که فعالیت ناوگان ملی در این کوران مشکالت، رنگ و بوی رشادت به خود می گیرد. ناوگانی که بازوی توانمند در حمل محموالت 
صادراتی و وارداتی کشور در مقاطع حساس است و حفظ و تداومش تالش مضاعف به دور از شعارزدگی را می طلبد. به گونه ای که اگر راه 
ورود کشتی های تحت پرچم ایران به بنادر دنیا نیز بسته شود، سرمایۀ اصلی و نیروی متخصص و توانمند این شرکت همچنان قادر به پیشبرد 

امور خواهند بود. با این مقدمه به گوشه ای از عملکرد شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا می پردازم.

نيم نگاه
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شـرکت های زیرمجموعۀ گـروه، تصمیـم خردمندانه و 
مـورد نیـاز ایـن شـرکت ها بـوده اسـت کـه جـا دارد از 
مدیریـت ارشـد و هیأت مدیره کشـتیرانی بـه دلیل این 
تصمیـم شـجاعانه تشـکر کـرد چرا کـه این رونـد باید 
سـال ها پیـش انجـام می شـد اما بـه دلیـل چالش های 
عدیـده ای کـه پیـش روی تیـم مدیریتـی این شـرکت 

وجود داشـت، بـه تعویـق افتاد.
قطعـاً با اجرایی شـدن سـاختار جدید در آینـدۀ نزدیک، 
شـرکت کشـتیرانی سـپید کامـاًل بـه یـک شـرکت 
کشـتیرانی در ابعـاد بین المللـی تبدیل خواهد شـد و به 
دلیـل اعمـال سیاسـت های کنتـرل هزینه متناسـب با 
عملیـات کشـتی ها می توانـد بازدهی سـرمایۀ در اختیار 

را بهبود بخشـد.

مدل کسب و کار 
ماهیـت فعالیت شـرکت حمل فله در حـوزۀ حمل مایع 
و خشـک، کسـب درآمـد از طریـق حمـل محمـوالت 
بـه صـورت اجـارۀ سـفری یـا زمانـی اسـت. در مـدل 
اجـارۀ زمانـی کـه یکـی از ابزارهـای تجـارت دریایـی 
بین المللـی اسـت، کشـتی در مسـیرهای مـورد توافـق 
طرفیـن بـه صـورت قـرارداد زمانـی و یا اجارۀ سـفری 

بـه اجاره کننـدگان واگـذار می شـود.
بایـد گفـت خط سـیر شـناورهای کشـتیرانی سـفیران 
پیام دریـا در بخـش کاالی عمومـی و حمل محموالت 
فلـه می توانـد هـم بـه صـورت ترمـپ و گاهـی هم به 
صـورت الینـر باشـد. در شـیوۀ ترمپ که برنامـۀ زمانی 
مشـخصی در ایـن مـدل برای حمل بـار وجود نـدارد و 
مسـیرها از قبل مشـخص نیسـت، حمل محموالت به 
صـورت اجـارۀ سـفری و یـا زمانـی برای حمـل یک یا 

نقش خطیر رسانه ها
همان طـور کـه می دانیـد، گـروه کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران و همین طـور شـرکت سـپید کـه از 
شـرکت های اصلـی و زیرمجموعـۀ کشـتیرانی اسـت 
بـا نیروی انسـانی متخصـص، دلسـوز و توانمنـد، جـزء 
شـرکت های تخصصـی کشـور در حـوزۀ حمل ونقـل 
اسـت و با ریسـک پذیری باال و ابتکار عمل در شـرایط 
حسـاس فعلی بـا اسـتفاده از راهکارهـای عملی جهت 
فعالیـت بهینـه و بی اثـر کـردن آثـار تحریم هـا تالش 
می کنـد و چنانچـه گاهـی اوقـات مشـکالتی در نحوۀ 
اجـارۀ شـناورهایش رخ دهد، حتماً با پیگیـری از طریق 
محاکـم حقوقـی و بین المللـی قابل جبران و بازگشـت 
خواهـد بـود تـا احیانـاً منافعـی ضایـع نگـردد. در ایـن 
دوران سـخت از اصحـاب رسـانه انتظار داریـم پیش از 
انتشـار اخبار غیررسـمی نسـبت به صحت و سقم آن از 
طریـق برقـراری ارتبـاط بـا روابط عمومی این شـرکت 
اطالعـات الزم را کسـب کننـد و بـا درج اطالعـات و 
گزارش هـای نادرسـت احیانـاً زمینه های سـوء اسـتفاده 

را بـرای سـودجویان فراهـم نکنند.

لـزوم حمایت سـازمان های دولتی و خصوصی
بایـد بدانیـم نـاوگان ملـی و نیـز شـرکت کشـتیرانی 
سـفیران پیام دریـا بـه عنـوان یک بنـگاه اقتصـادی در 
فضـا و شـرایط کنونـی کـه حمـل محمـوالت تجاری 
را بـا سـختی ها و چالش هـای بسـیار چـون تحریـم، 
محدودیـت تـردد بـه بنادر جهان، مـراودات بانکـی و ... 
انجـام می دهـد و علی رغـم تمامی این شـرایط بـا ارائۀ 
خدمـات، خـود را بـا نٌـرم بـازار بین الملل منطبـق کرده 
اسـت، انتظـار تعامـل و حمایت بیشـتر از سـازمان های 
دولتـی و واردکننـدگان و صادرکننـدگان محمـوالت 
دارد تـا بـا درک شـرایط حسـاس کنونـی و پرداخـت 
بدهی هـای معوقـه، ایـن شـرکت را در مسـیر فعالیـت 
خـود کـه حمل محمـوالت صادراتـی و وارداتی کشـور 
و بازارهـای بین الملـل اسـت، یـاری کنند. البتـه دولت 
و وزارت خانه هـای مربوطـه خصوصـاً وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت و سـازمان های ذی ربـط تالش هـای 
بسـیاری در جهت ایجاد ارتبـاط مؤثر بین صاحبان کاال 
و نـاوگان ملـی و شـرکت کشـتیرانی سـفیران پیام دریا 
انجـام داده انـد کـه جـای تقدیـر و تشـکر دارد کـه بـا  
افزایش تعامل و گفتمان مؤثر میان شـرکت کشـتیرانی 
و سـازمان هایی کـه به نوعـی صاحبان کاال محسـوب 
می شـوند، کشـتیرانی را در عبـور از بحران هـای موجود 

همراهـی کنند.
همچنین پیشـنهاد این شـرکت به سـازمان های دولتی 
و شـرکت های خصوصـی بـرای حمایـت از صـادرات 
غیر نفتـی، حمـل محمـوالت مـورد نیـاز کشـور بـه 
صورت تهاتری از طریق شـرکت های گروه کشـتیرانی 
اسـت که ایـن امر قطعاً همـکاری سـازمان های دولتی 
بانـک  باالدسـتی چـون وزارت صمـت،  نهادهـای  و 

مرکـزی و ... را می طلبـد.

دو نـوع کاال انجام شـده لذا مالک با یـک یا دو صاحب 
کاال سـرو کار دارد. امـا در الینـر، حمـل بـار به صورت 
برنامۀ سفری مشـخص انجام شده و شناورها در برنامۀ 
زمان بنـدی مشـخص بـه حمـل محمولـه می پردازند. 
عمـاًل هـر شـرکت حمل فلـه چون کشـتیرانی سـپید 
می بایـد از روش هـای گفتـه شـده بـرای کسـب درآمد 
و ورود بـه حوزه هـای مختلـف اسـتفاده کنـد تـا بتواند 
بازارهـای جدیـد را بشناسـد و بـا کاهـش هزینه هـا، 
اسـتفادۀ بهینه از کشـتی ها و حضور در عرصۀ بین الملل 
نسـبت بـه کسـب سـهم و درآمد بیشـتر قـدم بـردارد.

مدل هـای  در  موجـود  موانـع  و  مشـکالت 
کسب و کار 

هدف شـرکت سـپید ورود به عرصۀ بین المللی اسـت و 
قاعدتاً مشـکالت احتمالـی پیرامون این مدل کسـب و 
کار وجـود دارد به عنوان نمونـه در بحث های قراردادی، 
ممکـن اسـت اجاره کننـدگان خارجـی و یـا داخلـی به 
تعهـدات خـود آن طـور که انتظـار مـی رود، عمل نکنند 
امـا نمی تـوان پروسـۀ فعالیت را بـا ایـن اجاره کنندگان 
متوقـف کرد. البتـه پیگیری مشـکالت از طرق حقوقی 
بـرای تسـهیل فرایند فعالیـت وجـود دارد. بـه هر حال 
بایـد بدانیـم ماهیت فعالیت در حـوزۀ حمل ونقل دریایی 
در عرصـۀ بین الملـل بـا ریسـک های متعـدد همـراه 
اسـت امـا در کنـار آن ابـزار دفاعـی برای مقابلـه با این 
مشـکالت، محکم کردن مفاد و ابعـاد حقوقی قراردادها 
اسـت تـا چنانچه مشـکالت احتمالـی رخ داد، نیروهای 
متخصـص و توانمنـد ایـن شـرکت بتواننـد نسـبت به 
حقـوق بـه ظاهر از دسـت رفتـۀ کشـتیرانی در محاکم 

داخلـی و بعضـاً بین المللـی احقاق حـق کنند.
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یکـی از انـواع قـرارداد اجارۀ کشـتی، قـرارداد اجارۀ 
سـفری اسـت. در ایـن نوع قـرارداد مسـتأجر، تمام 
یـا قسـمتی از ظرفیت حمل کشـتی را بـرای حمل 
کاالیـی مشـخص از یک یـا چند بنـدر بارگیری به 
یـک یا چند بنـدر تخلیۀ مشـخص، اجـاره می کند. 
در ایـن نـوع اجاره، هزینه های سـفری1 ) سـوخت، 
راهنمـای بنـدری، هزینه هـای بنـدری و بسـته به 
بارگیـری(  و  تخلیـه  قـرارداد هزینه هـای  شـرایط 
و  تعمیـر  هزینه هـای   ( عملیاتـی2  هزینه هـای  و 
نگهـداری، دسـتمزد کارکنـان، ملزومـات و قطعات 
یدکـی، آذوقـه، بیمـه و ... ( به عهدۀ مالک کشـتی 
اسـت. یکـی از تعهـدات مالـک در ایـن قـرارداد 
حرکـت بهتریـن سـرعت3  اسـت. ایـن تعهـد هـم 
در خصـوص حرکت به سـمت بندر بارگیری )سـفر 
مقدماتـی( و هـم بـه سـمت بنـدر تخلیـه4 )سـفر 

قـراردادی( مطـرح می شـود.

انجـام  درحـال  شـناورها  مالـکان  کـه  هنگامـی 
سـفری  اجـارۀ  قـرارداد  انعقـاد  بـرای  مذاکـرات 
هسـتند، بـا پیش بینـی اینکـه کشـتی دقیقـاً چـه 
می رسـد  نظـر  مـورد  بارگیـری  بنـدر  بـه  زمانـی 
امـری دشـوار اسـت به خصـوص زمانی که کشـتی 
همچنـان دارای تعهـدات مربـوط به قـرارداد اجارۀ 
قبلی باشـد. در این نوشـتار با بازخوانـی یک پرونده 
و بـه بررسـی ایـن موضـوع می پردازیم کـه وظیفۀ 
حرکـت به سـمت بنـدر بارگیـری در قـرارداد اجارۀ 
سـفری چـه هنگامـی آغاز می شـود و اینکـه چنین 
تعهـدی، یـک تعهـد مطلـق5 یـا تعهـدی از نـوع 

انجـام مراقبت هـای الزم6 اسـت. 

حقایق 
در پرونـده ای کـه در ایـن شـماره مورد بحـث قرار 
می گیرد، شـرکت لینسـن7  مالک شـناور پاسیفیک 

تعهد مالک در قرارداد سفری 
چه زمانی آغاز می شود؟

 ]    سميه محمدی  [  

ویجـر8 ،  مدعـی علیـه )خوانـده( اسـت که شـناور 
را بـه مدعـی، )شـرکت CSSA(9در تاریـخ پنـج 
ژانویـۀ 2015، بـر اسـاس فـرم اجارۀ شـل وی10 و 
بـرای سـفر از روتـردام بـه خـاور دور اجارۀ سـفری 
می دهـد. تاریـخ لغو11 این قـرارداد، چهـارم فوریه و 
قـرارداد اجاره شـامل بندی12  بود کـه بیان می کرد 
” کشـتی خدمـات خـود را بـا بهترین سـرعت ارائه 
می دهـد”13. بـه عـالوه، ایـن قـرارداد  فاقـد تاریخ 
تقریبـی ورود14 و یـا آمادگـی مـورد انتظـار بـرای 

بود. بارگیـری15 
هنگامـی کـه ایـن قـرارداد16 مـورد توافـق قـرار 
گرفـت، کشـتی درحـال حمـل بـار قـرارداد اجـارۀ 
قبلـی بـود و بایـد قبـل از حرکـت بـه سـمت بندر 
بـرای  روتـردام(،  )بنـدر  پیـش رو  سـفر  بارگیـری 
تخلیـه بـه بنـادر مختلفـی می رفـت. قـرارداد اجاره 
عـالوه بر تاریـخ لغو شـامل تاریخ تقریبـی ورود به 

نيم نگاه
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بنـادر مختلـف ) تحت قـرارداد اجارۀ قبلـی( بود، اما 
تاریـخ تقریبـی ورود بـه بنـدر بارگیری روتـردام در 
سـفر پیـش رو را ذکر نکرده بود. همچنین براسـاس 
اطالعـات موجـود، قوانیـن حاکم بـر قـرارداد اجارۀ 
مـورد بحـث، حقوق و عرف انگلسـتان بوده اسـت.
صبـح 12 ژانویۀ 2015، هنگامی که کشـتی درحال 
عبـور از کانـال پاناما بود، آب به سـرعت وارد تانک 
تـوازن سـمت راسـت شـد. علـت حادثه برخـورد با 
یـک شـیء در زیـر آب بـود که بـه انجـام عملیات 
الیروبـی در آن حوالـی مربوط می شـد. هیچ اظهار 
نظـری در خصـوص اینکه کشـتی یـا مالک مقصر 
بـوده و یـا منطقاً می توانسـته از بروز آن پیشـگیری 
کنـد، وجـود نداشـت. بازرسـی زیـر آب تأییـد کرد 
کـه کاال بایـد در مصـر تخلیـه شـده و شـناور قبل 
از انجـام هـر سـفر دیگـری بـا بـار، می بایسـت به 
منظور انجـام تعمیرات به حوضچۀ خشـک17 اعزام 
شـود. در تاریـخ 13 ژانویـۀ 2015، مالـک از طریق 
کانال های کارگزاری، شـرکت CSSA )مسـتأجر( 
و  بازرسـی  پیشـرفت  از  متعاقبـاً  و  حادثـه  از  را 
پیش بینـی اجـرای قـرارداد اجاره مطلع کـرد. تاریخ 
لغـو، سـاعت 23 و59 دقیقـه مـورخ چهـارم فوریـۀ 
2015 بـود و قـرار بـود کشـتی در تاریـخ هشـتم 
فوریـه بـرای انجـام تعمیراتـی کـه ماه ها بـه طول 
می انجامیـد بـه حوضچـۀ خشـک در بنـدر کادیز18  
اعزام شـود. مسـتأجر در تاریخ ششـم فوریۀ 2015، 
قـرارداد اجاره را فسـخ و متعاقباً ادعای خسـارتی به 
میـزان یـک میلیـون و 202 هـزار و 812  دالر  را 

مطـرح کرد.

اظهارات طرفین در دادگاه بدوی
مسـتأجر در تـالش بـود تـا تعهـد مونرو 19 بـه این 
پرونـده اعمـال شـود بـه ایـن ترتیـب اظهـار کـرد 
کـه تاریخ لغـو،  معادل تاریـخ تقریبـی ورود بوده و 
بنابراین باید تعهد مونرو در این پرونده اعمال شـود. 
ایـن یعنـی مالـک دارای تعهـد مطلق بوده تا سـفر 
پیـش رو را در زمانی شـروع کند کـه منطقاً مطمئن 
باشـد کـه کشـتی قبـل از تاریـخ لغـو و در بدترین 
حالـت در همـان تاریخ به بنـدر بارگیری می رسـد.

در مقابـل مالـک اظهـار داشـت کـه تاریـخ لغـو به 
عنـوان تاریـخ تقریبـی مالـک بـرای ورود بـه بندر 
بارگیـری نبـوده اسـت، مالـک اسـتدالل کـرد که 
تاریـخ لغـو صرفـاً ایـن اختیـار را بـرای مسـتأجر 
فراهـم می کـرده تـا قـرارداد اجـاره را لغـو کنـد اما 
حـق ادعای خسـارت )در صورتی که کشـتی در آن 
تاریـخ بـه بندر بارگیـری نرسـد( را بـه او نمی دهد. 
بنابرایـن تعهد مالـک برای تحویل کشـتی در بندر 
بارگیـری قبـل از تاریـخ لغـو، صرفـاً از نـوع انجام 
مراقبت هـای الزم بوده اسـت نه یـک تعهد مطلق.

رأی دادگاه بدوی 
قاضـی، مالک را مسـئول شـناخته و رأی خود را به 

شـرح ذیل صـادر کرد:
1- مالـک کشـتی دارای تعهـد مطلـق اسـت تـا 
سـفر پیـش رو به سـمت روتـردام را در زمان معینی 

کند. شـروع 
2- ایـن زمـان بایـد معقول بوده و به وسـیلۀ سـایر 
شـروط قـرارداد اجـاره مشـخص شـود. از آنجـا که 
در قـرارداد اجـارۀ مـورد بحـث، زمان تقریبـی ورود 
بـه بنـدر بارگیری )روتردام( ارائه نشـده بـود، دادگاه 
بـرای شناسـایی اینکـه چـه هنـگام، زمـان معقول 
شـروع می شود، سـایر شـروط قرارداد اجاره و زمان 
تقریبـی ورود برای سـفرهای قبلی ) تحـت قرارداد 
اجـارۀ قبلـی( را بررسـی کـرد و تصمیم بر این شـد 
که بعد از سـپری شـدن زمان منطقی بـرای تخلیۀ 
بـار قـرارداد اجـارۀ قبلی، مالک باید سـفر پیش رو را 

اسـت. آغاز می کرده 
3-  دادگاه یـک قـدم فراتـر نهـاد و اظهـار کـرد 
حتـی بـدون وجـود تاریـخ تقریبـی ورود ) بـه بنادر 
تخلیـه تحت قـرارداد اجارۀ قبلـی(، مالک همچنان 
تعهـد مطلـق دارد تا زمـان معقولی را برای شـروع 
دریانـوردی شـناور تنظیـم کنـد تـا مطمئـن شـود 
کـه کشـتی قبـل از تاریـخ لغـو بـه بنـدر بارگیری 
خواهـد رسـید. در واقـع، تاریـخ لغـو ایـن انتظـار را 
بـرای طرفیـن ایجاد می کند که کشـتی چـه زمانی 
بـه بندر بارگیری خواهد رسـید. بنابرایـن کارکردی 

مشـابه تاریـخ تقریبـی ورود در تعهد مونـرو دارد.

دادگاه تجدیدنظر 
خالصۀ اظهارات مالک 

نبایـد  دادگاه  کـه  داشـت  اظهـار  مالـک   -1
کورکورانـه و بـدون توجـه بـه تفاوت هـای موجـود 
در مفـاد قراردادهـای اجارۀ پرونده هـای مختلف، از 
پرونده هـای حقوقـی سـابق20  تبعیـت کنـد . تعهد 
شـروع سـفر پیش رو با بهترین سـرعت تنها زمانی 
شـروع می شـود کـه کشـتی آخریـن بنـدر تخلیـۀ 
خـود را تحـت قـرارداد اجـارۀ قبلـی تـرک کـرده 
باشـد و از آنجایـی کـه چنیـن اتفاقی نیفتـاد، چنین 
تعهـدی هیچـگاه به وجـود نیامد، در نتیجـه مالک، 
تعهـدات خـود را نقض نکرده اسـت. این موضوع از 
ایـن نکتـه نتیجه گیری می شـود که تاریـخ تقریبی 
ورود یـا آمادگـی بـرای بارگیری وجود نداشـته و در 
حقیقـت تعهـد حرکـت با بهتریـن سـرعت صراحتًا 
بـه سـایر شـروط بارنامـه منـوط شـده اسـت21 . از 
سـویی گنجانـدن تاریخ هـای مـورد انتظـار برنامـۀ 
سـفر تحت قـرارداد اجـارۀ قبلـی نیز، ایـن موضوع 
را روشـن سـاخت که کشتی مشـغول ارائۀ خدمات 
تحـت قـرارداد اجـارۀ قبلـی بـوده اسـت کـه ایـن 

مــی شــــود  تــــوصيه 
جهـت  اجـــاره كننـــدگان 
احتيـاط بيشـتر در جريان 
مذاكـرات بـــــرای انعقـاد 
قرارداد اجارۀ سـفری تالش 
كننـد كـه تاريـخ تقريبـی 
ورود و يـا آمادگـی مـورد 
انتظـار بـرای بارگيـری در 

قـرارداد گنجانـده شـود.

هنگامــــی كـه مــــالکان 
شناورهـــا درحـال انجـام 
انعقـاد  بـــرای  مذاكـرات 
اجــــارۀ سـفری  قـرارداد 
پيش بينـی  بـا  هسـتند، 
چـه  دقيقـاً  كشـتی  اينکـه 
زمانـی بـه بنـدر بارگيری 
مـورد نظـر می رسـد امری 
دشـوار اسـت به خصـوص 
زمانـی كه كشـتی همچنان 
دارای تعهـدات مربـوط بـه 
قـرارداد اجارۀ قبلی باشـد. 
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موضـوع هـم با ایـن نکته مـورد تأکید قـرار گرفت 
ایـن هسـتند کـه  بـه  منـوط  تاریخ هـا  ایـن  کـه 
همه چیـز خـوب پیش بـرود و شـرایط آب و هوایی 

هم خـوب باشـد22.  
2- اتـکا به کلـوز لغو23 در اینجا نامربوط اسـت زیرا 
ایـن کلوز به مسـتأجر صرفـاً اختیار لغـو می دهد نه 

حق ادعای خسـارت.

خالصۀ اظهارات مستأجر 
1- اسـتدالل قاضـی پرونـده در دادگاه بـدوی، باید 
مـورد تأییـد قـرار گیـرد که گنجانـدن برنامۀ سـفر 
قـرارداد اجـارۀ قبلی نشـان می دهد که ایـن برنامه 
در واقـع بیان کننـده و معـادل زمـان مـورد انتظـار 
بـرای ورود کشـتی یا آمادگی برای بارگیری اسـت.
2- ثانیـاً، تعهـد شـروع سـفر پیـش رو بـا بهتریـن 
سـرعت بایـد زمانـی آغاز شـود کـه حداقـل انتظار 
مـی رود کشـتی می بایـد دریانـوردی کند تـا بتواند 
تاریـخ لغـو را رعایـت کنـد) پیـش از آن یـا در آن 

تاریـخ بـه بنـدر بارگیری برسـد(.

رأی دادگاه تجدیدنظر
دادگاه تجدیدنظـر، تصمیـم قاضـی دادگاه بـدوی 
را تأییـد کـرد. بـر ایـن اسـاس بـرای اینکـه تعهـد 
حرکـت بـا بهتریـن سـرعت قابل اجـرا باشـد، باید 
یعنـی  دریانـوردی گنجانـده شـود.  بـرای  زمانـی 
کشـتی باید یـا بالفاصلـه24 در تاریخ قـرارداد اجاره 
)پنجـم ژانویـه( و یا ظرف مدت معقولـی25  حرکت 
کنـد. در ایـن پرونـده، کشـتی نمی توانـد بالفاصله 
)در تاریـخ قـرارداد اجـاره ( حرکـت کنـد چـرا کـه 
اسـت. در  قبلـی  اجـارۀ  قـرارداد  اجـرای  مشـغول 
حقیقـت درج برنامـۀ سـفر تحـت قـرارداد اجـارۀ 
قبلـی، دادگاه را قـادر سـاخت تا تصمیـم بگیرد که 
زمـان معقولـی کـه در آن، تعهد حرکت بـا بهترین 
سـرعت شـروع می شـود، چـه زمانـی اسـت. بـه 
عـالوه، اضافـه نمـودن شـرط ” بـر اسـاس اینکـه 
همه چیـز خـوب پیش بـرود و شـرایط آب و هوایی 
هـم خـوب باشـد” صرفـاً بـه ایـن خاطر نبـوده که 
نشـان دهد قـرارداد اجـارۀ جدیـد منوط به قـرارداد 
اجـارۀ قبلـی اسـت بلکـه بـه ایـن موضـوع تأکیـد 
می کـرده کـه برنامۀ سـفر منـوط بـه تخمین هایی 
اسـت کـه صادقانـه و بـر پایـۀ دالیل معقـول داده 
می شـود و در واقـع چنانچـه مالکـی در نظـر دارد 
شـروع خدمـات اجـاره را بـه قـرارداد اجـارۀ قبلـی 
منـوط کند، بایـد این موضـوع را صراحتـاً قید کند. 

نتیجه گیری
موقعیتـی  بـه  را  مونـرو  تعهـد  حـوزۀ  رأی،  ایـن 
گسـترش می دهـد کـه در آن درج تاریـخ تقریبـی 

 Monroe Brothers 19-  تعهـد مونرو: در پروندۀ
Limited مقابل Ryan )1935)، دادگاه تجدیدنظر 
اجـاره شـامل  قـرارداد  نمـود هنگامـی کـه  مقـرر 
بنـدر  بـه  رسـیدن  بـرای  مالـک  بـرای  تعهـدی 
بارگیـری بـا بهترین سـرعت اسـت و تاریـخ مورد 
انتظـار بـرای بارگیـری را نیـز مشـخص می کنـد، 
مالـک دارای تعهد مطلق اسـت تا سـفر را در زمانی 
کـه منطقاً مطمئن اسـت در تاریخ مـورد انتظار برای 
بارگیـری یا حـدود آن بـه بنـدر بارگیری می رسـد، 
 the( شـروع کنـد. این تعهـد بعداً بـه تعهد مونـرو
”Monroe obligation“) معـروف شـد. همچنیـن 
 Monroe Brothers Limited براسـاس پروندۀ
مقابل Ryan اسـتثنائات عمومی یک قـرارداد اجاره 
تـا زمانی که سـفر پیش رو به سـمت بنـدر بارگیری 
شـروع نشـده باشـد، اعمـال نمی شـود، بنابرایـن 
چنانچـه یـک بند اسـتثنا مانع از این شـود که مالک 
سـفر پیـش رو را در / حـدود تاریـخ مربوطه شـروع 
کنـد، مالـک نمی تواند بـه این اسـتثنا اتـکا نموده و 

خـود را از مسـئولیت مبـرا کند.

20-  Previous case law
21- By clause 3: 
“3. Subject to the provisions of this charter 
the vessel shall perform her service with 
utmost despatch and shall proceed to 
[Rotterdam or STS off Rotterdam] … and 
there…. load a full 
cargo….”
22-  “on the basis if all goes well/weather 
permitting” (AGWWP)
23-  By clause 11: 
“11. Should the vessel not be ready to 
load by [2359 local time on 4th February 
2015] Charterers shall have the option of 
terminating this charter unless the vessel has 
been delayed due to Charterers’ change of 
orders pursuant to Clause 26, in which case 
the laydays shall be extended by the period 
of such delay.
24- “forthwith” at the date of  the charter
25 -  within a reasonable time
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ورود بـه بنـادر تخلیـه تحـت قـرارداد اجـارۀ قبلـی 
ایـن  در  را  مبنایـی  نقطـۀ  می توانـد  قـرارداد،  در 
خصـوص فراهـم نماید که کشـتی چه زمانـی باید 
سـفر پیـش رو را شـروع کنـد و اینکـه تعهـد مالک 
چـه زمانـی شـروع می شـود. بـا ایـن حـال توصیه 
می شـود اجاره کننـدگان جهـت احتیـاط بیشـتر در 
جریـان مذاکرات بـرای انعقاد قرارداد اجارۀ سـفری 
تـالش کننـد کـه تاریخ تقریبـی ورود و یـا آمادگی 
مـورد انتظـار بـرای بارگیـری در قـرارداد گنجانـده 

. شود
ایـن رأی همچنیـن اشـاره می کنـد کـه تاریـخ لغو 
هـم می توانـد به خـودی خـود چنین نقطـۀ مبنایی 

را بـرای شـروع تعهـد مالک فراهـم کند.
بـه عـالوه، هنگامـی که کشـتی همچنـان درحال 
ارائـۀ خدمـات تحـت قـرارداد اجـارۀ قبلـی اسـت، 
مالـکان بایـد مطلـع باشـند کـه اگـر وارد قـرارداد 
اجـارۀ سـفری جدیـدی شـوند ایـن ریسـک وجود 
دارد کـه اگـر کشـتی قبـل از تاریـخ لغـو )یـا تاریخ 
تقریبـی ورود، در صورتـی کـه ارائه شـده باشـد( به 
بنـدر بارگیری نرسـد، مسـتأجر می توانـد در ادعای 

خسـارت موفق شـود.
محتـوای این نوشـتار صرفـاً جهت ارائـۀ راهنمایی 
کلـی بـوده و در صورت نیاز بایسـتی نظر تخصصی 
کارشناسـان این حـوزه با توجه به شـرایط و قوانین 

حاکـم بر قـرارداد اجـارۀ مورد نظر اخذ شـود.

پی نوشت:
1- Voyage costs
2- Running/ Operating Costs
3- utmost dispatch/ all convenient speed
4- Laden voyage  
5- Absolute obligation
تعهـد مطلـق بـه ایـن معناسـت کـه اگر مالـک به 
موقـع بـه بنـدر بارگیـری نرسـد، هیچگونـه دفاعی 
نخواهـد داشـت، حتی اگر کلیـۀ  مراقبت هـای الزم 
را بـه عمل آورده باشـد، بـه عبارت دیگـر، حتی اگر 
همـه تالش هـای معقول را به کار بسـته باشـد تا به 

موقع بـه بندر برسـد.
 6- Exercising Due Diligence
7-  Mitsui O.S.K Linesn
 8- Pacific Voyager

  9- Chartering and Shipping Services
 S.A.( CSSA)
 10-  ShellVoy
11- cancellation
12-  Clause
 13- Clause 3“…the vessel shall perform
 her service with utmost despatch and
 shall proceed to Rotterdam and … load
a full cargo...”
14-  Estimated Time of Arrival (ETA)
15- Expected Readiness to Load (ERTL)
16- Fixture
17-  Dry dock 
18- Cadiz
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عضویـت  زمـان  از  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
از  یکـی  همـواره   IMO موجـد  کنوانسـیون  در 
اعضـای فعـال این سـازمان بوده اسـت. الحاق به 
 IMO بیـش از30 کنوانسـیون و پروتکل مصوب
و بسـیاری از دسـتورالعمل ها و راهنماهای مصوب 
شـده گـواه ایـن مطلـب اسـت. عـالوه بـر ایـن 
جمهـوری اسـالمی ایـران جـزء 15 کشـور اول از 
لحـاظ ارائۀ سـندهای فنی به IMO اسـت. زمان 
تصویـب اصالحـات کنوانسـیون STCW که به 
ایـران  اسـت  مشـهور   2010 مانیـل  اصالحـات 
بـا ارائـۀ حـدود 43 سـند، یکـی از تاثیرگذارتریـن 
نماینـدگان  همـواره  کـه  اسـت  بـوده  کشـورها 
کشـورها در سـازمان IMO از آن یـاد می کننـد. 
قـرار گرفتـن ایـران در لیسـت سـفید کنوانسـیون 
 STCW و ابقـای آن بـرای سـال های متمـادی 

نیـز گـواه دیگری بـر این خوشـنامی اسـت.
جمهـوری اسـالمی ایـران همـواره از کمک هـای 
فنـی IMO در زمینه هـای مختلـف هم اسـتفاده 
کـرده و هم کمک کرده اسـت. در واقع این تعامل 
دو طرفـه اسـت. در مـوارد بسـیاری از طریق ارائۀ 
بورسـیه های تحصیلـی کوتاه مـدت و درازمدت به 

آمـوزش کارشناسـان و کارکنـان بخـش دریایـی 
وقتـی  طرفـی  از  اسـت.  کـرده  کمـک  کشـور 
سـازمان جهانـی دریانوردی می خواهد کشـورهای 
عضـو خـود را ممیـزی کنـد از ممیزیـن مجـرب 
جمهوری اسـالمی ایـران در چند مـورد بهره برده 
اسـت. به عالوه در بسـیاری از دوره های آموزشـی 
برگـزار  هنـد  اقیانـوس  تفاهم نامـۀ  تحـت  کـه 
اسـاتید  به عنـوان  مـا  کارشناسـان  از  می شـود 
دوره هـای آموزشـی تخصصـی اسـتفاده می شـود. 
عـالوه بـر اینها ایـران در خصـوص دسـتور العمل  
افزایـش   Transfer of Technology و 
کارآیـی انـرژی در کشـتی ها و تهیـۀ مـدل و متن 
تفاهم نامـه بین کشـورها بـرای انتقـال تکنولوژی 
و همکاری هـای فنـی تحـت مقـررۀ 4 ضمیمـۀ 6 

مارپـل، نقـش فعال و مسـتقیمی داشـته اسـت.
سـازمان  در  سـفید  لیسـت  نـوع  دو  اصطالحـًا 
IMO وجود دارد یکی لیسـت سـفید کشـورهایی 
مصوبـات  اجـرای  کامـل  و  دقیـق  به طـور  کـه 
کنوانسـیون STCW را اجـرا می کننـد و دیگری 
لیسـت سـفید تفاهم نامه هـای منطقـه ای کنتـرل 
و بازرسـی کشتی هاسـت. در خصـوص مـورد اول 

ايران در سازمان جهانی دريانوردی جايگاه شايسته ای دارد؛

ممیزان و کارشناسان ایرانی 
IMO مربیان آموزشی

  ]  IMO ماندانا منصوريان[   ] نماينده سازمان بنادر و دريانوردی در  [ 

از   IMO مصوبـات  اجـرای  در  همـواره  ایـران 
جمله اجرای کنوانسـیون STCW بسـیار پیشرو 
بـوده و در ایـن مـورد به خصـوص خیلـی کامـل، 
مؤثـر و درسـت آن را به مـورد اجرا گذاشـته اسـت 
ارائـۀ دوره هـای آموزشـی بـرای  و در خصـوص 
دریانـوردان و نیز نظارت بـر مراکز آموزش دریایی 
بسـیار مسـئوالنه عمل کـرده اسـت، همچنین در 
تمـام ممیزی هـای خارجـی کـه از نحـوۀ ارائـه و 
اجـرای کنوانسـیون به عمل آمـده سـرافراز بیرون 
سـفید  لیسـت  در  خاطـر  به همیـن  اسـت،  آمـده 
کشـورهایی کـه به طور دقیـق و مؤثر کنوانسـیون  
 STCW را اجـرا می کنند قـرار دارد. در خصوص 
لیسـت سـفید تفاهم نامه هـای کنتـرل و بازرسـی 
هـم با توجـه به اینکـه جمهـوری اسـالمی ایران 
نـاوگان نسـبتًا جوانـی دارد و ایـن نـاوگان توسـط 
افسـران زبـده و کارشناسـان متخصـص بخـش 
  Flag State سـازمان بنـادر و دریانوردی مورد 
کنتـرل و پایش مسـتمر قـرار دارنـد در مراجعه به 
بنـادر خارجـی و کنترل و بازرسـی های بنادر دیگر 

از کمتریـن نقیصـه برخوردارنـد. 
هـر سـال IMO یکـی از روزهـای هفتـۀ آخـر 
روز جهانـی  به عنـوان  را  میـالدی  مـاه سـپتامبر 
دریانـوردی جشـن می گیـرد. هدف از این مراسـم 
یعنـی  توجـه و تمرکـز روی سـه هـدف اصلـی 
ایمنـی، امنیـت و حفاظت از محیط زیسـت دریایی 
اسـت و هر سـال شـعار مخصوص به خود را دارد. 
شـعار سـال 2019 سـازمان جهانـی دریانـوردی 
دریانـوردی  صنعـت  در  زنـان  ”توانمندسـازی 
  Empowerment ofاسـت” یـا بـه عبارتـی

بـود.  women in maritime 
 IMO بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـه زنـان بایـد 
فرصت هـای آموزشـی مناسـب داده شـود و آنهـا 
بایـد در مناصـب و پسـت های مختلـف در دریـا و 
خشـکی از جمله پسـت های مدیریتی دیده شـوند 
و اهمیـت کار آنهـا ارزش گذاری و شـناخته شـود. 
 ،IMO در ایـن ارتباط در نظر اسـت با همـکاری
اسـتفادۀ  و  حضـور  آمـوزش،  بـرای  برنامه هایـی 
بیشـتر از ظرفیت هـا و پتانسـیل های زنان شـاغل 

در صنعـت دریانـوردی ایران داشـته باشـیم.

نيم نگاه
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در کدام شهر به دنیا آمده اید؟
در سال 1355 در شهر آبادان به دنیا آمده ام.

 از چه سالی در ناوگان ملی خدمت می کنید؟
اسـالمی  از سـال 1380در کشـتیرانی جمهـوری 

می کنـم. فعالیـت  ایـران 

بـا توجـه بـه اینکـه دوران کودکی خـود را در 
شـهر سـاحلی گذرانده اید، دریـا در آن دوران  

چـه نقـش و جایگاهی برای شـما داشـت؟
اعتقـاد دارم دریـا نه تنهـا در دوران کودکی سـاحل 
نشـینان نقـش دارد بلکه در وجـود یکایک فرزندان 
ایـن سـرزمین جایـگاه خـاص خـود را حفـظ کرده 
اسـت تـا جایـی کـه به خاطـر دارم اکثـر بازی ها در 
مناطق سـاحلی، مناظر دیدنی و همچنین تماشـای 
رفت وآمـد کشـتی ها بـود. در ایـن زمینـه خاطـرات 
زیادی از دریا در ذهن دارم و بیشـتر نقاشی های من 
نیـز در دوران ابتدایـی رنـگ و لعاب دریا را داشـت.

چطور شد حرفۀ دریانوردی را انتخاب کردید؟
عالقـه و اشـتیاق مـن به حرفـۀ دریانـوردی باعث 
را  دریانـوردی  رشـتۀ  سراسـری  کنکـور  در  شـد 
انتخـاب کنـم و در دانشـگاه چابهـار بـه تحصیـل 

ادامـه دهـم.

تعریف شما از دریا چیست؟
بـه  پی بـردن  و  آرامـش  منبـع  مـن  بـرای  دریـا 
عظمـت خداونـدی اسـت امـا بایـد اضافـه کنم که 
همیـن دریـا دوری از عزیـزان را بـرای دریانورد به 

ارمغـان مـی آورد.

آیا با خلوت دریا میانه ای دارید؟
خلـوت دریا این اجازه را به دریانـورد می دهد که در 
زمینـۀ رازهای آفرینش بیشـتر تفکر کنـد و مروری 
هـم بـه کارهـای روزمـرۀ زندگـی داشـته باشـد.

طوالنی تریـن سـفرتان چندماه طول کشـیده 
است؟

در اولیـن سـفرم کـه با کشـتی ایـران دیانـت بود، 
مسـیر کوبـا تا ایـران را 45 روزه طـی کردیم که در 
این مسـیر فقط 12 سـاعت در آفریقا برای سـوخت 

توقف داشـتیم.

راز زندگی در دریا را شرح دهید.
بـه نظر من انسـان ایـن قدرت را دارد کـه خود را با 
همـۀ شـرایط تطبیـق دهـد و اگر هـدف در زندگی 
تعریـف شـود مسـلماً بـرای آن هـدف بایـد بهایی 
پرداخـت شـود. امـا اصل مهـم در زندگـی دریایی، 

صبـر و تالش اسـت.

آیا زندگی دریایی را دوست دارید؟
زندگـی در دریـا بـه مراتـب سـخت تر از خشـکی 

اسـت امـا لذت هـای خـودش را دارد.

كاپيتان اميد مختاری در گفت وگو با پيام دريا؛

12 نوروز را در دریا گذرانده ام

زندگـی در کنـار دریـا جرقۀ اولیـۀ انتخاب حرفۀ دریانـوردی را در وجود بسـیاری از دریانوردان زده اسـت. از جملۀ آنها کاپیتـان امید مختاری 
اسـت کـه در شـهر آبادان به دنیا آمـده، با حال و هـوای دریا بزرگ شـده و عاقبت حرفـۀ دریانوردی را به عنـوان گزینۀ اول کنکور سراسـری 
انتخـاب کـرده اسـت و درحال حاضـر 18 سـال سـابقۀ فرماندهـی کشـتی های نـاوگان را در کارنامـۀ خـود دارد. از انتخـاب نـام فرزنـدش 

به عنـوان آرتمیـس بیشـتر می تـوان به عالقـۀ او نسـبت به دریـا پی برد.
او بـا 18 سـال سـابقۀ دریانـوردی هم اکنون در شـهر اصفهان دوران مرخصـی خود را می گذرانـد. با او در این شـمارۀ پیام دریـا به گفت وگو 

یم. نشسته ا

را  نمی شـدید چـه حرفـه ای  دریانـورد  اگـر 
می کردیـد؟ انتخـاب 

در حرفۀ پزشکی فعالیت می کردم.

را  دریانـوردان  انسـانی  نیـروی  آمـوزش 
درحال حاضر چگـــــونه ارزیــابی می کنید؟

آن چیـزی کـه درحال حاضـر در آمـوزش کم رنـگ 
و  کارهـا  بایـد  کـه  اسـت  کاری  انضبـاط  شـده، 
فعالیت هـا برای نسـل جدید یـادآوری شـود تا آنها 

آن را درسـت انجـام دهنـد.

آیا اسـتفادۀ دریانوردان از شـبکه های مجازی 
یـا  و  گروهـی  فعالیت هـای  از  دوری  باعـث 
شـرکت در دورهمی های کشـتی نشده است؟

متأسـفانه ایـن اتفـاق افتاده اسـت و اکثـر کارکنان 
درحال حاضـر بـا شـبکۀ مجـازی درگیر هسـتند. با 
ایـن حـال در چنـد کشـتی ای                  کـه تاکنـون فعالیت 
دیـدن سـریال  بـرای  کارکنـان صرفـاً  می کـردم 
و گفت وگـو بـا کارکنـان قدیمـی دور هـم جمـع 
کارکنـان  نقـش  می رسـد  نظـر  بـه  می شـدند. 
ایجـاد دورهمی هـا بسـیار مهـم  پیش کسـوت در 

. ست ا

آیا تاکنون عید نوروز در دریا بوده اید؟
حداقل 12 بار عید نوروز را در کشتی گذرانده ام.

لطفـاً دربـارۀ برگزاری جشـن عید نـوروز در 
کشـتی توضیـح دهید.

زمانـی کـه کشـتی در دریـا فعالیـت می کند حدس 
و گمـان بـر این اسـت که نـوروز را در دریا سـپری 
خواهیـم کـرد. به همین دلیـل کارکنـان از مدت ها 
قبـل بـه فکر تـدارک سـبزه و وسـایل هفت سـین 
می افتنـد. اگـر خانوادۀ دریانوردان در کشـتی حضور 
داشـته باشـند این کار به عهدۀ خانم هاسـت. به طور 

نيم نگاه
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کلـی زمـان تحویل سـال یـک فضای خـوب و پر 
انـرژی کل کشـتی را فرا می گیـرد. اگرچه کارکنان 
دل تنـگ خانواده هایشـان هسـتند امـا همـه تالش 
می کننـد تـا ایـن جشـن کهـن ایرانـی بـه بهترین 

برگزار شـود. وجه 

نـاوگان در شـرایط فعلـی چگونـه  فعالیـت 
اسـت؟

خوشـبختانه بـا همـۀ مشـکالتی کـه بـه ناحـق 
بـرای  متخاصـم  دولت هـای  از  برخـی  توسـط 
دریانـوردی ایـران به وجـود آمده اسـت اما نـاوگان، 
فعالیـت خـود را با حداکثـر توان و تـالش کارکنان 

مراتـب  بـه  دريـا  در  زندگـی 
سـخت تر از خشـکی اسـت اما 

دارد. را  خـودش  لذت هـای 

نقـش  می رسـد  نظــــر  بـه 
كاركنـــــان پيش كسـوت در 
ايجـاد دورهمی ها بسـيار مهم 

. ست ا

خـدوم انجـام می دهـد.

چه انتظاری از مسئوالن دارید؟
انتظـار زیـاد اسـت امـا مهم تریـن اصل این اسـت 
کـه مـا احسـاس کنیـم مسـئوالن همـواره در کنار 
مـا هسـتند و درک متقابلی بین طرفیـن وجود دارد.

خاطرۀ بهترین سفر دریایی خود را تعریف کنید.
کـه  بـود  دانشـجویی  زمـان  در  سـفرم  بهتریـن 
به عنـوان کارآمـوز با کشـتی مدنـی به اروپـا رفتیم 
و پـس از تخلیـۀ کاال در بنـدر روتـردام هلنـد و 
بارگیـری در بندر گدانسـک لهسـتان و بارسـلونای 
اسـپانیا بـه بندرعبـاس برگشـتیم. ایـن سـفر یکی 
از بهتریـن سـفرهای مـن بـود و دلیـل آن هـم به 
خاطـر روابـط خـوب و دوسـتانه ای بـود کـه بیـن 

کارکنـان برقـرار بـود.

لطفـاً حال و هـوای یک دریانـورد را زمانی که 
کشـتی او به سـمت آب های ایـران در حرکت 

اسـت، بیان کنید.
دریـا یـک پهنـۀ بیکرانی اسـت که همـواره جلوی 
چشـم دریانورد اظهـار وجود می کند. وقتی کشـتی 
بـه سـمت آب هـای ایـران در حرکـت اسـت یـک 
حـس خـوب و ناگفتنـی بیـن کارکنـان به وجـود 
می آیـد. شـادی برگشـت به میهـن در چهـرۀ همه 
مـوج می زنـد کـه مشـاهدۀ ایـن صحنـه، شـور و 

شـعف خاصـی بـه انسـان می دهد.

متشکرم
من هم از نشریۀ وزین پیام دریا تشکر می کنم.
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دريــا  پيــام  نشــريه  قبــل  شــماره  در 
داســتان های واقعــی از چنــد دريانــورد را 
خوانديــد در ايــن شــماره ادامــه ايــن مطلــب از 

می گــذرد. نظرتــان 

  رابرت جفری
ــروی  ــوان نی ــان ج ــی از ملوان ــری یک ــرت جف راب
دریایــی ســلطنتی انگلســتان در ســال 1807 بــود. 
ــاو ریکــروت )Recruit( مشــغول کار  ــر روی ن ب
بــود. در یــک شــب دزدکــی نوشــیدنی اضافــی را 
از انبــار کشــتی، مــی دزدد. کاپیتــان کشــتی پــس 
از شــنیدن ایــن خبــر، ملــوان 18 ســاله را محاکمــه 
ــازات، او را  ــرای مج ــرد ب ــم می گی ــرده و تصمی ک
در اّولیــن جزیــرۀ عبــوری از کشــتی پیــاده کنــد. 
ــاس  ــده التم ــه فرمان ــتی ب ــان کش ــی کارکن تمام

می کردنــد تــا در تصمیــم خــود تجدیدنظــر کنــد. 
امــا کاپیتــان کشــتی، جفــری را  در یــک منطقــۀ 
کوچــک ســنگی بــدون هیــچ نــوع آب و غذایــی 
رهــا می کنــد. اّمــا ایــن تنهــا آغــاز داســتان 
ــک کشــتی  ــد، ی ــود چــرا کــه 9 روز بع ــری ب جف

ــد.  ــات می ده ــی او را نج آمریکای
ذهــن اذهــان عمومــی با شــنیدن ایــن خبر بســیار 
تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و علیــه رفتــار فرمانــدۀ 
ــاس  ــن اس ــر ای ــوند. ب ــمگین می ش ــتی خش کش
دادگاهــی نیــز بــرای تشــخیص عمکــرد فرمانــدۀ 
ــس  ــال 1810 پ ــود. در س کشــتی تشــکیل می ش
از تجســس زیــاد باالخــره مشــخص می شــود کــه 
ــری گمشــده در ماساچوســت زندگــی  ــرت جف راب
ــن  ــت. ای ــغول اس ــری مش ــه آهنگ ــد و ب می کن
ــردم را  ــه توجــه م ــک جرق ــد ی ــاره مانن ــر دوب خب

داستان های واقعی از نجات دريانوردان؛

سفری که الهام بخش نویسندۀ 
رمان » موبی دیک« شد                                                                                                

 ]  كاپيتان پرويز طوبايی  [  

ــوز  ــری هن ــادر جف ــان م ــزد. در آن زم برمی انگی
زنــده بــود و در انگلســتان می زیســت. بــه همیــن 
دلیــل هــم شــهروندان بریتانیــا خواســتار پیوســتن 
ــوند.  ــاد می ش ــت و اتح ــوج مخالف ــن م ــه ای او ب
در ایــن راســتا یکــی از کشــتی های نیــروی 
ــکا فرســتاده می شــود  ــه آمری دریایــی ســلطنتی ب
ــر  ــردم منتظ ــوم م ــد و عم ــری را بازگردان ــا جف ت

ــوند. ــری می ش ــت جف بازگش
هنگامــی کــه رابــرت جفــری در نهایــت بــه 
زنگ هــای  می رســد،  انگلســتان  زادگاهــش 
کلیســا بــه صــدا در آمــده و جمعیــت زیادی شــاهد 
بــه آغــوش کشــیدن مــادر و فرزنــد بودنــد. یکــی 
ــی  ــراض عموم ــن اعت ــتاوردهای ای ــن دس از آخری
ــتی  ــان کش ــری از کاپیت ــق رابرت جف ــن ح گرفت
بــود کــه بــا دســتورش ایــن خدمــۀ کشــتی را تــا 
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نزدیکــی مــرگ بــرده بــود. فرمانــده محکــوم شــد 
ــه میهــن را  ــوان ب ــن ج ــا خســارت برگشــت ای ت

ــد. پرداخــت کن

کاپیتان چارلز بارنارد
کاپیتــان چارلــز بارنــارد در ســال 1812 درحالی کــه 
ــد  ــرۀ فالکلن ــی جزی ــی نزدیک ــا کشــتی آمریکای ب
در  دودی  متوجــه  بــود  دریانــوردی  درحــال 
ــت  ــمت آن حرک ــه س ــود و ب ــت ها می ش دوردس
ــه  ــه متوج ــه منطق ــیدن ب ــس از رس ــد. پ می کن
ــوختن  ــال س ــتی در ح ــه دود از کش ــود ک می ش
ملــوان  آن 45  در  کــه  برمی خیــزد  انگلیســی 
ــارد  ــد. بارن ــر افتاده ان ــا گی ــی بریتانی ــروی دریای نی
ــول  ــان ق ــه آن ــا ب ــات دادن ملوان ه ــس از نج پ
می دهــد کــه آنهــا را بــه نزدیک تریــن بنــدر 
جنوبــی در آمریــکای جنوبــی برســاند. او بــه ایــن 
شــرط آنهــا را نجــات می دهــد کــه قــول بدهنــد 
در کشــتی شــورش نکننــد. چــرا کــه جنــگ بنــادر 
شــمالی را دربــر گرفتــه بــود. هنگامــی کــه بارنــارد 
در یــک جزیــره بــرای جمــع آوری آذوقــه متوقــف 
می شــود و بــا یــک قایــق کوچــک بــرای یافتــن 
آذوقــه بــه همــراه یــک خدمــۀ آمریکایــی و ســه 
ــا  ــان انگلیســی ب ــوان انگلیســی مــی رود. ملوان مل
ــان و   ــد  کاپیت ــرک می کنن ــاحل را ت ــتی س کش
همراهانــش در جزیــره جــا می ماننــد. اتفاقــی کــه  
ــن  ــه ای ــرا ک ــرد، چ ــور نمی ک ــز تص ــارد هرگ بارن

ــود. ــی نجــات داده ب ــرگ حتم ــان را از م ملوان
بارنــارد بــه همــراه یــک  خدمــه آمریکایــی و ســه 
ــده  ــاه خــود را زن ــدت 18 م ــی، م ــوان بریتانیای مل
نــگاه داشــته و در جزایــر مختلــف بــه کمــک ایــن 
قایــق کوچــک جابه جــا می شــوند تــا زمانــی کــه 
یــک کشــتی انگلیســی اواخــر ســال 1814 آنهــا را 

نجــات می دهــد. 
کشــتی انگلیســی دوبــاره بــه دســت اســپانیایی ها 
گرفتــار می شــود. بارنــارد و همراهانــش کــه 
می داننــد،  آمریکایــی  را  خــود  همــه  اکنــون 
ــوند و  ــرده می ش ــرو ب ــاحل پ ــه س ــق ب ــا قای ب
به عنــوان ملــوان انگلیســی در زنــدان اســپانیایی ها 
ــا  ــید ت ــول کش ــاه ط ــد م ــوند. چن ــار می ش گرفت
برنــارد ثابــت کــرد کــه یــک آمریکایــی اســت نــه 
ــپانیایی ها  ــت اس ــود را از دس ــی و خ ــک انگلیس ی
رهــا کــرد. اّمــا  دوبــاره در راه بازگشــت بــه یــک 
کشــتی انگلیســی راه یافــت. ایــن کشــتی کارش 
ــارد شــانس  ــود و برن ــی ب شــکار فوک هــای دریای
ــه  ــک ب ــتی کوچ ــن کش ــرای کار در ای ــود را ب خ
کار گرفــت. در طــول مســیرش بــرای یافتــن 
ــرد  ــورد نک ــی برخ ــچ فوک ــه هی ــی ب ــوک دریای ف
اّمــا یکبــاره بــه یــک کشــتی آمریکایــی رســید و 
ســریعاً بــرای رفتــن بــه آمریــکا ســوار آن کشــتی 
ــه  ــود ب ــکا نب شــد. متأســفانه مســیر کشــتی آمری
همیــن دلیــل هــم قبــل از بازگشــت بــه آمریــکا 

در ســال 1816 مجبــور شــد ســفری هــم بــه چنــد 
ــد. ــته باش ــرۀ کوچــک داش جزی

ملوانان کشتی اسکس 
  )Essex(ــکس ــگ اس ــکار نهن ــتی ش ــفر کش س
ــان »  ــندۀ رم ــل نویس ــان ملوی ــش هرم الهام بخ
موبــی دیــک« بــود. داســتان ایــن کشــتی همــان 
اهمیتــی را کــه کشــتی تایتانیــک در قرن بیســتم، 
بــرای دنیــا داشــت در قــرن نوزدهــم بــرای 

ــان آورد. ــه ارمغ ــان ب ــان آن زم مردم
بنــدر  اســکس  کشــتی   ،1819 ســال  در 
ــه  ــفری ک ــرای س ــت )Nantucket( را ب ناتاک
ــرای  ــۀ ب ــد ماه ــفر چن ــک س ــت ی ــار می رف انتظ
شــکار نهنــگ باشــد، تــرک کــرد. روز دوم ســفر، 
ــتی  ــه کش ــدی ب ــور ج ــدید به ط ــای ش توفان ه
آســیب وارد کــرد، به طــوری کــه کشــتی بــا خطــر 
غــرق شــدن روبــه رو گشــت. اّمــا خوشــبختانه بــه 
کمــک پرســنل صدمــات وارده بــه کشــتی ترمیــم 
شــده و کشــتی دوبــاره ســفر خــود را بــرای شــکار 
نهنــگ ادامــه داد. چنــد مــاه بعــد و در نقطــه ای که 
ــکی  ــن خش ــل از نزدیک تری ــش از 1000 مای بی
ــه خــود  ــگ عظیم الجث ــک نهن ــه داشــت، ی فاصل
ــه  ــه خدم ــور ک ــت. همان ط ــتی کوف ــه کش را ب
ــتی  ــه کش ــارت های وارده ب ــی خس ــال بازبین درح
بودنــد، بــار دیگــر ایــن نهنــگ بــه کشــتی حملــه 
کــرد و کشــتی را بــه طــرز وحشــیانه ای چرخانــد 
ــه ســرعت  ــردان کشــتی ب و در هــم شکســت. م
قایق هــای نجــات را پاییــن آورده و بــا مقــدار 
کمــی آذوقــه ســعی کردنــد خــود را نجــات دهنــد.

 20خدمــۀ کشــتی در ســه قایــق نجــات تصمیــم 
گرفتنــد بــه ســمت جنــوب برونــد. چــرا کــه ترس 
از قبیله هــای آدم خــور در جزایــر مارکیزیــس باعث 
شــد بــه ســمت آنهــا نرونــد. ایــن تصمیــم بــرای 
ملوانــان ســرگردان در دریــا بســیار شــوم بــود. چرا 
کــه ظــرف چنــد هفتــه ذخیــرۀ غــذا آنــان تمــام 
شــد و قایق هــا بــه نشــتی افتادنــد. یکــی از ســه 
قایــق ناپدیــد شــد و دیگــر از آن خبــری به دســت 
نیامــد. دو قایــق دیگــر، یکــی بــه رهبــری کاپیتان 
پــوالرد و دیگــری توســط افســر اّول کشــتی اوون 
چیــس هدایــت می شــد، آن دو قایــق هــم از هــم 

جــدا شــدند.
پــس از 89 روز در دریــا، ســه مــرد در قایقــی کــه 
توســط افســر اّول کشــتی هدایت می شــد، توســط 
ــان  ــد. ملوان ــک کشــتی انگلیســی نجــات یافتن ی
ــوالرد  ــان پ ــر روی قایقــی کــه کاپیت ســرگردان ب
مســئولیتش را بــه  عهــده داشــت تلفــات بیشــتری 
ــرادر زادۀ جــوان پــوالرد در ایــن  داشــتند. حتــی ب
قایــق جــان ســپرد کــه در نهایــت توســط دیگــران 
خــورده شــد. یــک هفتــه پــس از نجــات ملوانــان 
ــق  ــی قای ــتی آمریکای ــک کش ــس، ی ــق چی قای
پــوالرد را بــه همــراه دیگــر ملــوان  آن درحالی کــه 

چــــــارلز  كاپيتـــــان 
 1812 ســال  در  بارنــارد 
كشــتی  بــا  درحالی كــه 
نــــــزديکی  آمريکايــی 
ــال  ــد درح ــرۀ فالکلن جزي
ــه  ــود متوج ــوردی ب دريان
دوردســـت ها  در  دودی 
ســمت  بــه  و  می شــود 
ــس  ــد. پ ــت می كن آن حرك
منطقــه  بــه  رســيدن  از 
كــه  می شــود  متوجــه 
حــال  در  كشــتی  از  دود 
انگليســی  ســـــوختن 
ــه در آن 45  ــزد ك برمی خي
ملــوان نيــروی دريايــی 
ــد.  ــر افتاده ان ــا گي بريتاني



بهمن و اسفند  1398 شماره  257 66

ــه  ــده نگ ــود را زن ــد خ ــی می کردن ــک زندگ کوچ
دارنــد. به عــالوه ایــن ســه نفــر بــا نوشــیدن خــون 
ــن  ــد، ویتامی ــور می انداختن ــه ت ــه ب ــی ک پرندگان
ــد. گرچــه  ــاز بدنشــان را تأمیــن می کردن مــورد نی
یافتــن اســکلت گمشــدگان قبلــی در جزیــره، 
ــده  ــان در آین ــودی را برایش ــرگ و ناب ــال م احتم

ــی زد. ــم م رق
ــًا  ــر تقریب ــن ســه نف در طــول 111 روز اقامــت ای
تمــام منابــع غذایــی و آبــی جزیــره مصــرف شــد. 
اوون چیــس افســر اول نجات یافتــه توســط کشــتی 
ــران  ــب امدادگ ــرای ترغی ــه ای ب ــی عالق انگلیس
خــود بــرای نجــات ســه نفــر باقی مانــده در 
ــه او فکــر  ــرۀ هندرســون را نداشــت. چــرا ک جزی
می کــرد ســه خدمــه ای کــه در جزیــرۀ هندرســون 
ــد  ــان می بای ــا آن زم ــاً ت ــد قطع ــده بودن ــی مان باق
از تشــنگی مــرده و بــه سرنوشــت دیگربازمانــدگان 
در جزیــره دچــار شــده باشــند، بــا ایــن وجــود ایــن 
ســه نفــر توســط کشــتی ســاری )Surry( نجــات 

یافتنــد.

برنارد کارنوت 
دربــارۀ برنــارد کارنــوت اطالعــات زیــادی در 
ــه دار در  ــک مهمان خان ــر ی ــت. او پس ــت نیس دس
نیواورلئــان بــود و بــر اثــر یــک ســری اتفاقــات و 
ــود،  ــداده ب ــی کــه انجــام ن ــه قتل ســوءتفاهم ها، ب
ــودن  ــا وجــود نب متهــم شــد. او در ســال  1922ب
عدلــۀ کافــی  بــه جزیــرۀ شــیطان کــه جــزء جزائر 
گویــان و از مســتئمرات فرانســه بــود، تبعیــد شــد.

جزیــرۀ شــیطان، درســت مثــل نامــی کــه بــه آن 
اطــالق شــده واقعــاً جهنمــی روی زمیــن به شــمار 
مــی رود. ایــن جزیــره جنگلــی از صخــره و ســنگ 

ــردار  ــای واگی ــه و  بیماری ه ــر از پش ــت و پ اس
گرمســیری، آب هــای اطــراف ایــن جزیــره پــر از 
ــان   ــن جری ــوده وهمچنی ــاک ب ــه های خطرن کوس
آبــی اطــراف آن بــه ســمت صخره هــای دور 
جزیــره در گــردش اســت.  برنــارد کارنــوت پــس 
ــاگاه از جزیــره فــرار کــرد و هیــچ  ــه ن از مدتــی ب
ــا  ردی از او یافــت نشــد. پــس از 16 ســال، تقریب
ــدا کــردن او بی نتیجــه  ــرای پی همــه ردیابی هــا ب
ــه  ــا اینک ــود. ت ــده ب ــد ش ــاً ناپدی ــد و او واقع مان
ــام  ــام »ویلی ــه ن ــی ب ــوت آمریکای ــک دون کیش ی
ویلیــس« بــا مــادر کارنــوت در نیویــورک مالقــات 
کــرد. و داســتان کارنــوت را از زبــان مادر او شــنید، 
ــه آمریــکای جنوبــی ســفر کــرد. در  پــس از آن ب
ــابق و  ــان س ــای زندانی ــه کمک ه ــفر ب ــول س ط
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــه ب ــی در کریم ــان فعل زندانی
کارنــوت تــالش زیــادی داشــت و بــا افــرادی کــه 
بــرای فــرار او کمــک کــرده بودنــد مالقــات کــرد. 
باالخــره ویلیــس توانســت کارنــوت را پیــدا کنــد. 
ــت  ــوت در وضعی ــت، کارن ــه او را یاف ــی ک هنگام
بســیار بــدی بــه  ســر می بــرد و بــه ســختی خــود 
ــوراب  ــز ج ــزی ج ــود. چی ــته ب ــه داش ــده نگ را زن
ــس  ــت. ویلی ــن نداش ــه ت ــاره ب ــی پ ــه لباس و تک
ــه  ــاس تهی ــول و لب ــی، پ ــرای او پاســپورت جعل ب
کــرد و ســپس کارنــوت را بــه داخــل یــک کشــتی 
تدارکاتــی، قاچاقــی بــه برزیــل فرســتاد تــا او را از 
عذاب هایــش برهانــد. براســاس مســتندات بعــدی، 
بــاور همــگان بــر ایــن اســت کــه کارنــوت احتمااًل 
پــس از پیوســتن بــه نیروهــای فرانســوی تحــت 
فرمانــده ای ژنــرال» شــارل دوگل« طــی عملیاتــی 

در جنــگ جهانــی دوم کشــته شــده اســت.

ــان را  ــتخوان های هموطنان ش ــان اس ــا همچن آنه
ــه  ــد ده ــرد. چن ــدا ک ــیدند، پی ــدان می کش ــه دن ب
ــا  ــک ب ــان موبی دی ــندۀ رم ــل نویس ــد، ملوی بع
کاپیتــان پــوالرد کــه الهام بخــش او بــه داســتانش 
ــت  ــات در نهای ــن مالق ــرد. ای ــات ک ــود مالق ب
احتــرام دو دوســت عالقه منــدی خــود را بــه 
ــب  ــل مصائ ــه در مقاب ــرا ک ــد چ هــم نشــان دادن
ــت. ــوان گف ــوالرد، کالم نمی ت ــختی های پ و س

 بــازماندگان نجات یافته حادثه اسکس 
  (The Essex(

ــتی  ــه کش ــه خدم ــس از اینک ــی پ ــدت کوتاه م
ــرک  ــکس را ت ــگ اس ــد نهن ــرق صی ــال غ در ح
ــدند  ــره ای ش ــه جزی ــتی متوج ــراد کش ــد، اف کردن
کــه اکنــون بــه جزیــرۀ هندرســون معــروف اســت. 
ــه  ــرای نجــات خــود ب ــق ب ــن ســه قای مــردان ای
ســاحل جزیــره وارد شــدند اّمــا تنهــا بــا جزیــره ای 
ــا  ــدند. ب ــه رو ش ــات روب ــه امکان ــاری از هرگون ع
ــر از  ــه نف ــذا س ــیرین و غ ــودن آب ش ــود نب وج
افــراد قایق هــا تصمیــم گرفتنــد در جزیــره بماننــد 
ــاید در  ــا ش ــد ت ــتر برانن ــد بیش ــه اراده کردن و بقی
ــا آب و غــذا برســند. دوردســت تر بــه جزیــره ای ب

در آن شــرایط ســخت بــه نظــر می آمــد کــه ایــن 
ــت  ــد وضعی ــد، هرچن ــی باش ــبتاً خوب ــم نس تصمی
تقریبــاً ناامیدکننــده بــود. آب بــاران کــه در میــان 
صخره هــا و  اســتخرهای ســنگی طبیعــی در 
ــع  ــث رف ــود، باع ــده ب ــع  ش ــره جم ــراف جزی اط
تشــنگی ایــن مــردان شــد، اّمــا یافتــن غــذا بســیار 
ــی  ــده، تجهیزات ــر باقی مان ــه نف ــود. س ــوار ب دش
ــا  ــتند ب ــی توانس ــتند ول ــری نداش ــرای ماهیگی ب
خــوردن خرچنگ هایــی کــه در ایــن جزیــرۀ 

ــه  ــس از اينک ــی پ ــدت كوتاه م
خدمــه كشــتی در حــال غــرق 
ــرک  ــکس را ت ــگ اس ــد نهن صي
ــه  ــتی متوج ــراد كش ــد، اف كردن
جزيــره ای شــدند كــه اكنــون 
بــه جزيــرۀ هندرســون معــروف 
ــق  ــه قاي ــن س ــردان اي ــت. م اس
ــاحل  ــه س ــود ب ــات خ ــرای نج ب

جزيــره وارد شــدند 
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رویدادها

ناوگان ملی همگام با اقتصاد دریا
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 بازدید مدیر عامل »شستا«
 از امکانات گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

مدیرعامـــل »شـــرکت ســـرمایه گـــذاری تأمیـــن اجتماعی«)شســـتا( از 
امکانـــات »گـــروه کشـــتیرانی جمهـــوری اســـامی ایـــران« در بنـــدر 

شـــهید رجایـــی بازدیـــد کـــرد.
ـــن  ـــرمایه گذاری تأمی ـــرکت س ـــل ش ـــا، مدیرعام ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ـــهید  ـــدر ش ـــور در بن ـــا حض ـــزگان ب ـــتان هرم ـــه اس ـــفر ب ـــی، در س اجتماع
رجایـــی از امکانـــات گـــروه کشـــتیرانی جمهـــوری اســـامی ایـــران در 

ـــرد. ـــد ک ـــدر بازدی ـــن بن ای
ــتیرانی  ــروه کشـ ــل گـ ــی مدیرعامـ ــا همراهـ ــه بـ ــد کـ ــن بازدیـ در ایـ
جمهـــوری اســـامی ایـــران صـــورت گرفـــت، مدیرعامـــل شســـتا ضمـــن 
بازدیـــد از شـــرکت تعمیرات کشـــتی پرشـــیاهرمز از شـــرکت های 
ـــارد  ـــن ی ـــه در ای ـــورت گرفت ـــات ص ـــان اقدام ـــتیرانی، در جری ـــروه کش گ

قـــرار گرفـــت.
ـــراه  ـــت هم ـــتا و هیئ ـــل شس ـــد، مدیرعام ـــن بازدی ـــه ای ـــن در ادام همچنی
متشـــکل از مدیـــران ایـــن شـــرکت و مدیـــران ارشـــد کشـــتیرانی 
جمهـــوری اســـامی ایـــران در محـــل شـــرکت »سوخت رســـانی 
ـــامی  ـــوری اس ـــتیرانی جمه ـــروه کش ـــرکت های گ ـــر ش ـــدوم« از دیگ خ
ایـــران حضـــور یافتنـــد و ضمـــن بازدیـــد از مخـــازن ســـوخت ایـــن 
شـــرکت، طـــی دیـــداری بـــا کارشناســـان آزمایشـــگاه مجهـــز تعییـــن 
کیفیـــت ســـوخِت شـــرکت ســـوخت رســـانی خـــدوم، از آخریـــن 

تحـــوالت ایـــن مجموعـــه آگاه شـــدند.
بازدیـــد از محوطـــه ترمینـــال کانتینـــری شـــرکت »کشـــتیرانی جنـــوب 
ــروه  ــو گـ ــابقه ترین شـــرکت عضـ ــا سـ ــوان بـ ــه عنـ ــران«، بـ  خـــط ایـ
کشـــتیرانی جمهـــوری اســـامی ایـــران، یکـــی دیگـــر از برنامه هـــای 

دکتـــر رضوانی فـــر و هیئـــت همـــراه در ایـــن ســـفر بـــود.
ایـــن گـــزارش حاکـــی اســـت: مدیرعامـــل شســـتا از امکانـــات گـــروه 
ــی،  ــهید رجایـ ــدر شـ ــران در بنـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــتیرانی جمهـ کشـ
ــن  ــه در ایـ ــو گرفتـ ــتی های پهلـ ــی از کشـ ــان یکـ ــدار کارکنـ ــه دیـ بـ
ـــه  ـــان ب ـــا آن ـــناور ب ـــن ش ـــه ای ـــر عرش ـــور ب ـــن حض ـــت و ضم ـــدر رف بن

گفت وگـــو نشســـت.

بازدید مدیرعامل شستا از سایت سوخت رسانی ستاره قشم

ــایت  ــتا( از س ــن اجتماعی)شس ــرمایه گذاری تأمی ــرکت س ــل ش مدیرعام
سوخت رســانی )بانگرینــگ ( ســتاره قشــم خلیج فــارس در جزیــره قشــم 

بازدیــد کــرد.
از  بــه گــزارش خبرنــگار مــا، محمــد رضوانی فــر و هیئــت همــراه 
»ســایت سوخت رســانی ســتاره قشــم خلیــج فــارس«، متعلــق بــه »گــروه 
ــاه از  ــن م ــتم بهم ــخ هش ــران« در تاری ــامی ای ــوری اس ــتیرانی جمه کش

ــل آورد. ــه عم ــد ب ــم بازدی ــره قش جزی
در ایــن  بازدیــد کــه بــا حضــور مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره 
گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران و برخــی از مدیــران ارشــد این 
ــد فعالیت هــا  ــان رون شــرکت صــورت گرفــت، مدیرعامــل شســتا در جری
ــه  ــبت ب ــت و نس ــرار گرف ــناورها ق ــه ش ــانی ب ــایت سوخت رس ــن س در ای
آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای در مــدار قــرار گرفتــن ایــن ســایت 

آگاه شــد.
مدیرعامــل شســتا در ایــن بازدیــد بــا تأکیــد بــر لزوم بــرآورد بودجــه مــورد 
نیــاز بــه منظــور تکمیــل ایــن پــروژه، خواســتار راه انــدازی هرچــه ســریع تر 

ســایت سوخت رســانی ســتاره قشــم خلیــج فــارس شــد.
وی در همیــن زمینــه تصریــح کــرد: کشــتیرانی جمهــوری اســامی 
ــایر  ــن س ــروه و همچنی ــارج از گ ــرکای خ ــا ش ــریع تر ب ــه س ــر چ ــران ه ای
ــل  ــه تکمی ــه منظــور ســرعت بخشــیدن ب ــروه شســتا ب هلدینگ هــای گ

ــد. ــی کن ــت رایزن ــروژه  ُپر اهمی ــن پ ای
همچنیــن مقــرر شــد کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران بودجــه مــورد 
ــدازی پاالیشــگاه نفــت ســتاره  ــرای راه ان ــف ب ــاز و راهکارهــای مختل نی

قشــم را در قالــب پیشــنهاداتی اجرایــی و در اســرع وقــت ارایــه دهــد.
ــم  ــتاره قش ــانی س ــایت سوخت رس ــد از »س ــت بازدی ــح اس ــه توضی الزم ب
خلیــج فــارس« آخریــن بخــش از برنامه هــای بازدیــد مدیرعامــل شســتا و 
هیئــت همــراه از امکانــات گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران در 

اســتان هرمــزگان بــود کــه انجام شــد.   

رويدادها
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بیسـت و هفتمیـن همایـش هماهنگـی ارگان هـای دریایـی کشـور با شـعار ”توسـعۀ 
متـوازن صنعـت دریایی ضامن توسـعۀ پایـدار ” در تاریخ 28 بهمن ماه 1398در سـالن 

کتابخانۀ ملـی ایران برگزار شـد.
ایـن همایـش یـک روزه پـس از سـخنرانی و تبـادل نظـر سـران ارگان هـای دریایی 
بـا صـدرو قطعنامـه ای بـه کار خـود پایـان خواهـد داد. گـزارش خبرنـگار پیام دریـا از 

نظرتـان می گـذرد.
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن همایـش گفـت: حمایـت 

حداکثـری از تولیـد داخـل هـدف اصلـی ماسـت.
بـه گزارش خبرنـگار ما، مهندس محمدرضـا مدرس خیابانی که در بیسـت و هفتمین 
همایـش هماهنگـی ارگان هـای دریایی کشـور سـخن می گفت بـا بیان اینکـه 7000 
نفـر از فرزنـدان انقـالب اسـالمی در کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران شـاغل 
هسـتند، خاطر نشـان کـرد: ایـن شـرکت دارای بیـش از 130 فرونـد شـناور ملکی در 

بخـش کانتینری و فله اسـت. 
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه طـی سـال 97 ظرفیـت حمـل گـروه کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران 20 درصـد افزایـش یافته اسـت، تصریـح کرد: بـا این وجود در سـال 
جـاری بـه علت فشـار تحریم های ظالمانـه تنها یک درصـد افزایش حمل داشـته ایم.

مدیرعامـل گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران یکـی از نقاط قـوت این گروه 
در کنـار نـاوگان بـزرگ خـود را وجـود شـرکت کشـتیرانی دریـای خـزر دانسـت و 
خاطر نشـان کـرد: علی رغـم تمـام مشـکالتی کـه تحریم کننـدگان ایجـاد می کننـد، 
کشـتیرانی دریـای خـزر بـه عنـوان بزرگ تریـن نـاوگان کشـتیرانی در ایـن دریـای 
راهبـردی، فعالیـت موفقـی دارد کـه بـه زودی و با تمهیداتـی که در نظر گرفته شـده 

ایـن فعالیت هـا توسـعه نیـز می یابـد.
مدرس خیابانـی با یادآوری اینکه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران در کنار ناوگان 
بـزرگ خـود در بخـش آمـوزش دریانـوردی نیز فعال اسـت، افـزود: مؤسسـۀ آموزش 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران از جملـه مؤسسـات معتبـر ملـی اسـت کـه به 

تربیت نسـل فـردای دریانـوردان ایران اسـالمی می پـردازد.
نایـب رئیـس هیئـت مدیـره  گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در ادامـۀ 
اظهـارات خـود، یکـی از اقدامـات مهم این گـروه در جهت حمایت حداکثـری از تولید 
داخـل را انعقـاد قـرارداد تولیـد دو شـناور بـا ایزوایکـو دانسـت و افـزود: این شـناورها 
دارای ظرفیـت 37 هـزار ُتـن هسـتند کـه تولید نهایـی آنهـا نیازمند حمایت شـورای 

عالـی صنایع دریایی کشـور اسـت.
خیابانـی از دیگـر اقدامـات کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در راسـتای حمایت 
از تولیـد داخـل را امضـاء توافق نامـه بـا ایزوایکـو بـرای تعمیر شـناورها اعـالم کرد و 

مديرعامل كشتيرانی جمهوری اسالمی ايران در همايش ارگان های دريايی؛

هدف اصلی ناوگان ملی
 حمایت از تولید داخل است

گفت: این توافق نامه شـامل تعمیرات ادواری و سـفری شناورهاسـت کـه امیدواریم 
بـا در نظـر گرفتن قیمت هـای رقابتـی و ریالی از سـوی طرف مقابل به ثمر برسـد.

وی در بخش دیگری از سـخنان خود به موضوع تأمین سـوخت کم سـولفور اشـاره 
و خاطر نشـان کـرد: نیـاز مـا به ایـن سـوخت، 40 هزار ُتن در ماه اسـت کـه از زمان 
اجـرای قانـون از سـوی IMO تاکنون 30 هزار ُتـن را از طریق تولیـد داخل تأمین 

کرده ایم.
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا تأکیـد بر اینکـه این مقـدار از 
سـوخت بـا کمـک وزیـر راه و شهرسـازی و حمایـت وزیر نفت تأمین شـده اسـت، 
ابـراز امیـدواری کـرد که با افزایـش تولید و اختصاص سـوخت مورد نیاز نـاوگان در 

داخـل از وابسـتگی بـه خریـد خارجی بی نیاز شـویم.
وی یکـی از مشـکالت پیـِش روی سـوخت کم سـولفور تولیـد داخـل را حمـل این 
سـوخت از پاالیشـگاه شـازند و مرکز کشـور بـه بنادر جنوبی دانسـت و اظهـار کرد: 
خوشـبختانه بـا یـاری راه آهـن بخشـی از سـوخت به وسـیلۀ ریـل حمل می شـود و 
بخشـی دیگـر از طریق جاده به بنادر ارسـال شـده اسـت که امیدواریـم وزارت نفت 

در ایـن زمینـه نیز تمهیداتـی را در نظـر بگیرد.
مـدرس خیابانـی در ادامـۀ سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اینکه طـی سـال های 97 و 
98 بـا حمایـت تعرفـه ای از تولیـد، دسـتاوردهای خوبـی برای کشـور حاصل شـده 
اسـت بـر نیـاز بـه حمایت از بخـش خدمات تأکیـد و تصریح کـرد: تقاضـای ما این 
اسـت کـه از بخـش خدمـات و حمل ونقـل نیـز بـا مکانیزم هـای تعرفـه ای حمایت 

گیرد. صـورت 
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در بخـش پایانـی سـخنان خـود 
یکـی از توانمندی هـای راهبـردی ایـن شـرکت را خدمـات مسـافری دریایی اعالم 
کـرد و گفت: در شـرکت کشـتیرانی والفجر خدمات با اسـتاندارد باالتری نسـبت به 
دیگـران ارائه می شـود که تقاضـا داریم در جهـت حفظ این خدمات، یارانه سـوخت 

در نظـر گرفته شـود.

تحریم فرصتی برای رونق تولید است
وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: بـه وجـود نـاوگان مقتـدر دریایـی کشـور افتخـار 

. می کنیـم
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بـه گـزارش خبرنـگار مـا، محمد اسـالمی که بـه عنوان سـخنران بیسـت و هفتمین 
همایـش ارگان هـای دریایـی کشـور سـخن می گفـت بـا بیـان اینکـه بـرای توسـعۀ 
صنعـت سـاخت داخـل سـرمایه گذاری زیـادی صـورت گرفتـه اسـت، تصریـح کرد: 
شـرایط تحریـم فرصـت بسـیار خوبـی برای توسـعۀ تولیـد داخلی اسـت و به توسـعۀ 

بهره گیـری از اسـتعدادها کمـک می کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد مـردم را در بخـش دریایی و در رشـته های گوناگـون تقویت 
کنیـم، افـزود: سـرمایه گذاری  3006 میلیـارد تومانـی سـازمان بنـادر و دریانـوردی در 

صنایـع دریایـی امیدهـا را در ایـن بخـش تقویت خواهـد کرد.
وزیـر راه و شهرسـازی یکـی از ظرفیت هـای مهـم بخـش دریایـی را گردشـگری و 
مسـافرت دریایـی دانسـت و گفـت: بایـد توانمندی هـا در ایـن بخـش را در شـمال و 

جنـوب کشـور افزایـش دهیم.

سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در صنایع دریایی داخلی
مدیرعامـل سـازمان بنادر و دریانوردی گفت: سـازمان بنـادر 3600 میلیـارد تومان در 

راسـتای حمایـت حداکثـری تولید داخـل سـرمایه گذاری می کند.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، محمد راسـتاد که در بیسـت و هفتمین همایـش هماهنگی 
ارگان هـای دریایی کشـور سـخن می گفـت، با بیان اینکه سـازمان بنـادر و دریانوردی 
در راسـتای سیاسـت های کالن کشـور، شـعار رونق تولید، تأکیدات ریاسـت جمهور و 
وزیـر راه و شهرسـازی عمـل می کنـد، افزود: این سـازمان اجرای طـرح تحول صنایع 

دریایی کشـور را آغاز کرده اسـت.
وی اجـرای ایـن طرح را در راسـتای امضـاء تفاهم نامـه وزراء دفاع و راه و شهرسـازی 
اعـالم و تصریـح کرد: در جهت تقویت ناوگان، سـازمان بنادر و دریانوردی و براسـاس 
طـرح یـاد شـده، تولید 40 فروند شـناور در مرحله انعقـاد قرارداد و اعـالم مناقصه قرار 
گرفته اند و 43 فروند دیگر نیز برای تولید به چهار کشتی سـاز داخلی سـپرده شـده اند.

معـاون  وزیر راه و شهرسـازی سـرمایه گذاری صورت گرفته برای تولیـد این 83 فروند 
شـناور را در حـدود 3600 میلیـارد تومـان اعـالم کـرد و افـزود: این رقم با اسـتفاده از 
منابـع داخلـی سـازمان بنـادر و دریانوردی تأمین می شـود کـه قطعاً زمینه سـاز تحول 

بسـیار بزرگی در صنایع دریایی کشـور خواهد شـد.
راسـتاد در ادامـه بـه موضـوع تأمیـن سـوخت کم سـولفور اشـاره کـرد و گفـت: نیـاز 
سـالیانه ناوگان کشـتیرانی کشـور به ایـن نوع سـوخت، یک ونیم میلیون تن در سـال 

اسـت کـه تولیـد داخلی کفـاف تأمیـن کامـل آن را نمی دهد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا همـت وزارت نفت بـه مرور بخـش بیشـتری از نیاز 

داخلـی بـه سـوخت کم سـولفور در داخـل کشـور تولید و عرضه شـود.

مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی در بخش پایانی سـخنان خود بـه واردات دو 
فرونـد الیـروب جدید به کشـور اشـاره و تصریح کرد: این دو شـناور مکنـده مخزن دار 

مدرن، پس از 45 سـال و در نیمه دوم سـال 99 به کشـور وارد خواهند شـد.

قوانین محدودیت ساز دریایی حذف شود
فرمانـده نیـروی دریایی سـپاه پاسـدران انقالب اسـالمی گفـت: قانـون محدود کننده 

نیـروی موتور هـای دریایـی باید لغو شـود.
بـه گـزارش خبرنگار مانا، دریادار پاسـدار علیرضا تنگسـیری طی سـخنانی در بیسـت 
و هفتمیـن همایـش هماهنگـی ارگان هـای دریایـی کشـور بـا تأکید بر اینکـه برخی 
قوانیـن بخـش دریایـی کشـور محدودیت هایـی را بـرای مـردم ایجـاد کـرده اسـت، 
تصریـح کـرد: یکی از ایـن قوانین، محدود سـازی قـدرت موتور قایق در محـدودۀ 95 
اسـب بخار اسـت که مشـکالت زیادی را برای مردم ساحل نشـین ایجاد کرده اسـت.

وی درحالی کـه خواسـتار لغـو ایـن قانـون از سـوی مراجـع ذی صـالح قانونـی شـد، 
افـزود: یکـی از دالیـل ایجـاد محدودیـت قـدرت موتورهـای دریایی بحث مبـارزه با 
قاچـاق بـود اما حـاال باید پرسـید که واقعاً چنـد درصد از قاچـاق در آب های کشـور با 

قایق هـای موتـوری انجـام می شـود؟
دریـادار تنگسـیری بـا اشـاره بـه اینکـه بخـش زیـادی از کشـفیات اجنـاس قاچـاق 
در شـناورهای نسـبتاً بـزرگ و لنج هـا صـورت می گیـرد، خاطر نشـان کـرد: ضعـف 
موتورهـای 95 اسـب بخـاری جـان انسـان ها را بـه خطـر می انـدازد و بـرای حیثیت 

کشـور هـم خوب نیسـت.
وی بـا بیـان اینکه کشـورهای کوچـک عربی حـوزۀ خلیج فـارس، قایق هـای بزرگ 
و دو موتـوره 350 اسـب بخـار دارای سیسـتم های ناوبـری در اختیـار دارنـد، تصریـح 
کـرد: دسترسـی نداشـتن به موتورهـای قدرتمنـد، صیـادان را برای کشـیدن تورهای 
انتظـاری و تـرال بـا مشـکل جدی روبـه رو کرده اسـت و سـاالنه تلفات انسـانی را در 

میـان آنهـا ایجاد می کنـد که تبعاتـی اجتماعـی و اقتصـادی ناگواری دربـردارد.
فرمانـده نیـروی دریایـی سـپاه، بـا بی منطـق خوانـدن محدودیـت قـدرت موتـور 
قایق هـا، گفـت: اگـر قـرار اسـت مبارزه ای بـا قاچـاق انجام شـود قایق های تنـدرو در 

آخـر فهرسـت قـرار می گیرنـد
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد بـه دنبـال توسـعه مردمـی در بخـش دریـا باشـیم، 
خاطرنشـان کـرد: سـپاه پاسـداران کامـاًل قـادر به کنتـرل قایق هـای با قـدرت بیش 

از 95 اسـب بخار در شـمال و جنـوب کشـور اسـت.
دریـادار تنگسـیری ضمـن اشـاره بـه اینکـه قایق هـای موجـود در کشـور دارای بدنۀ 
ضعیـف، موتـور کم تـوان و فاقـد ناوبـری هسـتند، وجـود ایـن شـناورها را توهیـن به 
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صیـادان زحمتکـش در شـمال و جنوب کشـور دانسـت و ادامه داد: مدیریت شـناورها 
بایـد به شـکل اساسـی در کشـور تغییـر کند

وی افـزود: مدت هاسـت کـه در این رابطـه با دسـتگاه های ذی ربط در حـال مکاتبه و 
مذاکره هسـتیم ولی نتیجـه ای نگرفته ایم.

فرمانـده نیـروی دریایـی سـپاه با بیـان اینکـه این نیـرو در همـکاری بـا وزارت دفاع 
تـوان تولیـد قایق هـای بـا سـرعت 100 نـات و بیشـتر را دارد، تصریـح کـرد: کمتـر 
کشـوری ایـن تـوان را در اختیـار دارد امـا تولیـد انبـوه آن و عرضـه بـه مـردم نیازمند 

همت همـه ارگان هـای ذی ربط اسـت.
 دریـادار تنگسـیری در ادامـه سـخنان خـود بـا تأکیـد بـر اینکه اسـتعمار مـا را از دریا 
ترسـانده و دور کـرده اسـت، خاطـر نشـان کـرد: خوشـبختانه در حـال حاضـر در اوج 
پیشـرفت در صنعـت دریایـی و دریانـوردی هسـتیم به شـکلی که ناوگان کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایران و شـرکت ملـی نفتکش ایران در غرب آسـیا نمونه هسـتند 

و مشـابهی ندارند .
وی تأکیـد کـرد: کارکنـان نـاوگان ملـی کشـور در عرصـه دفـاع مقـدس پابه پـای 

رزمنـدگان در خـط مقـدم جبهـه مجاهـدت کردنـد و بـه شـهادت رسـیدند.
دریـادار تنگسـیری در پایـان یادآور شـد: نیـروی دریایی سـپاه معتقد اسـت که امنیت 
در آب هـای کشـور بـا حضـور مـردم تأمیـن می شـود، بنابراین بایـد مقررات دسـت و 

پاگیـر و موانـع حضور حداکثـری مردمی رفع شـوند.

افزایش چشمگیر ظرفیت های دریایی کشور
معـاون امـور دریایـی سـازمان بنـادر و دریانوردی گفـت: ظرفیت خالـص حمل و نقل 

دریایـی کشـور به 12 و نیم میلیون تن رسـیده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، جلیـل اسـالمی که بـه عنـوان سـخنران افتتاحیه بیسـت 
و هفتمیـن همایـش هماهنگـی ارگان هـای دریایـی کشـور سـخن می گفت بـا بیان 
اینکـه طـی سـال های اخیـر ظرفیت های بسـیار خوبـی در بخـش بنادر کشـور ایجاد 
شـده اسـت، تصریـح کـرد: همـه اکنـون در بنـادر کشـور 250 میلیـون تـن ظرفیت 
تخلیـه و بارگیـری وجـود دارد که کامال جوابگوی ظرفیت های تجاری کشـور اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکه رکـودی در فعالیت هـای حمل و نقل دریایی کشـور مشـاهده 
نمی شـود، افـزود: در بخش هـای مختلـف از جملـه سکوسـازی، توسـعه و نوسـازی 
نـاوگان، شـیالت و ... تمامـی 25 سـازمان عضو شـورای عالی دریایی کشـور افزایش 

توان بزرگـی را تجربـه کرده اند.
عضـو هیئـت عامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی با اشـاره بـه اینکه ظرفیـت خالص 
حمـل و نقـل دریایـی کشـور به 12 و نیم میلیون تن رسـیده اسـت، خاطرنشـان کرد: 
طـی سـال جـاری 14 میلیون تن الیروبی در مسـیرهای مختلف صورت گرفته اسـت 

کـه حاصـل آن دریانـوردی آسـان تر و افزایش ایمنی بوده اسـت.
اسـالمی تعـداد نفرسـفر مسـافرت انجـام شـده در بخش دریایی کشـور را طی سـال 
98، 16 میلیـون نفـر اعـالم کـرد و ادامـه داد: هـم اکنون 130 هـزار نفـر دریانورد در 

کشـور فعال هسـتند کـه تمامی آنهـا ایرانی هسـتند.
وی ایـن تعـداد دریانـورد را نتیجـه توان باالی بخـش آموزش در حوزه دریایی کشـور 
دانسـت و گفـت: یکـی دیگـر از ظرفیت های بـزرگ دریایی کشـور در بخـش صنایع 
دریایی اسـت که با همت و توجه ویژه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران و شـرکت 
ملـی نفتکـش ایران ظرفیت ها و افتخارات بزرگی در این بخش نیز ایجاد شـده اسـت.

قطعنامۀ پایانی بیست و هفتمین همایش ارگان های دریایی
بیسـت و هفتمیـن همایـش ارگان های دریایی کشـور با صـدور بیانیۀ پایانـی با تأکید 
بـر اسـتفاده از ظرفیت هـای کشـور در حوزۀ صنعـت حمل ونقـل دریایی، بـه کار خود 

پایـان داد. در بخش هایـی از این بیانیه آمده اسـت.
- در راسـتای اجـرای سیاسـت های ابالغی اقتصـاد مقاومتی و همچنیـن اجرای مؤثر 
الزامـات IMO )2020( و به منظور پیشـگیری از وابسـتگی صنعت بانکرینگ کشـور 
بـه واردات سـوخت منطبـق، و بـا عنایـت بـه شـرایط تحریمـی حاکـم، از وزات نفت 
درخواسـت می شـود، تسـهیالت قانونـی و مالـی الزم جهـت سـرمایه گذاری بخـش 
خصوصـی یـا دولتی بـه منظـور راه انـدازی واحدهـای سـولفورزدایی / تولید سـوخت 
منطبـق توسـط ذی نفعـان از جمله شـرکت ملی نفت ایران، شـرکت های کشـتیرانی، 

شـرکت های بانکرینـگ و انجمـن صادرکننـدگان فراورده هـای نفتـی فراهم کند.
-  در راسـتای سیاسـت های ابالغـی اقتصـاد مقاومتـی و همچنیـن درخواسـت های 
قبلـی همایـش هماهنگـی ارگان هـای دریایـی کشـور مبنی بر طـی فرآینـد تدوین 
و تصویـب سـند جامـع توسـعۀ دریایـی کشـور، ارگان هـای دریایـی ضمـن تأکید بر 
تسـریع در تصویب و ابالغ سـند فوق، تقاضا دارد، متولی مشـخص جهت مدیریت و 

پیگیـری موضوعـات اقتصـاد دریامحـور )اقتصاد آبـی( تعیین و معرفـی گردد.
- از سـازمان بنـادر و دریانوردی درخواسـت می شـود، کما فی السـابق نسـبت بـه ارائۀ 
سـاز و کارهـای حمایتـی بـه منظـور کمک بـه فعـاالن و ارائه کننـدگان خدمـات در 
حـوزۀ دریایـی و بندری اقـدام و برنامه ریزی الزم را برای تسـهیل فرایندهای ذی ربط 

بـه عمـل آورد و آن را جـزء اولویت هـای کاری خود قـرار دهد.
-  بـا عنایـت بـه وجـود برخـی چالش هـای اداری و قانونـی در ارتباط بـا روابط مالی 
شـرکت های فعـال در حـوزۀ بنـدری با دوایـر مالیاتـی و تأمین اجتماعـی و همچنین 
پیگیری هـای انجـام شـده در ایـن خصـوص توسـط سـازمان بنـادر و دریانـوردی، 

مجـدداً بـر پیگیـری جـدی و انجام اقدامـات اجرایـی در ایـن زمینه تأکیـد گردید.
- بـا عنایـت به اینکه صنعت بانکرینگ موجب ایجاد اشـتغال و خدمـات ارزش افزوده 
در کشـور می گـردد، همایـش ارگان هـای دریایی توصیـه می نماید، جهـت رونق این 
صنعـت و بـه منظـور حمایت از فعاالن این عرصه نسـبت به تعیین و معرفی سـازمان 
متولـی ایـن صنعت، تهیـه، تصویب و اجرا بسـتۀ حمایتی، تسـهیل فرایندهای مرتبط 
و تأمیـن سـوخت کم سـولفور بـرای تمامـی شـرکت های بانکرینـگ برنامه ریـزی و 

اقدام الزم بـه عمل آید.
- ارگان هـای دریایـی کشـور ایجـاد سـامانۀ هم افـزا و هوشـمند مدیریـت یکپارچـۀ 
دریایـی ملـی بـرای نیـل بـه هم افزایـی و هماهنگـی ارگان هـای دریایـی کشـور به 
منظـور بهبـود وضـع موجـود و سـامان دهی و هماهنگـی فعالیت هـای مطالعاتـی و 
اجرایـی و جلوگیـری از مـوازی کاری و اتـالف منابـع ملـی در حوزۀ دریایی کشـور را 

کردند. درخواسـت 
- ارگان هـای دریایـی کشـور از سـازمان بنـادر و دریانـوردی درخواسـت نمودنـد، بـا 
همـکاری دیگـر ارگان هـای دریایـی کشـور و سـتادکل نیروهـای مسـلح نسـبت به 
ایجـاد مرکـز هماهنگـی پاسـخگویی اضطـرار دریایـی در کمترین زمـان ممکن و با 

هماهنگـی شـورای عالـی امنیـت ملـی اقـدام نماید.
- بـا عنایـت بـه لـزوم توجـه و یادگیری اصولـی تجربیات موفق کشـورهای پیشـرو 
در صنایـع دریایـی، ارگان هـای دریایـی توصیـه می نماینـد در کنـار آموزش هـای 
دانشـگاهی، بـر توسـعۀ آموزش هـای تخصصـی کاربـردی بـرای رده هـای مختلف 
مدیریتـی از مدیـران ارشـد و صاحبان صنایع تا مدیـران رده های میانی و آشناسـازی 

آنهـا بـا روش هـای نویـن مدیریتـی، اهتمام ویـژه ای مبـذول گردد.
- بـا توجـه بـه زمان بر بـودن فرایند اجـرای پروژه های دریایی اعم از سـاخت شـناور 
و یـا احـداث زیرسـاخت های دریایـی و بـا عنایـت بـه حجـم بـاالی سـرمایه گذاری 
مـورد نیـاز و بـازده کـم ایـن طرح هـا، ضـرورت دارد یـک بانـک عامـل تخصصـی 
بـرای ایـن منظور تعییـن گردیـده و متقاضیـان تسـهیالت ارزان قیمت، در راسـتای 
برنامه هـای حمایتـی دولـت در ایـن بخـش، اولویت بندی شـده و مـدارک و تضامین 
مـورد پذیـرش بانـک، حسـب مصوبـات قانونی شـورای عالـی صنایع دریایی کشـور 

اعمال شـود.
- در راسـتای تسـریع اجـرای پـروژۀ اقتصـاد مقاومتـی توسـعۀ صنایـع دریایـی و به 
منظـور تعمیق سـاخت داخـل در تولید محصـوالت دریایی، ارگان هـای دریایی تأکید 
می کننـد، سـاز و کار حمایتـی برای اختصاص تسـهیالت مـورد نیـاز ارزی و ریالی از 
محل صندوق توسـعۀ ملی جهت سـاخت شـناورهای مورد نیاز کشـور در سـال های  

1399 الـی 1401 فراهـم گردد.
- بـه منظـور به کارگیـری حداکثـری توانمندی هـای بخش خصوصی و شـکل گیری 
زنجیـرۀ تأمیـن پایـدار در صنایـع دریایـی، ارگان هـای دریایـی درخواسـت نمودنـد، 
تأمیـن  و  زمینـۀ سـاخت  در  تخصصـی  مشـارکت های  توسـعۀ  سـاختاری جهـت 
تجهیـزات شـناور طراحـی گـردد. همچنیـن درخواسـت می شـود، مدلـی یکپارچـه 
و فراگیـر بـرای صالحیـت سـنجی و رتبه بنـدی تأمین کننـدگان، تولیدکننـدگان و 
پیمـان کاران حـوزۀ دریایـی )با لحـاظ قوانین و مقـررات مربوطه و توسـط ارگان های 

ذی ربـط قانونـی( تدویـن و پیاده سـازی گـردد. 
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احمدعلــی موهبتــی اســتاندار سیستان وبلوچســتان در 
نشســت بــا رییــس هیئــت مدیــرۀ کشــتیرانی جمهــوری 
ــا  ــرکت، ب ــن ش ــران ای ــن و مدی ــران معاونی اســالمی ای
بیــان اینکــه امــور اقتصــادی براســاس مباحــث ســود و 
ــن  ــزود: بنابرای ــود، اف ــف می ش ــری تعری ــت حداکث منفع
ــه برخــی از مباحــث اقتصــادی شــاید در چابهــار  ورود ب
مطلوبیــت الزم را نداشــته باشــد. هرچنــد امــروز چابهار با 
دیــروز آن کامــاًل متفــاوت اســت و قطعــاً فــردای چابهــار 
متفاوت تــر از امــروز آن خواهــد بــود و نقش آفرینــی 

ــت. ــد داش ــری را خواه فراوان ت
ــه ایــن کشــور اســت  وی گفــت: چابهــار هــم متعلــق ب
و البتــه مــا معتقدیــم چابهــار عــالوه بــر  اینکــه متعلــق 
بــه ماســت، متعلــق بــه کشــورهای دیگــری هــم اســت 
کــه امیدشــان وجــود چابهــار اســت از جملــه افغانســتان 
و کشــورهای CIS کــه  اگــر بــه خوبــی فعالیــت نکنیــم 
حتمــاً جایگزینــی در ایــن بخــش به وجــود خواهــد آمــد 
ــت  ــی می توانس ــی امام خمین ــرودگاه بین الملل ــه ف چنانچ
یکــی از بهتریــن فرودگاه هــای دنیــا باشــد امــا بــه دلیــل 

ــراف  ــای کشــورهای اط ــی فرودگاه ه ــی و برخ ــروز دب ــا ام ــردن م ــل ک ــد عم ب
ایــن جایــگاه را گرفته انــد و ایــن مزیــت مهــم کشــور دچــار خســران شــده اســت.

وی افــزود: اگــر بــه بنــدر چابهــار به خوبــی توجــه نکنیــم،  فرصت هــا را از دســت 
می دهیــم و کاری کــه امــروز در حــوزۀ دبــی انجــام می شــود اگــر خــوب عمــل 
ــی  ــار نقش آفرین ــوزۀ چابه ــیپ در ح ــت و ترانش ــت ترانزی ــود می توانس ــده ب ش

بیشــتری داشــته باشــد.
ــژه  ــارس و به وی ــج ف ــوزۀ خلی ــان و ح ــور عم ــوص کش ــا به خص ــون رقب اکن

ــتند. ــال هس ــدت فع ــه ش ــد ب ــال می کن ــوادر را فع ــدر گ ــه بن ــتان ک پاکس
ــخ،  ــی در تاری ــار در مقطع ــت: چابه ــه گف ــتان در ادام ــتاندار سیستان وبلوچس اس
ــکل  ــا مش ــارس ب ــه خلیج ف ــگ ک ــوده و در دوران جن ــور ب ــای کش مشکل گش
ــکلۀ  ــت اس ــار پس ــا چه ــه تنه ــم اینک ــرد. علی رغ ــی ک ــود نقش آفرین ــه ب مواج
ــن  ــارد دالر در توســعۀ ای ــک  میلی ــت بیــش از ی ــون دول نسل ســریع داشــت. اکن
ــعه  ــال توس ــن در ح ــر راه آه ــت و در حال حاض ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــدر س بن
ــی 300  ــعۀ مل ــدوق توس ــادی از صن ــخت اقتص ــرایط س ــم ش ــت و علی رغ اس
میلیــون یــورو بــرای توســعۀ راه آهــن چابهــار اختصــاص یافتــه اســت امــا راه آهــن 
ــه  ــد ب ــم بای ــی ه ــل زمین ــت حمل ونق ــاً صنع ــت. حتم ــی نیس ــی کاف ــه تنهای ب

ــد. ــل برس ــک حمل ونق کم
وی در ادامــه تصریــح کــرد:  اگــر بهتریــن بنــدر، راه آهــن و بزرگــراه را هــم دارا 
باشــیم ولــی بــاور و منفعــت صاحــب کاال بــه تــردد در ایــن مســیر نباشــد، فایــده 
ــم و  ــا کاغــذ و قل ــاور هــم ب ــم. ب ــاور را فراهــم کنی ــد ب ــدارد و پــس حتمــاً بای ن
گفتــار ایجــاد نمی شــود بلکــه اگــر منفعــت، هزینــه بــه حــد درســت برســد بــاور 

ــود.  ــم می  ش ــودی فراه ــه خ ب
ــه هرحــال شــرق کشــور از یــک  ــه شــود کــه ب ــد در نظــر گرفت ــه بای ــن نکت ای
ــر  ــور مض ــی کش ــت مل ــرای امنی ــم ب ــر حاک ــت و فق ــوردار اس ــت برخ محرومی
ــا  ــر ت ــد کیلومت ــۀ چن ــه فاصل ــتی ب ــدر شهیدبهش ــۀ بن ــه هزین ــی ک ــت. زمان اس
بنــدر شــهیدکالنتری کامــاًل متفــاوت اســت صاحــب کاال منفعــت خــود را دنبــال 

می کند .

ــه  ــه ک ــه دو الیح ــود، ب ــته ش ــع برداش ــد موان ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
توســط دولــت در ایــن خصــوص تصویــب شــده اســت اشــاره کــرد و گفــت: 
در ایــن خصــوص دولــت دو الیحــه را بــه مجلــس ارائــه کــرده اســت. اولیــن 
الیحــه مربــوط بــه افزایــش منطقــۀ آزاد از 14هــزار هکتــار بــه حــدود 90هزار 

هکتــار اســت بــه ایــن ترتیــب دو بنــدر در منطقــه آزاد قــرار دارنــد.
الیحــۀ دیگــری کــه دولــت تصویــب کــرد الحــاق دو بنــدر شهیدبهشــتی و 
کالنتــری بــه منطقــۀ آزاد اســت. ایــن دو الیحــه بــه مجلــس ارائــه شــده امــا 

تــا زمانــی کــه بــه نتیجــه نرســد، مؤثــر نخواهــد بــود.
وی افــزود: نامــه ای در جلســۀ ســران قــوا مبنــی بــر تســری قوانیــن منطقــه 
ــت.  ــده اس ــه ش ــری تهی ــتی و کالنت ــدر شهیدبهش ــه دو بن ــار ب آزاد چابه
ــه نتیجــه برســد و اثرگــذاری آن  ــاه ب ــن م ــن موضــوع در همی ــم ای امیدواری

ــیم. ــاهد باش را ش
در بخــش حمل ونقــل نیــز 1500 ماشــین بــا پــالک منطقــه آزاد بــرای تــردد 
در شــرق کشــور ) مــرز میلــک و دوغــارون در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن 

ــد. ــش ده ــل را کاه ــای حمل ونق ــد هزینه ه می توان
وی همچنیــن گفــت: بحــث دو ســر بــار بســیار مهــم اســت. زیــرا بحــث یک 

ســربار بــه هیچ عنــوان قابل رقابــت نیســت.
وی در ادامــه بــه تأکیــدات مــدرس خیابانــی قائم مقــام وزیــر صمــت مبنــی 
بــر اینکــه حــدود 30 درصــد از کاالهــای اساســی کشــور بایــد بــه چابهــار وارد 

شــود، اشــاره کــرد.
وی افــزود:  بحــث مــواد معدنــی کــه عــوارض 25 درصــدی بــر آن وارد شــد، 
ــرار شــد  ــدازی شــود ق ــل راه ان ــه ری ــی ک ــا زمان ــار ت ــرای چابه ــم ب ــن رق ای
ــه شــود. ضمــن اینکــه اگــر بســتر فعالیــت فراهــم شــود  معافیــت آن گرفت
ــرد. ــل ک ــار منتق ــتان را از چابه ــی افغانس ــای معدن ــوان بحث ه ــاً می ت حتم

وی در ادامــه تأکیــد کــرد: اگــر قــرار باشــد منتظــر بمانیــم کــه همــۀ امکانــات 
در چابهــار آمــاده شــود قطعــاً ایــن اتفــاق رخ نمی دهــد.
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ــدر  ــاالت کاال در بن ــترین نقل و انتق ــران بیش ــالمی ای ــوری اس ــتیرانی جمه کش
ــاوگان ملــی سپاســگزاریم.  چابهــار را انجــام می دهــد کــه از ایــن بابــت از ن

ــادر  ــر کل بن ــی مدی ــروز آقای ــار، به ــدر چابه ــا از بن ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
و دریانــوردی سیستان و بلوچســتان طــی نشســت خبــری کــه بــا حضــور 
ــه  ــب ب ــن مطل ــان ای ــن بی ــد، ضم ــزار ش ــی برگ ــی و خارج ــانه های داخل رس
ــاوگان  ــوان ن ــه عن ــران ب همــکاری گســتردۀ کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ای
ملــی و بنــدر چابهــار پرداخــت و گفــت: طــی روز هــای اخیــر دو جلســۀ متوالــی 
در بنــدر چابهــار و تهــران بــا مدیــران ایــن نــاوگان برگــزار کردیــم تــا بتوانیــم از 
ظرفیــت بــزرگ نــاوگان ملــی بــرای توســعۀ صــادرات و واردات بــه بنــدر چابهــار 

بیشــتر اســتفاده کنیــم.
ــکاری  ــکر از هم ــراز تش ــات را اب ــن جلس ــزاری ای ــای برگ ــی از علت ه وی یک
ــار اعــالم  ــدر چابه ــران در مســیر توســعۀ بن کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ای
ــران  ــوری اســالمی ای ــتیرانی جمه ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک و تصری
ــام  ــار انج ــدر چابه ــری کاال را در بن ــه و بارگی ــردد و تخلی ــم ت ــترین حج بیش
می دهــد بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه راهکار هایــی بــرای انتفــاع بیشــتر نــاوگان 

ــم. ــدا کنی ــار پی ــدر چابه ــا بن ــان در مســیر همــکاری ب ــی و بازرگان مل
ــران کشــتیرانی جمهــوری  ــان کــه مدی ــد کــرد: انتظــار داریــم همچن وی تأکی
ــکاری  ــار هم ــدر چابه ــا بن ــوزانه ب ــکل دلس ــه ش ــون ب ــران تاکن ــالمی ای اس

ــد. ــه یاب ــی ادام ــاوگان مل ــدر و ن ــن بن ــن ای ــط بی ــد رواب کرده ان
 وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــه موضــوع ســرمایه گذاری خارجــی 
ــای  ــور تقاض ــون 17 کش ــم اکن ــت: ه ــت و گف ــار پرداخ ــدر چابه در بن

ــد.  ــار را دارن ــدر چابه ــرمایه گذاری در بن س
وی خاطرنشــان کــرد: هیــچ محدودیــت و مانعــی بــرای ســرمایه گذاری در 
بنــدر چابهــار نداریــم و در ایــن رابطــه مجــوز وجــود دارد کــه بــه صــورت 

مســتقل عمــل کنیــم.

نقش مهم کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در توسعۀ چابهار

استاندار سیستان وبلوچستان:
نقش آفرینی صنعت کشتیرانی در کشور بسیار ارزشمند است

در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  مدیرعامـل 
رأس هیئتـی از مجموعـه شـرکت های گـروه صنایـع 
کشتی سـازی فراسـاحل ایـران ) ایزوایکـو( و شـرکت 
تعمیـرات کشـتی پرشـیا هرمـز در بندر عبـاس بازدیـد 

. د کر
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن بازدیـد کـه معاونان 
ارشـد  مدیـران  همچنیـن  و  نـاوگان  توسـعۀ  و  مالـی 
برنامه ریـزی  و  فنـی  مشـاوران  سـرمایه  گذاری، 
راهبـردی مدیرعامـل را همراهی می کردنـد، حمایت از 
تولید و سـاخت داخل و گسـترش زمینه هـای همکاری 
کشـتی ها  سـفری  و  ادواری  تعمیـرات  خصـوص  در 

شـد. تبادل نظـر  و  گفت وگـو 
همچنیـن در ایـن سـفر افزایـش سـطح همکاری های 
تعمیـرات ادواری و تعمیـرات سـفری، پیگیری سـاخت 
کشـتی های توافـق شـده و حـل  و فصـل مطالبـات و 
حسـاب های فی ما بیـن از جملـه موضوعاتـی اسـت که 
در سـفر مدیرعامـل بـه بندرعبـاس مـورد بررسـی قرار 

گرفت.

بازدید مدیرعامل از کارخانۀ کشتی سازی  ایزوایکو و شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز
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مدیرکل دفتر توسعۀ خدمات بازرگانی سازمان توسعۀ تجارت ایران:
اقدامات کشتیرانی در برقراری خطوط منظم حمل ونقل دریایی بسیار با اهمیت است

امضاء تفاهم نامه همکاری کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و راه آهن

مدیـر کل دفتـر توسـعۀ خدمـات بازرگانـی سـازمان توسـعۀ تجارت ایـران گفت: 
اقدامـات کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران و شـرکت های تابعـه در برقراری 
همچنیـن  و  هزینه هـا  کاهـش  هـدف  بـا  دریایـی  حمل ونقـل  منظـم  خطـوط 

خدمت رسـانی صادقانـه بـه جامعـۀ صادرکننـدگان بسـیار ارزشـمند اسـت. 
بـه گـزارش خبرنگار ما، احسـان قمـری مدیر کل دفتر توسـعۀ خدمـات بازرگانی 
سـازمان توسـعۀ تجـارت ایـران، در دیـدار بـا مدیرعامـل شـرکت حمـل و نقـل 
کانتینـری، بـا بیان اینکه سـازمان توسـعۀ تجارت ایـران براسـاس وظایف محوله 
در جهـت توسـعۀ صـادرات غیرنفتـی، کمـک بـه کاهـش هزینه هـای حمل ونقل 
صادراتـی را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت، تصریح کرد: با توجـه به برنامۀ 
راهبـردی بـرای افزایـش صـادرات به 15 کشـور همسـایه به همراه هنـد و چین، 

رسـالت و مأموریـت شـرکت های کشـتیرانی داخلی بسـیار با اهمیت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مشـکالت پیـش روی صادرکننـدگان در حوزه هـای حمل ونقل، 
خاطرنشـان کـرد: اقدامـات کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران و شـرکت های 
تابعـۀ آن در برقـراری خطـوط منظم حمل ونقـل دریایی با هـدف کاهش هزینه ها 
و همچنیـن خدمت رسـانی صادقانـه بـه جامعـۀ صادرکننـدگان بسـیار ارزشـمند 

است.

کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران و راه آهن جمهوری اسـالمی ایران 
تفاهم نامـۀ همـکاری امضاء کردند.

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در مراسـم گرامیداشـت هفتۀ حمل ونقـل و با 
حضـور وزیر راه و شهرسـازی، مدیرعامل کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
تفاهم نامـۀ  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  راه آهـن  مدیرعامـل  و  ایـران 

همـکاری امضـاء کردند.
در ایـن تفاهم نامـه کـه بیـن شـرکت راه آهـن و کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران بـه امضـاء رسـید، دو طـرف در زمینـۀ ایجـاد پایانـۀ 
لجسـتیکی کاال و کانتینـر و حمـل کاالهـای ترانزیتی به وسـیلۀ ریل و  
راه انـدازی قطارهـای برنامـه ای کانتینـری و حمل خرده بارهـا از طریق 

قطارهـای بـاری همـکاری خواهنـد کرد.
ایـن تفاهم نامـه توسـط معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامـل 
راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری 

اسـالمی ایـران بـه امضاء رسـید.

قمـری بـا تأکیـد بـر آمادگی سـازمان توسـعۀ تجـارت ایـران جهـت حمایت 
از این گونـه فعالیت هـا، از وجـود خطـوط منظـم کشـتیرانی در حـوزۀ دریـای 
خـزر و همچنیـن برقـراری خط منظـم دریایی به بنادر مومباسـا، دارالسـالم و 
زنگبـار در شـرق آفریقا، از همکاری مشـترک سـازمان توسـعۀ تجـارت ایران 
بـا کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران خبـر داد و افزود: با اشـاره بـه رقابتی 
بـودن هزینه هـای ایـن خطـوط، از جامعـۀ صادرکننـدگان بـرای اسـتفادۀ هر 

چـه بیشـتر از ایـن امکانـات دعـوت می کنیم.
در ادامـۀ ایـن نشسـت مشـترک، مدیرعامـل شـرکت حمل ونقـل کانتینـری 
از آمادگـی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای حمل کلیـۀ کاالهای 

صادراتـی صادرکننـدگان کشـور خبر داد.
وی همـکاری میـان شـرکت های کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران و 
سـازمان توسـعۀ تجـارت ایـران را مسـتحکم اعـالم کـرد و گفـت: شـرکت 
حمل ونقـل کانتینـری به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایران بـرای ارائۀ امکانـات حمل به جامعـۀ صادرکنندگان 
بـا هـدف کاهـش هزینه هـای صـادرات و افزایـش رقابت پذیـری، آمادگـی 

کامـل دارد.
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شـرکت حمل ونقـل ترکیبـی کشـتیرانی از اقـدام جدیـد ایـن شـرکت در 
بخـش حمـل ترانزیـت جـاده ای محمـوالت فوق سـنگین خبـر داد.

به گزارش خبرنگار ما، در راسـتای توسـعۀ صنعـت حمل ونقل و اهتمام به 
مقولۀ مشـتری مداری، شـرکت حمل ونقل ترکیبی کشـتیرانی با همکاری 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران، بـرای اولیـن بار نسـبت به 
حمـل محمـوالت فوق سـنگین از طریق بخـش حمل ترانزیـت جاده ای 

اقـدام کرد.
براسـاس ایـن گـزارش، با تـالش کارکنـان بازرگانـی این شـرکت، اولین 
محمولـۀ فـوق سـنگین در تاریـخ 11 دی مـاه جـاری پـس از تخلیـه در 
اسـکلۀ شـهید رجایی بندرعبـاس، از طریـق حمـل جـاده ای راهـی مقصد 

بندر عسـلویه شد.
ایـن گـزارش حاکی اسـت: بـا توجه به اینکـه حمل مسـتقیم محموالت 
فـوق سـنگین از طریـق کشـتی های کانتینـری بـه مقصد بندر عسـلویه 
هزینـۀ بیشـتری بـرای صاحبـان کاال می باشـد از ایـن رو بهره گیـری از 
ظرفیـت ترانزیـت جـاده ای در این گونـه مـوارد کاهـش هزینه های حمل 

بـرای مشـتریان صاحبان کاال بـه دنبال خواهد داشـت.

ــی نخســتین اجــالس سراســری تجلیــل از  ــزۀ مل ــم جای مدیرعامــل بیمــۀ معل
مدیــران موفــق ملــی در انقــالب صنعتــی چهــارم را در شــش شــاخص کلیــدی 

اخــذ کــرد.
ــه گــزارش روابط عمومــی بیمــۀ معلــم نخســتین اجــالس سراســری تجلیــل  ب
از مدیــران موفــق ملــی در انقــالب چهــارم صنعتــی برگــزار و بیمــۀ معلــم موفق 

بــه اخذ جایــزۀ ملی شــد.
ــی از  ــه نمایندگ ــم ب ــۀ معل ــرکت بیم ــازار ش ــعۀ ب ــت توس ــی معاون کاوه قاض
محمدابراهیــم تحســیری مدیرعامــل بیمــۀ معلــم ایــن جایــزه را دریافــت کــرد.
قاضــی در خصــوص علــل دریافــت ایــن جایــزه تصریــح کــرد: ایــن اجــالس 
ــرده و در  ــی ک ــرکت ها را بررس ــی ش ــاخص اساس ــش ش ــب ش ــی در قال مل
نهایــت، بیمــۀ معلــم بــه دلیــل ثبــات عملکــردی در ســالیان اخیــر موفــق بــه 
اخــذ ایــن جایــزۀ ملــی شــد. بــه گفتــۀ وی ســند اســتراتژیک بیمــۀ معلــم کــه 
ــدوق  ــۀ صن ــرکت های زیرمجموع ــردی ش ــناد راهب ــت اس ــه نخس ــته رتب توانس
ذخیــرۀ فرهنگیــان را اخــذ کنــد مســیری شــفاف بــرای شــرکت ایجــاد کــرده که 

ــۀ مدیرعامــل و انســجام ســازمانی، ایــن موفقیــت  در ســایۀ مدیریــت بهین
تکمیــل شــده اســت. وی عنــوان داشــت: ترکیــب پرتفــوی، انســجام هیئــت 
مدیــره و ترکیــب ســهام داری از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت، امــا در 
کنــار ایــن شــاخص ها بیمــۀ معلــم ورود بــه بازارهــای جدیــد را در دســتور 

ــت. کار قرار داده  اس
ایــن مقــام مســئول در بیمــۀ معلــم تصریــح کــرد: شــرکت بیمــۀ معلــم بــا 
شــرکت در مناقصــات توانســته عــالوه بــر پرتفــوی ســهام داری بــه بازارهای 
جدیــد وارد شــود و بــا اتــکا بــه مدیریــت و ارزیابــی ریســک ســهم خــود را 
در بــازار رقابتــی افزایــش دهــد. معاونــت توســعۀ بــازار بیمــۀ معلــم در ادامــه 
تاکیــد کــرد: در انقــالب چهــارم صنعتــی، شــرکت های چابــک بــه پویایــی 
ســازمانی و بــا اتــکا بــه ابــزار فّنــاوری اطالعــات توانســته اند هدایــت بــازار 
ــد. در ایــن راســتا ســازمان هایی می تواننــد تحول آفریــن  را در دســت بگیرن
باشــند کــه در عیــن چابکــی، بــا روش هــای نوآورانــه در مســیر رقابــت گام 

بردارند.

اقدام شرکت حمل ونقل ترکیبی در بخش حمل ترانزیت جاده ای محموالت فوق سنگین

جایزه ملی اجالس مدیران موفق در انقالب صنعتی چهارم به بیمه معلم رسید
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قدردانی رئیس کل بیمۀ مرکزی از بیمۀ معلم

بیمۀ معلم هزینۀ چاپ سررسید را به سیل زدگان سیستان  و بلوچستان اختصاص داد

 اقدامـات مؤثـر بیمـۀ معلـم در ارتقـاء فرهنـگ بیمه مـورد تأییـد و توجه 
رئیـس کل بیمـۀ مرکـزی  جمهـوری  اسـالمی ایران قـرار گرفت.

دکتـر غالمرضـا سـلیمانی، رئیـس کل بیمـۀ مرکـزی جمهوری اسـالمی 
ایـران، ضمـن تأکیـد بـر ضـرورت اسـتمرار روابط عمومـی شـرکت های 
بیمـه بـر پیاده سـازی طرح هـا ی بهینـه در ارتقـاء فرهنگ بیمه در اقشـار 
مختلـف جامعـه، از اقدامـات شـرکت بیمۀ معلـم در میان قشـر دانش آموز 

و فرهنگـی به عنـوان یـک اقـدام مطلـوب یـاد کرد.
ایـن گـزارش می افزاید، دکتر غالمرضا سـلیمانی رییـس کل بیمۀ مرکزی 
جمهـوری اسـالمی ایران در نشسـت خبـری با حضور اصحاب رسـانه که 
در تاریـخ 20 بهمن مـاه سـال جـاری برگـزار شـد، گفـت: اگرچـه روز 19 
آبان مـاه بـه نـام روز زنـگ بیمـه در صنعـت بیمه ماندگار شـده امـا برای 
تـداوم فرهنگ  سـازی، ایـن روز بـه تنهایـی کافی نیسـت و بایـد روزهای 

بیشـتری از سـوی شـرکت های بیمـه برای ایـن کار اختصـاص یابد.
دکتـر سـلیمانی بـا بیـان اینکـه در سـطح  مـدارس کشـور در خصـوص 
فرهنگ  سـازی اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه، تأکیـد کـرد: به خصوص 
خصـوص  در  قابل توجهـی  و  مطلـوب  اقدامـات  معلـم  بیمـۀ  شـرکت 
فرهنگ سـازی بیمـه انجـام داده اسـت، با توجـه به اینکه نام این شـرکت 
بیمـه ای نیـز معلم اسـت هرگونـه اقدامات در راسـتای ارتقـا فرهنگ بیمه 

می توانـد در قشـر فرهنگیـان و دانش آمـوزان اثرگـذار باشـد.
رئیـس کل بیمـۀ مرکـزی در ادامه با اشـاره بـه دیگر اقدامات انجام شـده 
در توسـعۀ فرهنـگ بیمـه تأکیـد داشـت: بخشـی از کتـب درسـی نیز به 

مفاهیـم بیمـه ای اختصاص یافته اسـت.
دکتـر سـلیمانی بـا بیـان اینکـه توسـعۀ  فرهنـگ بیمـه بایـد از مـدارس 
آغـاز شـود تصریح کـرد: اجرای طـرح سراسـری زنگ مدرسـه، برگزاری 
مراسـم مفـرح و مسـابقات مختلـف بـا جوایـز فرهنگـی و ... می تواند در 

شـرکت بیمـۀ معلـم در راسـتای ایفـاء تعهـدات اجتماعـی، بـا تصمیـم 
مدیرعامل و هیئت مدیره، امسـال هزینۀ چاپ سررسـید را به سـیل زدگان 

سیسـتان و بلوچسـتان اختصـاص داد .
بـه گـزارش روابط عمومی بیمـۀ معلم، این شـرکت بیمه ای امسـال نیز بر 
عهـد خـود باقی مانـد تـا مانند سـال های پیـش، گامـی عملیاتـی در زمینۀ 

توسـعۀ مناطق محروم کشـور بـردارد .

توسـعۀ فرهنـگ بیمـه و گسـترش چتر بیمـه در جامعه اثرگذار باشـد.
مرکـزی  بیمـۀ  رئیـس کل  مؤثـر  اظهـارات  گـزارش  ایـن  براسـاس 
خالقانـۀ  اقدامـات  می دهـد  نشـان  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
روابط عمومـی شـرکت های بیمـه نقـش بسـزائی در گسـترش نفـوذ 
بیمـه در اقشـار مختلـف جامعـه خواهـد داشـت. در ایـن راسـتا بیمـۀ 
معلـم تـالش کـرده گام هـای مؤثـری در ایـن زمینـه بـر دارد. بر این 
اسـاس بـا بـه صـدا درآمـدن زنـگ بیمـه در روز یکشـنبه 19 آبان ماه 
توسـط رییـس کل بیمـۀ مرکـزی جمهوری اسـالمی ایـران در یکی از 
دبسـتان های تهـران، هم زمـان زنـگ بیمـه در شهرسـتان محمودآباد 
اسـتان مازنـدران توسـط بیمـۀ معلم با حضـور فرمانـداری محمودآباد، 
مدیـران اسـتانی صنعت بیمه، مسـئوالن ارشـد آموزش و پـرورش در 
دبسـتان شـهیدعبدی روسـتای بائـوده از توابـع این شهرسـتان برگزار 

شد.
گفتنـی اسـت بیمـۀ معلـم در ادامـۀ  فعالیت هـای تبلیغاتـی خـود، بـا 
اجـرای طـرح “تحصیـل بدون آسـیب” موقعیتی را به وجـود آورد که 
افـراد جامعـه همراه آن شـوند تا از ایـن طریق دانش آموزان بیشـتری 

بتواننـد از مزایـای طـرح "تحصیـل بـدون آسـیب" بهره مند شـوند.
ایمن سـازی گسـتردۀ زمین هـای ورزشـی مـدارس کشـور بـا تجهیـز 
مـدارس پسـرانه بـه زمیـن چمـن مصنوعـی و مـدارس دخترانـه بـه 
زمیـن بـازی گرانـول در راسـتای انجـام مسـئولیت اجتماعـی انجـام 

گرفته اسـت.
خاطرنشـان می سـازد ایـن طـرح از سـوی مشـاور وزیـر آمـوزش و  
پـرورش، مقامـات تربیت بدنی و سـایر ارگان های بیمـه ای و اقتصادی 

کشـور مـورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت.

در ایـن راسـتا هزینـۀ چـاپ سررسـید را بـه مناطـق سـیل زدۀ اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان کـه دچـار قهـر طبیعت شـدند، اختصـاص داد.
گفتنـی اسـت طـی سـال های گذشـته نیـز شـرکت بیمـۀ معلـم در 
هزینـۀ   صـرف  زمینـۀ  در  خـود  اسـتراتژیک  سیاسـت های  راسـتای 

نمـوده  اسـت. محقـق  عملیاتـی را  اقدامـات  سررسـید، 
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علی رغم ممنوعیت های کرونایی:
مجوز تردد کشتیرانی دریای خزر به قزاقستان صادر شد

همکاری شرکت هوپاد دریا برای ورود مسافران کشتی هرمز 14

ــادر  ــه بن ــردد ب ــوز ت ــت: مج ــزر گف ــای خ ــتیرانی دری ــل کش مدیرعام
قزاقســتان در شــرایط شــیوع کرونــا را دریافــت کرده ایــم.

ــا،  ــگار م ــا خبرن ــو ب ــزر در گفت وگ ــای خ ــتیرانی دری ــل کش مدیرعام
ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــۀ ات ــه اطالعی ــاره ب ــا اش ب
ــادر  ــه بن ــردد ایرانی هــا و آذربایجانی هــا ب ــر ممنوعیــت ت ــران مبنــی ب ای
قزاقســتان از ســوی مقامــات ایــن کشــور، تصریــح کــرد: خوشــبختانه بــا 
توافقاتــی کــه بــا مقامــات بنــدری قزاقســتان صــورت گرفــت، کشــتیرانی 
دریایــی خــزر مجــوز تــردد بــه بنــادر قزاقســتان را کســب کــرده اســت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن مجــوز در مــورد شــناورهای رورو و 
ــه  ــرای مقابل ــتان ب ــات قزاقس ــزود: مقام ــد، اف ــدق نمی کن ــافری ص مس
ــران و  ــه مســافر از ای ــا در خصــوص ورود هرگون ــاری کرون ــا ورود بیم ب
ــامل  ــه ش ــد ک ــال کرده ان ــدیدی را اعم ــای ش ــان محدودیت ه آذربایج

راننــدگان کامیون هــای ایرانــی و آذری نیــز می شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه تحــت ایــن تدابیــر شــدید بهداشــتی 
ــه  ــزر ب ــای خ ــتیرانی دری ــناورهای کش ــرای ش ــردد ب ــوز ت ــه مج چگون
ــق توافقــی  ــادر قزاقســتان صــادر شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: طب بن
کــه بــا مقامــات بنــدری قزاقســتانی صــورت گرفتــه، پرســنل شــناورهای 
کشــتیرانی دریــای خــزر در زمــان ورود بــه بنــادر ایــن کشــور در داخــل 
ــد. همچنیــن طــی  ــاده شــدن ندارن شــناور قرنطینــه هســتند و اجــازۀ پی
ایــن مــدت فرمانــده کشــتی موظــف اســت نســبت بــه بررســی مســتمر 
ســالمت افــراد اقــدام کــرده، شــواهد را ثبــت و در اختیــار مقامــات بندری 

قــرار دهد.

ــارجه  ــدر ش ــده در بن ــا مان ــی ج ــافران ایران ــر از مس ــی 325 نف جابه جای
ــرگردان  ــور س ــن کش ــا در ای ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــه ب ــارات ک ام
بودنــد، بــا همــکاری واحــد بــار و مســافر کشــتیرانی هوپــاد دریــا شــعبۀ 

ــد. ــام ش ــاس انج بندرعب
ــات  ــه نقــل از روابط عمومــی شــرکت خدم ــا، ب ــگار م ــه گــزارش خبرن ب
ــی 325  ــات جابه جای ــاس، مقدم ــعبۀ بندرعب ــا ش ــاد دری ــی هوپ نمایندگ
ــا  ــه ب ــارات ک ــارجه ام ــدر ش ــده در بن ــا مان ــی ج ــافران ایران ــر از مس نف
ــکاری  ــا هم ــرگردان بودند ب ــور س ــن کش ــا در ای ــروس کرون ــیوع وی ش
واحــد بــار و مســافر کشــتیرانی هوپــاد دریــا شــعبۀ بندرعبــاس بــه عنــوان 
نماینــدۀ شــرکت کشــتیرانی والفجــر بــه کشــور عزیزمــان انجــام پذیرفت 

مدیرعامــل کشــتیرانی دریــای خــزر بــا بیــان اینکــه ایــن کشــتیرانی 
ــورت  ــه ص ــی )WHO( را ب ــازمان بهداشــت جهان ــای س پروتکل ه
کامــل در رابطــه بــا پرســنل شــناورها پیــاده و اجــرا می کنــد، اظهــار 
کــرد: بــا اجــرای ایــن تمهیــدات هــم اکنــون شــناورهای کشــتیرانی 
دریــای خــزر در بنــادر قزاقســتان در حــال بارگیــری غــالت و 
صادراتــی  حمل ونقــل  همچنیــن  و  هســتند  دامــی  نهاده هــای 
ســیمان، کلینکــر و دیگــر کاالهــای ســاختمانی بــه ایــن کشــور را در 

ــتور کار دارند. دس
شــایان ذکــر اســت، »کشــتیرانی دریــای خــزر« بــه عنــوان 
ــاوگان تجــاری در دریــای خــزر، یکــی از شــرکت های  بزرگ تریــن ن

ــت. ــران« اس ــالمی ای ــوری اس ــتیرانی جمه ــروه کش ــاری »گ اقم

و  شــناور هرمــز 14 در اســکلۀ بنــدر شــهید باهنــر پهلــو گرفــت.
همچنیــن اقــالم بهداشــتی ماننــد دســتکش و ماســک توســط 
پرســنل کشــتی بیــن مســافران توزیــع شــد و بــا هماهنگــی صــورت 
ــن  ــرک و همچنی ــوردی، گم ــدر و دریان ــدگان ادارۀ بن ــه، نماین گرفت
ــوم  ــی از دانشــگاه عل ــزگان و نمایندگان ــتان هرم ــۀ اس ــد قرنطین واح
ــل  ــکی در مح ــای پزش ــس و فوریت ه ــراه آمبوالن ــه هم ــکی ب پزش

ــد. حضــور یافتن
شــایان ذکــر اســت در روز هــای گذشــته نیــز 318 مســافر از کشــور 
امــارات بــه میهــن عزیزمــان بازگردانــده شــدند و در روز جمعــه نیــز 

ــه ایــن بنــدر اعــزام می گــردد. ــرای اعــزام مســافران ب کشــتی ب
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مؤسسه ............................................................ قسمت ................................................... 

درخواست فرم اشتراك از شماره .................................. تا شماره ..................................

نام و نام خانوادگي .................................................... شغل ............................................... 

تعداد شماره هاي درخواستي در هر نوبت .............................................................. جلد 

نوع اشتراك )نسخه چاپی(:           12 شماره 1/800/000 ريال         6 شماره 900/000 ريال 

نوع اشتراك )نسخه الکترونیکی(:  12 شماره 900/000 ريال         6 شماره 450/000 ريال 

............................................................................................................................. نشاني: 
 ..........................................................................................................................................

كد پستي .................................................... تلفن ........................................................... 

صندوق پستي ................................................................................................................. 

در صورت تمايل به اشتراك، خواهشمند است هزينه هاي مربوطه را به حساب بانکي 
شماره 0066912159 )شخص حقیقی( نزد بانك تجارت شعبه قائم مقام فراهاني )كد 
220( قابل پرداخت در كلیه شعب بانك تجارت واريز كرده و رسید آن را به همراه فرم 

تکمیل شده به نشاني ماهنامه پیام دريا قسمت مشتركین ارسال كنید. 

دانشجويان، با ارائه كارت دانشجويی از 40 درصد تخفیف برخوردارند. 

چنانچه مايل به دريافت شماره يکم تا آخرين شماره مجله هستید با امور مشتركین 
ماهنامه تماس حاصل فرمايید.
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