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پیام قدردانی رهبرمعظم انقالب
ازپرسنلکشتیهایتانکراعزامیبهونزوئال
بسماهللالرحمنالرحیم

بــه همــۀ شــما عزیــزان ،کاپیتــان و کارکنــان کشــتی خــدا قــوت
میگویــم .کار بزرگــی کردیــد .حرکــت شــما حرکتــی جهــادی بــود،
کشــور را ســرافراز کردیــد .انشــاا ...موفــق باشــید.
سیدعلی خامنهای    1399/3/19

حملونقل دریایی

و مهمان ناخواندهای بهنام کرونا
[ بهروز قهرمانی ] [ سردبیر ]
چندماهـی اسـت جهـان در چمبـرۀ ویـروس کرونـا گرفتـار شـده اسـت .هیچنقطـهای از جهـان پهناور وجـود ندارد که از آسـیبهای ناشـی از شـیوع کویـد 19-در امان باشـد.
براسـاس پیشبینیهـای انجـام شـده توسـط محققـان و کارشناسـان ،خسـارتهای ناشـی از این ویـروس فراتـر از بحران سـال  2008میالدی اسـت که حتی نمیشـود پایانی
برای آن متصور شـد.
ارزیابیها حاکی از آن است که احتمال دارد علیرغم تمام پیشرفتها و توسعۀ علم پزشکی ،این ویروس سالها مهمان ناخواندۀ مردم جهان باشد.
بانـک توسـعۀ آسـیا بـا یـک حسـاب سرانگشـتی ،زیـان وارده بـر اقتصـاد جهانـی را بـر اثـر شـیوع ایـن ویـروس در مـدت شـشماه حداقـل  347میلیـارد دالر تخمیـن زده
اسـت .در ایـن میـان بـرآورد خسـارت ناشـی از ایـن ویـروس بـر صنعـت حملونقـل دریایـی بـه ایـن سـادگیها ممکـن نیسـت و بـه زمـان بیشـتری نیـاز دارد.
امـا آنچـه در بخـش حملونقـل دریایـی اتفـاق افتـاد بسـیار قابلتأمـل و تعمـق اسـت زیـرا بـا وجـود تعطیلـی بسـیاری از مشـاغل در سراسـر جهـان ،ایـن صنعـت همچنان
بـه فعالیـت خـود ادامـه داد تـا کاالهـای ضـروری ،تجهیـزات پزشـکی و کاالهـای موردنیـاز به دسـت مردم برسـد .این کار سـترگ ،تحسـین تمـام جهانیـان را در پی داشـت.
بـا بسـته شـدن بسـیاری از خطـوط هوایـی ،زمینـی و ریلـی ،ایـن کشـتیها بودنـد که بـا کارکنـان فـداکار ،ایثارگـر و تالشـگر ،آن هـم در اوج بحران کرونـا در پهنـۀ آبهای
بینالمللـی بـه حرکـت خویـش ادامـه دادنـد تا وقفـهای در گـردش کاری تأمیـن کاال و لجسـتیک پیـش نیاید.
خوشـبختانه در ایـن میـان ،کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران بـا انجـام اقدامـات پیشـگیرانه و رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی ،با قـوت و قدرت بـه کار خود ادامـه میدهد که
ارسـال موادغذایـی به ونزوئال توسـط کشـتی گلسـان خود حاکـی از این واقعیت اسـت.
البتـه حملونقـل دریایـی بیتأثیـر از ویـروس کرونـا نبـوده اسـت .کاهـش ظرفیتهای حمـل ،ابتالی برخـی از خدمۀ کشـتیها به بیمـاری کویـد ،19-تعطیلی مراکز آموزشـی
دریایـی ،تعلیـق تورهـای مسـافرتی دریایـی ،لغـو سـفرهای بسـیاری از کشـتیهای تجاری و تانکر ،بسـته شـدن بسـیاری از بنـادر ،تعدیلنیرو توسـط خطوط کشـتیرانی بزرگ
جهـان ،عدمتغییـر خدمـۀ کشـتی و بالتکلیفـی بسـیاری از دریانوردانـی کـه قصـد بازگشـت بـه خانـه و یـا بالعکـس الحـاق به کشـتیها را دارنـد ،تنهـا گوشـهای از چالشها و
مشـکالتی اسـت کـه ویـروس کرونا بـر حملونقـل دریایـی تحمیل کرده اسـت.
بـا ایـن توصیـف ،ویـروس کرونـا آثـار مثبتـی هـم بـرای صنعـت حملونقـل دریایی به همراه داشـته اسـت کـه از جملۀ آنهـا گرایش به سـمت دیجیتالی شـدن ،کنتـرل از راه
دور و اسـتفاده از آخریـن شـیوههای اتوماسـیون بـرای ادامۀ فعالیتهاسـت.
دورکاری و برگـزاری دورههـای آموزشـی دریایـی بـه صـورت تئـوری و عملـی از مزایایـی اسـت کـه در کنـار آثـار منفی ویـروس کرونـا نصیب حملونقل دریایی شـده اسـت.
بازنگـری در فرایندهـای عملیاتـی ،بازرسـی و ممیـزی کشـتیها از راه دور ،ارسـال تجهیزات یدکی کشـتیها از طریـق پهپاد و ...را نیز میتـوان از دسـتاوردهای دوران کرونایی
قلمـداد کرد.
آنچـه بـه طـور گـذرا و مختصـر اشـاره شـد ،در ایـن شـمارۀ نشـریۀ پیامدریا توسـط مدیـران و کارشناسـان ارشـد حملونقل دریایـی در بوتـۀ نقد و بررسـی قرار گرفته اسـت.
امیـد که قبـول افتد.
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پرونده ویژه

حملونقل دریایی در گرداب کرونا

پرونده ویژه

کاپیتان امیرسامان ترابیزاده

دکتر مسعود پلمه

دکتر خسرو سرایی

دکتر فرشید فرید

کاپیتان علیرضا ابراهیمیزاده

دکتر مسعود بیگلرخانی

بررسی تأثیر شیوع ویروس کرونای جدید بر حملونقل دریایی؛

جدال صنعت حملونقل دریایی با کرونا
اشاره:

تأثیـر شـیوع کرونا بـر صنعت کشـتیرانی ،کشتیسـازی ،دریانـوردی ،حملونقل مسـافری ،حجـم تجارت جهانـی ،آمـوزش دریایی و بنـادر غیرقابل
انکار است.
در ایـن ارتبـاط برآوردهـای اولیه از میزان خسـارت و زیـان مالی بر حملونقـل دریایی و بنـادر حکایت میکند با ایـن توصیف رعایت دسـتورالعملها
و پروتکلهـای بهداشـتی در کاهـش شـیوع بیمـاری در صنعـت حملونقل دریایی تا چـه حد تأثیرگذار اسـت؟ از سـوی دیگر مؤسسـات ردهبندی در
دوران بحرانهایـی نظیـر کرونـا چـه نقشـی میتواننـد ایفا کننـد؟ و آیا بخـش حاکمیتی حوزۀ دریا توانسـت نقـش و جایگاه ویـژۀ خـود را ایفا کند؟
اینهـا سـؤاالتی اسـت که این روزهـا ملکۀ ذهن دسـت انـدرکاران صنعت حمل ونقل دریایی شـده اسـت.
در ایـن میـان مسـلم ًا ویـروس کرونـا بـه تغییـر رویههـا و تبدیـل فعالیتها از سـنتی بـه هوشمندسـازی کمک کـرد .حال بایـد دید چه حـوادث و
مشـکالتی در ایـن مسـیر حملونقـل دریایـی را تهدیـد میکند؟
فرامـوش نکنیـم ویـروس کرونا موفق شـد اسـتعدادهای بالفعل و بالقـوه در عرصۀ آمـوزش از راه دور را به اثبات رسـانده و برخی از مسـئوالن اجرایی
را کـه تمایلـی به برگـزاری دورههای آمـوزش از راه دور نداشـتند ،متقاعد کنـد که این بُعد مثبـت را نباید نادیده انگاشـت.
موضـوع اساسـی دیگـر ،موضـوع تغییر خدمـۀ کشـتیها و ممنوعیـت آن از سـوی برخـی از کشـورها ،پـای WHO ،ITF ، IMOو اتـاق بینالمللی
کشـتیرانی و حتـی سـازمان ملـل را بـه میان کشـید .چـه عواملـی باعث اتخـاذ چنیـن تصمیمی یعنـی ممنوعیـت تغییر خدمه شـد؟
و باالخـره آیـا میتـوان ادعـا کـرد عالوه بـر این کـه ویروس کرونـا بـه گسـترش شـبکههای دیجیتالـی و کنتـرل از راه دور منجر شـده ،فرصتها و
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دغدغۀ جهانی

ملکرضا ملکپور

کاپیتان اصغر محمودپور

کاپیتان سیدعبدا ...حسینی

محمد عیقرلو

موضـوع تغییـر خدمۀ کشـتیها و ممنوعیت آن از سـوی برخی از کشـورها ،پای
 WHO ،ITF ، IMOو اتـاق بینالمللـی کشـتیرانی و حتـی سـازمان ملل را به
میان کشـید.

دسـتاوردهای دیگـری را بـرای حملونقل جهانـی و ایران بـه ارمغان آورده اسـت؟
ایـن مباحـث در میزگـرد بررسـی تأثیـر شـیوع ویـروس کرونـای جدیـد مـورد بحث و بررسـی
صاحبنظـران و دسـتاندرکاران صنعـت حملونقـل دریایـی قـرار گرفـت .اعضای حاضـر در این
میزگـرد عبارتند از:
دکتـر مسـعود پلمه ،دبیـرکل انجمـن کشـتیرانی و خدمات وابسـتۀ ایـران ،کاپیتان امیرسـامان
ترابـیزاده ،مدیرعامـل مؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران ،دکتـر خسـرو
سـرایی ،کارشناسارشـد اقتصـاد حملونقـل ،ملکرضـا ملکپـور ،عضـو هیئـت مدیـرۀ انجمـن
توسـعۀ دریامحـور ،مهندس حسـنرضا صفـری ،مدیرعامل مؤسسـۀ ردهبنـدی ایرانیـان ،کاپیتان
علیرضـا ابراهیمـیزاده ،مدیرعامـل شـرکت تأمیننیـرو ،دکتر فرشـید فرید ،رئیـس هیئتمدیرۀ
شـرکت تأمیننیـرو ،کاپیتـان سـیدعبدا ...حسـینی ،مدیـر امـور آمـوزش و پژوهـش مؤسسـۀ
آموزشـی کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران ،محمـد عیقرلو ،دبیر فدراسـیون لجسـتیک ایران،
دکتـر مسـعود بیگلرخانـی ،رئیس امور ایمنـی ،کیفی و زیسـتمحیطی امنیتی و پدافنـد غیرعامل
شـرکت ملینفتکش ایـران ،کاپیتـان اصغر محمودپـور ،مدیر دفتـر ایمنی و محیطزیسـت معاونت
توسـعۀ کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران

پیامدریـا :همانگونـه که اطلاع دارید صنعت
حملونقـل دریایـی از گزند ویـروس کرونا در
لونقـل و
امـان نمانـد و در ایـن ارتبـاط حم 
تجـارت دریایـی آسـیب و خسـارت جـدی را
متحمـل شـد کـه از جملـۀ آنهـا میتـوان بـه
مسـدود شـدن بنـادر ،پاییـن آمـدن میـزان
صـادرات و واردات ،لغـو سفارشـات سـاخت
کشـتیهای فعـال در خطـوط کشـتیرانی،
پاییـن آمـدن ظرفیتهـای جابهجایـی کاال
و ....اشـاره کـرد.
مـروری اجمالـی بـر آنچه در شـش مـاه اخیر
بـرای حملونقـل دریایـی گذشـت ،میتوانـد
بـه عنـوان مدخلـی بـرای ورود بـه سـایر
مباحـث باشـد.

کاپیتـان ترابـیزاده :همانطـور کـه میدانیـد
شـیوع ویـروس ابعـاد مختلـف حقوقـی ،انسـانی،
تجـاری ،اقتصـادی ،تکنولوژیـک ،حاکمیتـی و  ....بـه
خـود گرفـت .متأسـفانه بسـیاری از افراد جـان خود را
در ایـن ارتبـاط از دسـت دادنـد .در سـطح بینالمللـی
نگرانـی عمـدهای را هـم ایجـاد کـرد .جهـان بـا
پدیـدهای مواجـه شـد کـه در دوران معاصـر نمونـه
و نظیـر نداشـت .در واقـع دنیـا نسـبت بـه بـروز ایـن
حادثـه غافلگیر شـد .راه مقابله با آن شناسـایی نشـده
بـود و هنـوز هـم درمانی برای آن یافت نشـده اسـت.
در بسـیاری از کشـورها محدودیتهـای عمـدهای بـر
فعالیتهـا درنظـر گرفته شـد .منـع تردد ،منـع فعالیت
و سـایر اقداماتـی کـه در هـر کشـور به تناسـب نظام
و حاکمیتـی کـه داشـتند ،اعمـال شـد .همـۀ اینها بر
تجـارت بینالمللی تأثیرگـذار بود .تجـارت بینالمللی،
اقتصـاد ،حملونقـل و لجسـتیک بخشهایـی از یـک
شـبکۀ بـزرگ هسـتند کـه بـر یکدیگـر تأثیرگذارنـد
در ایـن مـدت شـبکه دچـار آسـیب شـد .هرچنـد بـا
هماهنگـیای کـه درسـطح بینالمللی انجام شـده بود
بـا از خـود گذشـتگی دریانـوردان صنعـت حملونقـل
دریایـی بـه فعالیـت خـود ادامـه داد .جلـو بسـیاری از
اختلاالت تجـارت عمـدهای کـه میتوانسـت اتفـاق
بیفتـد ،گرفتـه شـد .خوشـبختانه در کشـور مـا کمبود
آنچنانـی محسـوس نبـود .جـا دارد کـه از تمامـی
افـرادی کـه در واحدهـای بهداشـت و درمـان فعالیت
میکردنـد ،قدردانـی کنیـم چـه در بخـش پزشـکی،
پرسـتاری ،بهیـاری ،در بخـش خدماتـی و سـایر
بخشهایـی کـه کمـک کردنـد.
امیـد اسـت شـرایط ایجاد شـده و غیرقابل شناسـایی،
بـه نحـو قابلقبولـی مهار شـود .هنـوز هم بـرای رفع
خطـر نهایـی در دنیـا هیـچ اقدامـی صـورت نگرفته و
به دنبال واکسـن هسـتند .امیدواریم بـه زودی درمانی
قطعـی برای ایـن ویروس پیدا شـود و بتوانیـم مجدداً
بـه فعالیتهـای گذشـتۀ خود ادامـه دهیـم .در نهایت
بـا به وجـود آمـدن ایـن تهدیـدات ،فرصتهایـی نیز
در کشـور مـا ایجـاد شـد که از لحـاظ بینالمللـی باید
آن را مدنظـر قـرار دهیـم .در ایـن شـرایط وضعیـت
بـه گونـهای اسـت کـه نمیتـوان فعالیتهـا را بـه
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خصـوص در بخـش تجـاری متوقف کـرد ،زیرا بخش
تجـاری زنجیـرۀ تأمیـن حیـات بشـر در بخشهـای
مختلف اسـت.

اثرات منفی ویروس کرونا
پیامدریـا :حـال بایـد دیـد شـیوع ویـروس
کرونـای جدید در حـوزۀ لجسـتیک ،تجارت و
اقتصـاد چـه تأثیراتی داشـته اسـت؟

عیقرلـو :اثرات منفـی این ویروس مشـکالت زیادی
را در بخـش حملونقـل دریایـی ،هوایـی ،ریلـی و
جادهای در برداشـته اسـت .ما از دولت انتظار داشـتیم
بـرای چنیـن حـوادث غیرمترقبـهای طرحهایـی را
آمـاده داشـته باشـد .کـه متأسـفانه اینگونـه نبـود.
ایـن موضـوع فقـط در زمینـۀ بیمـاری کرونـا نیسـت
بلکـه تاکنـون شـاهد مشـکالت دیگـری در حـوزۀ
حملونقـل دریایـی بودهایـم .مـن از دولـت تقاضـا
میکنـم کـه طرحهایـی را بـرای مقابلـه بـا حـوادث
مختلـف پیشبینـی کنـد تـا هنـگام مواجهـه بـا آنهـا
بتـوان شـرایط را بـه بهتریـن نحـو مدیریـت کـرد.

نقش مؤسسات ردهبندی
پیـام دریـا :مؤسسـات ردهبنـدی در ارتباط با
این شـرایط چـه نقشـی را ایفـاد میکنند؟

مهنـدس صفـری :نخسـت تشـکر میکنـم کـه در
چنیـن شـرایطی ایـن میزگـرد برگـزار شـد و امیدوارم
نتایـج این جلسـه مـورد اسـتفادۀ عموم ،بـه خصوص
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مسـئوالن قـرار گیـرد .همـگان اهمیـت مؤسسـات
ردهبنـدی را در شـرایط مختلـف بـه ویـژه در شـرایط
تحریـم درک کردنـد .زیـرا خدماتـی را کـه امـروز
مؤسسـات ردهبنـدی بـه صنعـت حملونقـل دریایـی
ارائـه میدهنـد ،راهبـردی اسـت .شـرکتهای بیمه و
مؤسسـات ردهبنـدی جایگاه مهمی در شـرایط تحریم
دارنـد .امـا در حـوزۀ مؤسسـات ردهبنـدی بـه عنـوان
مرکـز تدوین کنندۀ الزامات قوانیـن و مقررات مربوطه
در صنایـع و حملونقـل دریایـی ،انتظـار میرفـت که
آنهـا نیـز در صف مقـدم مقابله بـا کرونا مطرح شـوند
بـدون آنکـه مشـکلی بـرای جامعـۀ دریایـی کشـور
ایجـاد شـود .بـه شـکلی که شـاهد بودیـم ،بازرسـان
مؤسسـات ردهبنـدی نیـز بـا محدودیتهـای سـوار و
پیـاده شـدن بـر روی کشـتیها ،تـردد در کارخانجات
کشتیسـازی و ...مواجـه شـدند .در واقع کسـب و کار
مؤسسـات ردهبنـدی تحتتأثیـر شـرایط کرونایی قرار
گر فت .

زمانـی کـه قرار اسـت در مؤسسـات ردهبندی به هـر دلیلی
بـه جامعـۀ دریایـی کمـک کنیـم و گواهینامههـا را بـا
تعامل بیشـتری و با بازرسـی از راه دور و بـا کمک کارکنان
و صاحبـان کشـتیها صـادر کنیـم ،در چنیـن شـرایطی بـه
نوعـی صاحبـان کشـتیها و صنایـع ،بـه ویـژه در بخـش
کشتیسـازی ،قراردادهایشـان معلـق شـده و سـاخت و
تعمیـرات دسـتخوشتغییـر میشـود .آنهـا انتظـار دارنـد
کـه در دوران تعلیـق و رکـود ،وجهـی دریافـت نشـود .بـه
همیـن علـت در شـرایط سـخت کنونـی ،درآمد مؤسسـات
بـرای صـدور گواهینامههـا کاهـش پیـدا میکنـد.
بنابرایـن ،مؤسسـات ردهبنـدی بـه دلیـل جایـگاه حقوقی و
قانونـی و هـم بـه دلیـل جایـگاه فنـی و علمـی و نیـز بـه
لحـاظ فعالیتهـای کسـب و کار بـا وجـود شـیوع کرونـا

دچـار تبعـات و تأثیـرات زیـادی شـدند .تحت این شـرایط،
اولیـن اقـدام مؤسسـۀ ردهبنـدی ایرانیـان همزمان بـا دیگر
مؤسسـات ردهبنـدی در دنیـا ،بهروزرسـانی دسـتورالعملها
بـود تـا بازرسـان در کشـتیها و صنایـع کشتیسـازی بـا
ایمنـی بیشـتری حضـور داشـته باشـند.
در واقـع اقلام بهداشـتی بـرای حفاظـت از کارکنـان تهیه
شـد .مـا هـم سـعی کردیـم بـه تمامـی پروتکلهایـی کـه
از سـوی مجامـع بینالمللـی و وزارت بهداشـت و درمـان
اعمـال شـده بـود ،عمـل کنیـم و آنهـا را بـه کار گیریـم.
در چنیـن شـرایطی امـکان حضـور کارکنـان و بازرسـان در
مراکـز و دفاتـر بازرسـی عملیـات را از دسـت دادیـم و بـه
دورکاری بـا رعایـت الزامـات خـاص روی آوردیـم .یکـی
از ایـن اقدامـات بازرسـی از طریـق تلفـن همـراه و تأییـد
صالحیـت کشـتی بـه ایـن روش بـود.
ممیـزی دفاتـر شـرکتها نیـز از راه دور صـورت گرفـت و
تأییـد موقـت صـادر شـد .همزمـان طرحـی را تحتعنـوان
«نحـوۀ ارائـۀ خدمات مؤسسـۀ ردهبندی ایرانیان در شـرایط
شـیوع کرونـا» تدویـن کردیـم کـه بـه اطلاع عمـوم هـم
رسـید .در عینحـال ،تعطیلـی نسـبی کارخانجـات سـاخت
و تعمیـر شـناورها باعـث شـد قراردادهـای مؤسسـۀ مـا در
خصـوص کشـتیهای نوسـاز به صـورت تعلیق درآیـد .باید
گفـت کـه عـدم انعقـاد قراردادهای جدیـد از لحظۀ شـروع
ویـروس کرونـا تـا امـروز ،تبعـات خـود را در آینـده نشـان
خواهـد داد.
عـدم اعـزام شـناورها بـه داک و تقاضـای تمدیـد مهلـت
گواهینامههـا بـه کاهـش ایمنی شـناورها و هـم به کاهش
درآمدهـای مؤسسـۀ ردهبنـدی ایرانیان منجر میشـود .البته
در ایـن حـوزه پیشـنهادهایی داریـم ماننـد ایـن کـه بـرای
ایمنـی بیشـتر در اولین فرصتـی که این شـناورها بتوانند در
داکهـای بعـدی قـرار گیرنـد ،آنها را بـه عنـوان داک ویژه

مـورد بررسـی و البتـه تعمیـرات دورهای قـرار دهیـم .براین
اسـاس شـاید بتوان ایمنـی شـناورها را دوبـاره برگردانیم.
جامعـۀ جهانـی و بـه تبـع آن مؤسسـات ردهبنـدی بـه
عنـوان رابـط اسـتاندارد ،ردهبنـدی و دانـش و مرکـز صدور
بهرهبـرداری مجوزهـای تردد ،تأثیری کـه از کرونا پذیرفتند
تـب دیجیتالی شـدن بود .براین اسـاس ،موسسـۀ ردهبندی
ایرانیـان اقداماتـی را کـه در ایـن اوضـاع در حـال انجام آن
اسـت صـدور گواهینامههای دیجیتالی ،امضـاء الکترونیکی
گواهینامههـا بازرسـی بـه وسـیلۀ تلفنهمـراه اسـت.
در واقـع در ایـن دوران سـخت بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم
کـه مؤسسـات ردهبنـدی بـه خصـوص مؤسسـۀ ردهبنـدی
ایرانیـان بـه اتوماسـیون اختصاصـی احتیـاج دارنـد .چرا که
اتوماسـیونهای معمولـی جوابگـوی مـا نیسـت.
از طرفـی بحـران کرونـا در حـال سـرعت بخشـیدن بـه
انقلاب ف ّنـاوری اسـت و مؤسسـات ردهبنـدی در حـوزۀ
پیشـرفت انقلاب ف ّنـاوری بایـد پیشـتاز باشـند .در ایـن
ارتبـاط ،تدویـن الزامـات و اسـتاندارهای جدیـد ،یعنـی قبل
از پیادهسـازی ف ّناوریهـای جدیـد بـرروی کشـتیها ،بایـد
اسـتاندارهای آن مؤسسـات ردهبنـدی تأیید و تدوین شـود.
بنابرایـن ،الزم اسـت کـه تدویـن تعیین نقشـۀ ف ّناوریهای
صنایع دریایی در دوران کرونا و پسـا کرونا را در دسـتور کار
داشـته باشـیم و اگر ایـن کار را نکنیم از دنیـا عقب خواهیم
مانـد .قطعـ ًا بـه تبـع آن ،دیگـر سـند ضـروری در کشـور،
تدویـن نقشـۀ ف ّناوریهـای دریایـی در دوران کرونا و پسـا
کرونـا خواهـد بـود کـه الزم اسـت بـرای تأمیـن و انجـام
چنیـن پروژههایـی دنبـال سـرمایهگذاری و منابـع باشـیم.
مؤسسـۀ ردهبنـدی ایرانیان طـرح مقابله و مواجهـه با کرونا
را در شـرکتهای کشـتیرانی بـه زبـان فارسـی و انگلیسـی
تدویـن کـرده که عزیـزان میتوانند با مراجعه به وبسـایت
مؤسسـه ،الگوی مؤسسـۀ ردهبنـدی ایرانیـان را دانلود کنند.
البتـه ایـن طـرح در خـارج از کشـور قابـل خریداری اسـت.
علاوه بـر آن طـرح مقابله بـا کرونا و اطالعیههـای مربوط
بـه بنـادر مختلـف دنیـا WHO،IMO،و سـایر مراجـع
بـه صـورت دسـتهبندی شـده در وبسـایت مؤسسـه قابـل
دسترسـی اسـتً .
مثلا اگـر یـک شـرکت کشـتیرانی قصد
عزیمـت بـه هنـد داشـته باشـد الزاماتـی را کـه دولـت هند
بـرای مقابله بـا کرونا در بنـادر خود پیاده کـرده میتواند در
وبسـایت مؤسسـه دانلود کنـد و قبل از اعـزام ،برنامهریزی
و مدیریـت نمایـد .یـک بخـش از تدوین مؤسسـۀ ردهبندی
ایرانیـان کـه بـا همـکاری و مشـارکت سـازمان بنـادر و
دریانـوردی انجـام شـده و در وبسـایت  IMOبـه عنوان
تدابیـر ایـران درج شـده نیـز از وبسـایت مؤسسـه قابـل
دانلـود اسـت .بخـش دیگـری هـم تحتعنـوان الگـوی
مدیریتـی از سـازمان بنـادر بـرای  IMOارسـال شـده که
امیدواریـم بـه عنـوان تدابیـر ایـران در وبسـایت IMO
قـرار گیرد.

کرونا بسترساز فرصتها
پیـام دریـا :اگـر موافق باشـید به بحـث ابعاد
انسـانی و کارکنان کشـتیها ،دربـارۀ آموزش،
رفتـار دریانـوردان همچنین به بحـث تجارت
در حملونقـل بپردازیـم .از آقـای پلمـه
درخواسـت میکنیـم کـه در زمینـۀ تأثیـرات
وخسـارت و آیندهنگـری دربـارۀ شـیوع ایـن
ویـروس صحبـت کنند.

دکتـر پلمـه :پیـش از هـر چیـز بایـد توجـه داشـت که
هیـچ کشـوری در دنیـا آمادگـی مقابله بـا کرونا را نداشـت.
حداقـل در  100سـال گذشـته اتفاق مشـابهی کـه بخواهد
جهانشـمول باشـد رخ نـداده بـود تـا کسـی آن را در
کشـور خـود پیشبینـی و پیشـگیری کنـد ،چـه رسـد کـه
بخواهـد آن را در سـطح بینالملـل مدیریـت کنـد .بـا ایـن
حـال ،بـه اعتقـاد مـن ،کرونـا تهدید نیسـت بلکه بسترسـاز
فرصتهـای زیـادی اسـت کـه اگـر هوشـیاری الزم وجود
داشـته باشـد تـا حـدودی میتـوان از آن بهره بـرد .در غیر
ایـن صـورت اسـت کـه کرونـا میتوانـد بـه یـک زیـان و
تهدیـد بدل شـود .همـه میدانیم سرمنشـاء شـیوع ویروس
کرونـا از کشـور چین به عنـوان اولین اقتصاد بـزرگ جهان
و یـا بـه عبارتـی موتـور محرکـۀ اقتصـاد جهانی بـود .چین
بـه هـر علت توانسـت ایـن ویـروس را تا حـدودی مدیریت
کنـد و فرصتهـای اقتصـادی بسـیار زیـادی را بـرای خود
ن طور
رقـم بزنـد و منافـع عدیـدهای را بـه وجـود آورد .ایـ 
مبین آن اسـت ،چین در سـال
کـه گزارشهـای بینالمللـی ّ
 2021رشـد و جهـش اقتصـادی بسـیار بیشـتر از آنچه که
قبـل از کرونا داشـته ،خواهد داشـت .براین اسـاس میتوان
کرونـا را بـرای چین فرصتسـاز دانسـت.
امـا کرونـا چـه تبعاتـی برای کشـور مـا داشـت؟ بایـد ابتدا
از حـوزۀ کسـب و کار خودمـان یعنـی صنعـت کشـتیرانی
شـروع کنیـم .یکـی از اتفاقـات خـوب ،نمایـان شـدن
ناکارآمدیهایـی اسـت کـه بـه شـکل بُروکراسـی در حوزۀ
کسـب و کاری ،اقتصـادی و ...داشـتیم .برخـی از اقداماتـی
کـه صـورت میگیـرد ،بـرای اینکـه تسـهیل فراینـد
حملونقـل و بـه اتمـام رسـیدن چرخـۀ خدمتـی کـه برای
ارائـۀ اسـناد هسـت ،شـکل فیزیکـی آن میباشـد .قبـض
انبـار را بایـد علیرغـم اینکـه اتوماسـیونهای متعـدد،
بسـترهای نرمافـزاری متعـدد و مجازیسـازی طـی یـک
دهـۀ گذشـته صـورت گرفتـه ،باید بـه صـورت فیزیکی در
اختیـار مشـتری قـرار دهیـم یـا ترخیصـه بایـد بـه صورت
فیزیکـی بـه مشـتری و صاحبـان کاال تحویـل شـود .در
واقـع (علیرغـم اینکـه تلاش وافـری صـورت گرفتـه
کـه فعالیتهـای کشـتیرانی و خدمـات بنـدری بـر بسـتر
الکترونیکـی و مجازیسـازی باشـد ،بدیهیتریـن خدمت را
داریـم سـنتی و دسـتی انجام میدهیـم ).به طـور قطع این
موضـوع باعـث شـد کـه مشـکالت عدیـدهای رقـم بخورد
و تعـدادی از اعضـاء و کارکنـان شـرکتهای کشـتیرانی
از کرونـا آسـیب ببیننـد ،بـرای مثـال بعضـی از همـکاران
صدیـق مـا بـر اثـر همیـن اتفـاق دارفانـی را وداع گفتنـد.
در سـنوات گذشـته بخـش اداری و پشـتیبانی و خدمـات
بنـدری و دریایـی ،از  25اسـفندماه تا  20فروردینماه سـال
 1399تعطیـل بودنـد .ولـی در تعطیلات سـال جـاری و به
دلیـل مقابلـه با اثرات اقتصادی شـیوع کروناویـروس و ارائۀ
خدمـت جهـادی برای تأمیـن اقالم مـورد نیاز کشـور؛ بدنۀ
بنـدری و دریایـی ،بـه جـز اول فروردینماه ،فعالیـت خود را
تعطیـل نکردنـد کـه همیـن امر باعث شـد آسـیب جدی به
منابـع انسـانی در ایـن حـوزه وارد شـود.
مـا بـا کشـورهای همجوار دچـار اصطـکاک کاری شـدیم،
همـان طور که شـاهد بودیم بـه برخی شـناورها اجازۀ ورود
بـه کشـورهایی مثـل کویـت ،قطـر و امـارات را ندادند .هر
چنـد کـه رفتـار آنهـا ،صحیـح و بـا توجـه بـه حفـظ منافع
ملـی آن کشـور بـود و مـا نیـز ایـن رفتارهـا را بـا منشـاء
حفـظ حقـوق خودشـان میدانیـم نـه یـک اقـدام خصمانه.
لیکـن علیرغـم آن و در واقع عـدم درک موضوعی در یک

عیقرلو:

اثــرات منفـی ایـن ویــــروس
مشکالت زیـــادی را در بخـــش
حملونقـل دریایـی ،هوایی ،ریلی
و جـادهای در برداشـته اسـت.

مهندس صفری:

بحـران کرونـــــا در حـال سـرعت
بخشـیدن بـه انقلاب ف ّناوری اسـت
و مؤسسـات ردهبنـدی در حـــوزۀ
پیشـرفت انقلاب ف ّنـــــاوری بایـد
پیشـتاز باشـند.

کاپیتان ترابی زاده:
امیدواریـم بـه زودی درمانـی
قطعـی بـرای ایـن ویـروس پیـدا
شـود و بتوانیـم مجـددا ً بـه
فعالیتهـای گذشـتۀ خـود ادامـه
دهیـم.
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تجـارت متقابل اسـت.
از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه ما یکـی از مشـتریان
دراز مـدت خریـد برنج از هندوسـتان و پاکسـتان بودیم این
کشـورها در آن مقطع حسـاس از ارسـال محموالت برنج به
ایـران خـودداری کردند .به دلیـل اینکه ذخایر اسـتراتژیک
خـود را حفـظ کننـد و منافع کشـور خودشـان را حفظ کنند.
همـۀ این عوامل باعث شـد ما برای اینکه بـا چنین بحران
جدیـدی مواجـه نشـویم به فکـر بیفتیم تا بخـش خصوصی
و بخـش دولتـی ،پیشبینیهـای الزم را بـه عمـل بیـاورد.
در بسـیاری از جاهـا همـۀ موضوعـات متوجـه دولـت شـد.
در حالـی کـه دولـت در حـوزۀ کرونـا کار جـدی از دسـتش
برنمیآمـد .خوشـبختانه کرونـا باعث شـد که اقتصـاد ما به
سـمت خصوصیسـازی سـرعت بیشـتری بـه خـود بگیرد،
علاوه بر کرونـا تهدید جدیتـری به عنوان تحریـم داریم.
تحریـم باعـث شـده اقتصـاد مـا ضعیف شـود .همـان طور
کـه االن دولـت دارد سـهم تصدیگـری خـود را به شـکل
خیلـی صریحتـر از آنچـه که طی  30سـال گذشـته دیدیم،
بـه بخـش خصوصـی واگـذار میکنـد .ایـن کار از جملـه
محاسـنی اسـت که کرونـا برای اقتصـاد ما رقم زده اسـت.
مـن دوبـاره برمیگـردم بـه عرصـۀ کسـب و کار خودمـان
یعنـی صنعـت کشـتیرانی .همانگونـه کـه گفتـم هیچکس
حتـی بخـش خصوصـی هم بـرای مواجهـه با ایـن ویروس
آمادگـی نداشـت .مـا بـا تعدیـل نیروهـای انسـانی مواجـه
هسـتیم چـرا کـه کسـب و کار را براسـاس منابـع انسـانی،
بـه صـورت فیزیکی در محـل کار خودمـان پیشبینی کرده
بودیـم .یعنی علاوه بر اینکـه دنیا دیجیتالی شـدن ،آنالین
شـدن و اسـتفاده از فضای مجـازی حداقل  50سـال دارای
سـابقه اسـت ،مـا همـواره ایـن شـعار را دادهایـم کـه یـک
چنیـن اقدامـی را میخواهیم پشـتیبانی کرده و بهـره ببریم
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ولـی ایـن اتفـاق به صـورت عملـی در بخش اعظم کسـب
و کار نیفتاده اسـت.
تعـداد زیـادی متخصـص در حـوزۀ  ،ITنرمافـزار و
سـختافزار بیـکار بودنـد .خوشـبختانه ایـن موضـوع
باعـث راهانـدازی حـوزۀ کسـب و کار در ایـن بخـش شـد.
در نتیجـه شـرکتهای کشـتیرانی و خدمـات بنـدری بـه
واسـطۀ مشـکالت درآمـدی کـه تحقـق پیـدا کـرد تعـداد
قابلتوجهـی از نیروهایشـان را تعدیـل کردنـد تقریبـ ًا حدود
 40درصـد از نیروهـای متخصـص کـه در این حـوزه بودند
را از دسـت دادیـم (نیروهـای متخصص) ،حـدود  40درصد
دیگـر بـه سـمت دورکاری رفتنـد 20 ،درصـد باقیمانـده
بخـش مدیریتـی هسـتند که الزامـ ًا باید در فضای کسـب و
کاری و تجـاری حضـور پیـدا کنند .این یـک فرصت و یک
تهدیـد اسـت؛ فرصـت از ایـن نظر که مـا همگام با توسـعۀ
الکترونیـک جهانـی پیش میرویـم ،تهدید هـم بخشقابل
توجهـی از منابـع انسـانی متخصـص و تحصیلکـرده را بـه
خاطـر ایـن رخداد از دسـت دادیم .در مقابل شـاهد هسـتیم
کـه دولـت بـرای آن بخش از مشـاغل پاییندسـتی کشـور
و خـرد دارای تمهیـد و تفکـر اسـت ولـی بـرای آن بخـش
دیگـر از کسـب و کارهایـی کـه میتـوان موتـور محرکـۀ
سـایر خدمـات بخـش تولیـد باشـند ،هیچگونـه تفکـری به
عمل نمـیآورد.
حتـی ایـن امـکان وجـود نـدارد کـه اینهـا بـه ذات و قائم
بـه مجموعـه ،کاری را انجـام دهنـد که خـود را حفظ کنند.
بـه عنـوان مثـال ( :بایـد شـرایط را بـرای بقاء شـرکتهای
کشـتیرانی مـورد توجه قـرار دهیم کـه اگر اینگونه نشـود،
مطمئـن هسـتیم کـه بیـش از  80درصـد شـرکتهایی که
تحـت عناویـن مختلـف در بخـش دریا ،جـاده ،بنـدر و هوا
فعالیـت میکننـد از گردونـۀ کار خـارج میشـوند).

از ایـن منظـر ،تغییراتـی در مباحـث تعرفـهای بـه عمـل
آوردیـم ،علیرغـم اینکـه مجموعههـای دولتی خودشـان،
مبانـی درآمدیشـان را روی ارز لحـاظ میکننـد ،ولـی
ایـن تـابآوری را ندارنـد .بخـش خصوصـی را کـه خدمت
بینالمللـی میدهنـد فعالیـت مالـی آنـان را بـر مبنـای ارز،
مطابـق خودشـان بپذیرنـد لـذا مواجهه بـه عمـل میآورند.
حتـی برخـی در مراجـع نظارتـی شـکایت کردنـد علیرغم
اینکـه هیچگونه تناسـب کاری نـدارد .رفتارهـا ،رویکردهای
سـلبی را رقـم میزنـد تـا بخـش خصوصـی بـه هـر علـت
ممکـن نتوانـد خـودش را روی پا نگـه دارد و از بحرانهایی
کـه تحـت عناوین مختلف اخیـر که حاال کروناسـت ،نتواند
سرسـالم بیـرون ببرد.

تضعیف همکاریهای بینالمللی
پیـام دریـا :همانطـور کـه میدانیـد میـزان
خسـارات ناشـی از ایـن ویـروس بسـیار
سـنگین اسـت صحبـت از میلیاردهـا دالر
خسـاراتی اسـت که بـرای جبـران آن در نظر
گرفتـه شـده در ابعـاد بینالمللـی کـه شـاید
جبـران همـۀ ایـن خسـارتها ممکن نباشـد
قصـد داریـم در مـورد دریانـوردان و آمـوزش
و تأثیـر ایـن ویـروس بـه صـورت جداگانـه
بپردازیـم .از دکتـر ملکپـور درخواسـت
میکنـم در ارتبـاط  بـا تأثیراتـی کـه کرونـا
بـر توسـعۀ دریامحـور داشـته و بحـث بقـاء
فعالیتهـای موجـود ،ارزیـــــابی خـــود را
بفرمایند.

ملکپـور :بـه نظـر میرسـد یکـی از شـرایط پیرامونـی
تأثیـر شـیوع ویـروس کرونـا تضعیـف همکاریهـای
بینالمللـی اسـت .اگـر میخواهیـم در اقتصـاد بینالمللـی
و فعالیتهـای بازرگانـی موفـق شـویم درسـت برعکـس
فعالیتهـای گذشـته کـه فکـر میکردیـم بایـد درونگـرا و
مسـتقل باشـیم ،بایـد بـه تعامـل با دنیـا اهمیـت بدهیم .در
واقـع مهمتریـن درسـی کـه کرونـا بـه مـا داد این بـود که
تعامـل را با کشـورهای همسـایه و حتی با داخـل در اولویت
قـرار دهیـم ،آنکتـاد در رابطـه بـا ویـروس کرونـا گزارشـی
منتشـر کـرده ،حـرف اساسـی و اصلـیاش ایـن اسـت
کـه آیـا شـما در کشـور خـود نهـاد سیاسـتگذاری بـرای
شـرایط کرونـا و وضعیـت اقتصـادی داریـد تا بتوانـد هر آن
اطالعـات را دریافـت کـرده و شـرایط را شفافسـازی کنـد
و بـرای آن راهحـل ارائـه دهـد؟ در تاریـخ ایـران و بعـد از
انقلاب سیاسـتگذاری و اجـرا بـا هـم تداخـل پیـدا کرده
اسـت .در واقـع همـۀ کسـانی کـه بایـد خطمشـی بدهنـد،
در اجـرا هـم دسـت داشـتند ،بنابرایـن هیچکـس پاسـخگو
نیسـت چـون نهـاد سیاسـتگذاری وجـود نداشـته اسـت.
حداقـل از جلسـۀ امـروز ایـن نتیجـه را بگیریـم کـه مـا به
یـک نهـاد سیاسـتگذاری بـرای بررسـی وضعیـت تأثیـر
کرونـا بـر اقتصـاد ،حملونقـل ،تجـارت بـه خصـوص در
ایـران نیـاز داریم.
مشـارکت موضـوع دیگری اسـت که بایـد بـه آن پرداخت.
در ایـن مـدت همـه منتظـر کمـک دولـت بودنـدً .
مثلا به
عنـوان نهـاد توسـعهمحور یـا سـایر سـازمانهای مردمنهاد
چـه اقداماتـی را در این راسـتا انجام دادند؟ مشـارکت کام ً
ال
تضعیـف شـده اسـت و هیـچ تعریفـی در اینبـاره بـرای
انجمنهـای مردمنهـاد در نظـر گرفتـه نشـده اسـت .منابع
دولـت محدود اسـت .اخیـراً وزیر اقتصـاد در مجلس اعالم
کـرد  15درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی ایران آسـیب دیده
اسـت .بعـد از ایشـان رئیس اتـاق بازرگانی ایران سـخنرانی
کـرد .بایـد دیـد سـخنرانی یـک نهـاد مردمنهـاد را ،کـه ما
فکـر میکنیـم باالتریـن قـدرت حقوقـی را برای مشـارکت
در  20تجمـع تصمیمگیـری ایـران دارد .وی گفـت15 :
درصـد سـرمایهگذاری کاهـش پیـدا کـرده ،نابرابـری
اجتماعـی زیـاد شـده ،فقر زیـاد شـده و نتیجهگیـری کرده،
بایـد بـه همین شـکل باشـد چون بـه هرحال فـروش نفت
از  59دالر به  31دالر رسـیده اسـت .من مدت شـش سـال
نماینـدۀ ایـران در ژنـو بـودم .هـر موقـع پشـت میکروفـن
مـی رفتـم تـا در مـورد وضعیت ایـران صحبت کنـم از من
میخواسـتند در رابطـه با حقـوق مصرفکننده حـرف بزنم.
مجبـور بـودم هـر آنچـه کـه هسـت ،بیـان کنـم ،میگفتم
سـازمان حمایـت از تولیدکننـده و مصرفکننـده .همـه بـه
مـن میخندیدنـد و میگفتنـد ایـن چه سـازمانی اسـت که
در جـای واحـدی کـه تناقـص دارد ،مدیریـت میکنـد؟ بـه
هرحـال ایـن بخـش از مشـارکت نادیـده گرفتـه شـده و
نقشهـا قاطی شـده اسـت .مـا نهـادی داریم کـه باالترین
پشـتوانۀ مالـی را دارد .حقـوق و قانـون اتاق بـازرگان ایران
را اگـر بخوانیـد در مجلس در مجامع و تصمیـم قوۀ اجرائیه
نقـش دارد .هیچوقـت شـما جز یک مصاحبـه از آن خروجی
دیگـری نمیبینیـد .بیشـترین آسـیب از تصمیمـات کوچک
و بـزرگ کرونـا را بنگاههـای کوچک و متوسـط( )SME
میبینـد 70 SME .درصـد تجـارت جهـان را در اختیـار
دارنـد 70 .درصـد تجـارت جهان برابـر منابع اتـاق بازرگانی
بینالمللـی دسـت  SMEهاسـت و در کشـور مـا صاحـب

نـدارد .اتـاق بازرگانـی بینالمللـی  30سـال اسـت بـرای
 SMEهـا خطمشـی نوشـته ولـی چنین چیزی در کشـور
مـا وجـود نـدارد .ایـن بیشـترین آسـیب را بـه حملونقـل
دریایـی میزنـد .چـون کسـی کـه  70درصـد در تجـارت
سـهم دارد ،در تقاضـای حملونقـل و حتمـ ًا در حملونقـل
دریایـی جهـان سـهم دارد .آنکتـاد توصیههایـی کـرده کـه
مـن خدمتتـان عرض میکنـم-1 :خدمـات کشـتیداری را
فعـال نگـه داریـد و نظـرش ایـن اسـت کـه اگـر خدمـات
کشـتیداری را راکـد بگذاریـد ،هزینههای بعدی آن بیشـتر
اسـت -2 .بنـادر بازرگانـی را فعـال نگـه داریـد -3 .تالش
کنیـد تجـارت فرامـرزی دایـر و برقـرار باشـد -4.بایـد
ترانزیـت ادامـه پیـدا کنـد .در حالحاضـر مشـاهده میکنید
میـزان معطلـی رانندههـای مـا در مرزهـا چقـدر اسـت؟
در مقایسـه بـا رانندههـای ترکیـه .در حقیقـت کـدام نهـاد
سیاسـتگذاری در ایـران بـرای تجارت فرامرزی مسـئولیت
داشـته اسـت؟ یکـی از خوبیهـای کرونـا ایـن بـود کـه ما
متوجـه شـدیم بروکراسـی در ایـران زیـاد اسـت .زمانی که
بـه بروکراسـی میرسـیم فقط یک نفـر آمده ،از بروکراسـی
صحبـت میکنـد و مـیرود؛ هیچکس جوابگو نیسـت .سـه
سـال پیـش گزارشـی منتشـر شـده کـه میـزان مقـررات و
مجوزهـای مـورد نیـاز بـرای کسـب وکارهـای بـاز تجاری
در ایـران  15برابـر امـارت و  10برابـر ترکیـه اسـت .ایـن
اعداد کارشناسـی شـده اسـت .در ایـن میان چه کسـی باید
جوابگو باشـد؟ این مقـررات متراکم بروکراسـی ایجادکننده
را ظـرف چـه مدتـی؟ بـا چـه کسـانی میخواهد حـل کند؟
این کار شـروع شـد و سـه سـال هم وزارتاقتصـاد این کار
را کـرد و گفـت مـن دیگـر نمیتوانـم و بعـد مـن پرسـیدم
کـه چـه کسـی قـادر اسـت؟ و منظـورم پلتفـروم بخـش
خصوصـی اسـت .مقرراتزدایـی را چـه کسـی بایـد انجـام
دهـد؟ کسـانی کـه بایـد پیشـنهاد ارائـه کننـد کـه چگونـه
بروکراسـی را کـم کننـد کجا هسـتند؟ من برنامۀ کشـورها
را مقایسـه میکنـم .خواهـش میکنـم برنامـۀ پنـج سـالۀ
چیـن را نـگاه کنیـد .چیـن یـک کشـور تأثیرگـذار اسـت و
ً
اصلا بـا کشـورهای حاشـیۀ خلیجفـارس قابـل مقایسـه
ً
نیسـت و صراحتـا خـود را درونگـرا میدانـد و مـا آمـار و
ارقامهـای آن را داریـم .در تغییراتـی کـه کشـورها دادنـد،
بهتریـن برنامـه را کسـانی دادنـد کـه در رابطـه بـا تغییرات
ً
کاملا از ایـن موضوع بیگانه هسـتیم.
آب و هـوا بـود و مـا
تغییـرات آب و هـوا همانـا بحـث سـیل ،زلزلـه ،کرونـا و...
اسـت و میـزان بودجـۀ در نظـر گرفتـه شـده قابلتوجـه
اسـتً .
مثلا آلمـان بـرای تغییـرات آب و هوایـی و مبـارزه
بـا ویـروس کرونـا مبلـغ  170میلیـارد یـورو بودجـه در نظر
گرفتـه اسـت .آلمـان بـرای هـر فرزنـد  300یـورو پرداخت
میکنـد تـا زمانـی که آثـار مخرب ویـروس کرونا برداشـته
شـود .بـا وجود اینکـه میدانیـم آلمانیهـا بیشـتر از ترکیه
مهاجـر دارنـد .میـزان تخصیص بودجـه برای تغییـرات آب
و هـوا ثبـات مدیریـت آن دولـت و آن نظـام را میرسـاند
کـه چقـدر پایـدار اسـت؟ بعـد از شـیوع کرونـا نظامهـای
دولتمحـور زیـر سـؤال رفتنـد زیـرا اهـرم الزم اقتصـادی
را ندارنـد .در ژنـو نماینـدۀ  WTOسـخنرانی کـرد و گفت
کشـورهایی در جهـان هسـتند کـه آمریـکا بـا حضورشـان
مخالفـت میکنـد ،منظـورش ایـران بـود .پـس از پایـان
سـخنرانی ایشـان رفتـم و گفتـم خانـم محترم مـن نمایندۀ
ایـران هسـتم .گفـت :مـن خیلـی خوشـحالم کـه میبینـم
شـما سـه سـال اسـت که به اینجـا میآیید زیرا مـن دیدم

ملکپور:
بـه نظـر میرسـد یکـی از شـرایط
پیرامونـی تأثیـر شـیوع ویـروس
کــــــرونا تضعیـف همکاریهـای
بینالمللـی اسـت.

پلمه:

کرونـا تهدید نیسـت بلکه بسترسـاز
فرصتهـای زیـادی اسـت کـه اگـر
هوشـیاری الزم وجود داشـته باشـد
تـا حدودی میتـوان از آن بهـره برد.
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کـه هر سـال از وزارتاقتصـاد افراد مختلفـی آمدند آموزش
دیدنـد ،رفتنـد و شـخص دیگـری آمـد .بعد گفت شـما چرا
منتظـر هسـتید آمریـکا با شـرایط  WTOموافقـت کند و
بعد شـما وارد این سـازمان شـوید؟ شـما بروید و خودتان را
تطبیـق دهید.شـما برویـد و بگویید کـه من تولیـد میکنم،
گمـرک و عوارضـی کـه میگیریـم منطبق با تـوان تولیدی
و اقتصادی اسـت.

شوک اقتصادی
پیـام دریـا :آقـای دکتـر سـرایی میدانیـم با
توجـه بـه صحبتهایـی کـه دوسـتان کردند
تأثیرگـذاری  NGOو بخـش خصوصـی را در
شـرایط موجـود و در ایـن بحرانهـا نقـش
پررنگـی میداننـد ،امـا چــــارچوب بخـش
خصوصـی و اینکه اجـازه به آنهاد داده شـود
کـه بتواننـد فعالیـت خـود را بـه نحـو مطلوب
انجـام دهنـد و بـه رفـع بحـران کمـک کنند،
دسـتگاه حاکمیتـی هسـتند و سـازمان بنـادر
و دریانـوردی یکـی از ارگانهـای پیشـرو در
ایـن زمینـه اسـت .بـه خصـوص در بخـش
کمکهایـی کـه بـه نهادهـای مختلـف کـرد
از جملـه همیـن کـه مؤسسـات ردهبنـدی
اجـازه پیـدا کردنـد .از طریـق دورکاری بـه
بازرسـیهای خـود ،در شـرایط خـاص ادامـه
دهنـد و اینکـه اعتبـار گواهینامههـا تمدیـد
شـد بـرای انطبـاق با شـرایط موجـود ،اینها
اقدامـات بسـیار مفیـدی بـوده ،از شمــــا
درخواسـت میکنـم اول اینکـه دربـارۀ نقش
دسـتگاه حاکمیتـی بـه خصـوص در بخـش
حملونقـل دریایـی و شـرایط بحرانـی که در
حالحاضـر داریـم چیسـت؟ و دوم بـا توجـه
بـه اینکـه هـم سـازمان بنـادر و دریانـوردی
بـر بنـادر نظـارت میکند آیـا شـرایط موجود
تأثیـری بـر فعالیـت بنـادر داشـته یـا خیر؟ و
میـزان ایـن تأثیـرات چقـدر بوده اسـت؟
دکتر سـرایی :اقتصـاد دریا حـدود  3/9درصـد در تولید
ناخالص داخلی و  3/1درصد در اشـتغال کشـور سـهم دارد.
سـهم خـود حملونقـل دریایـی بـه تنهایـی بیـش از یـک
درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی را شـامل میشـود کـه
در دوران رونـق تـا  1/4درصـد هـم افزایش داشـته اسـت.
هـم اکنـون در شـرایط ویـژهای قـرار داریـم تحت شـرایط
تحریمهـای سـنگین ،سـقوط قیمـت نفـت و همچنیـن
شـیوع بیمـاری کرونـا در کشـور کـه هریـک آثـار و تبعات
خـود را داشـته و خواهنـد داشـت .در سـازمان بنـادر اما نوع
واکنـش بـه هـر یـک از این عوامل بسـیار حسـاب شـده و
دقیـق بـود مث ً
ال بـرای مقابله با بحـران کرونا نـوع عملکرد
سـازمان مـورد تقدیـر دبیـرکل سـازمانجهانی دریانـوردی
قـرار گرفـت .امـا بـرای آمادگی هر چه بیشـتر بـرای مقابله
بـا تأثیـرات ایـن بحرانهـا چگونگـی تأثیـر هر یـک از این
عوامـل و تأثیـر تجمیعی آنها را محاسـبه کردیم و اکنون در
سـازمان بنـادر و دریانوردی کارگـروه مقابله بـا بحرانهای
اقتصـادی ناشـی از ایـن عوامـل تشـکیل شـده کـه یـک
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حرکـت بسـیار خوب به شـمار مـیرود.
صنعـت حملونقـل دریایـی در جهـان یکـی از صنایعـی
اسـت کـه تحتتأثیـر بحـران کرونـا قـرار گرفـت و بـه
دلیـل کوچـک شـدن اقتصادهـا بـه احتمـال زیـاد از حجم
تبـادالت تجـاری دریایـی کاسـته شـود و متأسـفانه احیای
مجـدد اقتصادهـا در کشـورهای جهـان زمانبـر اسـت لـذا
میبایسـت مـا خـود را بـرای آینده آمـاده کنیـم .آنچه که
اتفـاق خواهـد افتـاد تأثیرات ناشـی از شـوکهای اقتصادی
اسـت کـه در آینـده مترتـب میشـود .علاوه بـر اینکـه
ایـن بیمـاری فعالیتهـای اقتصـادی را بـرای مدتزمـان
طوالنـی متوقـف کـرد ،از نادرتریـن اتفاقاتـی بـود کـه مـا
هـم از سـمت تقاضـا رکـود شـدید داشـتیم و هم از سـمت
عرضـه و دو سـمت اقتصاد آسـیب جـدی دیـد و این باعث
شـد کـه شـوک زیادی بـه همـۀ کشـورها وارد شـود .از دو
منظـر میتـوان ایـن را بررسـی کـرد ،یکـی اینکـه اقتصاد
مـا آن پیوسـتگیای را کـه بایـد بـا اقتصـاد جهانی داشـته
باشـد نـدارد .مثـل بحـران  2008کـه تأثیـر آن بیشـتر در
شـرق آسـیا بـود نه ایـران یا بحثـی را کـه ً
مثلا در آمریکا
پیـش میآیـد بـرای رکـود مسـکن و تأثیـرات آن در اروپـا
مشـاهده میشـود ،بـر اقتصـاد مـا خیلی تأثیـر نـدارد .اما از
منظـر دیگـر به دلیـل تأثیرات ناشـی از تحریمهای دور اول
و دور دوم در تجمیـع بـا تأثیـرات اقتصـادی شـیوع بیماری
کرونـا شـرایط ویـژهای برای کشـور مـا رقم خواهـد خورد.
احتمـا ًال در حملونقـل دریایـی و بنـادر باید بـه لحاظ عدم
درآمد منتظر وارد شـدن خسـارتهای سـنگین در مقایسـه
بـا سـالهای قبل باشـیم.
همچنیـن در صورتـی کـه تمهیـدات مناسـبی اندیشـیده
نشـود امـکان دارد در صنعـت حملونقـل دریایـی و بنـادر
افـراد زیـادی شـغل خـود را از دسـت بدهند.
حملونقـل بـا بهرهگیـری از یـک لجسـتیک دقیـق و البته
برخـوردار از ظرفیتهـای روز دیجیتـال ،تسـهیلکنندۀ
تجـارت اسـت .وقتـی کـه مـا بـه ابعــــاد لجسـتیک
حملونقـل درعمـل واقـف باشـیم بـه دلیـل ایجـــــاد
هماهنگـی و یکپارچگـی میتوانیـم در بخـش هزینههـا
صرفهجوییهـای چشـمگیری را ایجـاد کنیـم .متأسـفانه
دیدگاههـای لجسـتیکی خیلـی کـم در کشـور جـا افتـاده
و کمتـر شـرکت حملونقلـی را مشـاهده میکنیـد کـه بـا
دیـدگاه لجسـتیک مدیریـت شـوند چـرا کـه اصـو ًال مـورد
مطالبـه قـرار نمیگیرند .در بحـران کرونا به ناچـار خیلی از
افـراد و مشـاغل در حملونقـل دریایی به سـمت دیجیتالی
شـدن حرکـت کردنـد امـا ایـن حرکـت هنـوز پاسـخگوی
مطالبات لجسـتیکی نیسـت بلکـه برای پرهیـز از دیدارهای
حضـوری ،برخـی از اسـناد و فرایندهـا در فضـای مجـازی
صـورت میگیـرد کـه بـه خودیخـود حرکـت خوبی اسـت
و در صورتـی کـه در جهـت ایجـاد هماهنگـی و یکپارچگی
بیـن عناصـر تشـکیل دهندۀ زنجیرۀ حمل سـوق داده شـود
وضعیـت بهتـری را شـاهد خواهیم بـود و البته ایـن امر باید
نهادینـه شـود .اسـناد را هم بایـد دیجیتالی کـرد .اینکه در
فراینـد دیجیتالـی شـدن ،در انتهـای کار یـک نفـر کاغذی
را بـرای مهـر و امضـا شـدن حضوری بـه نفر بعـدی بدهد،
تمـام حلقههـای قبلـی فراینـد دیجیتالـی را هـم بیاثـر
میکنـد .بنابرایـن ،ایـن نـگاه بایـد دائمـی شـود .بایـد از
ظرفیتهـای لجسـتیک بیشـتر بهـره ببریـم.
امـا گاهیاوقـات بـرای مقابلـه بـا یـک بحـران فرایندهایی
را تعریـف میکنیـم کـه وضعیـت را در مقایسـه بـا وضعیت
عـادی بدتـر میکنـد ،حملونقلـی کـه در خدمـت تجـارت

اسـت نبایـد در تجـارت دخالـت کنـد حتـی بـا اجبـار
بخشنامـه .بـرای مثـال ورود و خـروج کاالهـای اساسـی
از بنـادر یـک فراینـدی دارد کـه سالیانسـال عملیاتی بوده
امـا بـه یکبـاره تصمیماتـی گرفتـه میشـود کـه منجر به
ماندگاری بیشـتر کاالی اساسـی در بنادر کشـور میشود در
حالـی که بازار کشـور به آن کاال نیـاز دارد .یا مث ً
ال در بحث
تجـارت بخشنامـهای صـادر میشـود ،در بنادر کشـور و یا
حملونقـل دریایـی کشـور کـه طبق ایـن بخشنامـه ،یک
بخـش خصوصـی تخفیفـی بدهـد به یک بخـش خصوصی
دیگـری .چـرا باید چنیـن کاری صورت بگیـرد این موضوع
در زمـان بحـران تازه خودش را نشـان میدهد .این مسـأله
در زمانـی کـه همهچیـز خـوب باشـد ،تحریـم و کرونایـی
ً
اصلا نشـان نمیدهـد .پـس در شـرایط
نباشـد خـودش را
سـخت هنـر ایـن نیسـت کـه مشـکل را از یـک نقطـه بـه
نقطـۀ بعـدی منتقـل کنیـم ،هنـر حلمشـکل اسـت .تأثیـر
کرونـا در کشـور مـا نسـبت بـه یک کشـور صنعتی ،بسـیار
متفـاوت اسـت .در کشـوری کـه ً
قبلا هیچگونـه تحریمـی
نداشـته و نسـبت بـه قیمـت نفت مسـألهای نداشـته ،اما در
کشـور مـا کرونـا اثـری تجمیعـی بـر اقتصـاد بـه خصوص
اقتصـاد حملونقـل مـا خواهـد داشـت ،بنابرایـن ،بیشـتر از
بقیـۀ کشـورها بایـد مراقـب باشـیم و راه حلهایـی را کـه
ارائـه میدهیـم باید بـا توجه به تمام آن پیشـینهها باشـد و
تنهـا کرونـا در ادامـۀ کارهـا تأثیرگذار نیسـت.
کاری را کـه درحالحاضـر انجـام دادیم در راسـتای دیدگاه
اقتصـاد کالن ،تجـارت فرامـرزی ،کسـب و کارهـا در
حملونقـل ،بحـث لجسـتیک و اینکه تأثیـرات بر GDP
بحـث صـادرات و واردات را بررسـی کردیـم و اینکـه
شـاخصهایی را کـه در ارتبـاط بـا این عوامل هسـت .ما در
بحـث کرونـا تجـارت کاالیی را هم بررسـی کردیـم که چه
نـوع کاالهایـی را قبـل از کرونـا از دسـت داده بودیم و بعد
از کرونـا بـه چه شـکل شـده اسـت؟ به شـوکهای سـمت
تقاضـا و عرضـه در کرونـا پرداختیم .شـرکتها چه دولتی و
چـه غیردولتـی مرتبط بـا حملونقـل ،هزینههـای غیرقابل
پیشبینـی را در شـرایط کرونـا متحمـل شـدند .بنابرایـن
بـه خصـوص شـرکتهایی کـه در بنـادر خدمـت میکنند،
بـــرای رعایـت پـــروتکلهای بهـــداشتی ،هزینههـای
مضاعفـی را بایـد متحمل شـوند .ایـن هزینههـا در خدمات
دریایـی و بنـدری ارقـام باالیـی دارد .در بحـث نگـهداری
کاال در شـرایط کرونـا ،اگـر کاال بیـش از زمانی کـه باید در
انبـار بمانـد نیـاز بـه سـمزادیی و گندزدایـی دارد .کارگـروه
تنظیـم بـازار ،انبارداری سـازمان بنـادر را مشـمول این کرد
کـه انبـارداری پلکانـی نباشـد .یعنـی تـا  30روز و بعـد از
 30روز هـم تعرفـۀ  30روز ،یـک کاالیـی کـه اساسـی هم
باشـد بـا ارز  4200تومـان آمده در بخش خصوصی اسـت و
کسـی هـم کـه آن را وارد کرده در بخش خصوصی اسـت.
بنابرایـن اصـو ًال نبایـد وارد چنیـن بحثـی شـد ،دو طـرف
غیردولتـی بـا هـم بایـد وارد مذاکـره شـوند و یـک راهحلی
را پیـدا کننـد .نتیجـه ایـن شـده کـه مانـدگاری کاالهـای
اساسـی در بنـادر افزایـش پیدا کـرده و به تبـع آن هزینهها
بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت .نتیجـه ایـن میشـود که
در حملونقـل مـا ناچـار بـه پرداخـت یارانـه هسـتیم و یـا
کاالهایـی را بدهیـم ،در حالـی که این سـمت هـم هزینهها
بسـیار بـاال رفتـه اسـت .تعرفهها را هـم نتوانسـتیم افزایش
دهیـم .بیـکاری و تعدیـل نیـرو در شـرکتهای بنـدری اگر
اتفـاق نیفتـد ،بـه ایـن معنـی نیسـت کـه همهچیـز خـوب
اسـت .بـه معنـی کاهـش بهـرهوری نیروی انسـانی اسـت

و کاری را کـه پنـج نفـر بایـد انجـام دهنـد  20نفـر انجـام
میدهنـد .براسـاس مطالعـات بینالمللـی پیشبینیهایـی
کردیـم کـه کرونـا بـا چـه شـیبی تـا آخـر سـال رفتـار
خواهـد کـرد؟ نتایـج مطالعـات مؤسسـات بینالمللـیای
ماننـد مؤسسـۀ گلدمـن سـاکس ،مکنزی ،سـازمان توسـعه
و همـکاری ، OECDبانـک مرکـزی ،سـازمان آمار ایران
در نظـر گرفتیـم و در نهایـت بـرای حفظ سـهم حملونقل
دریایـی در تولیـد ناخالص کشـور باید با برنامه و به سـرعت
در جهـت بازیابـی اقتصـادی حرکـت کنیـم و بنگاههـای
اقتصـادی فعـال در حـوزۀ صنعت میبایسـت درآمد داشـته
باشـند تـا بتواننـد اشـتغال موجـود را حفـظ کننـد تـا در
جـای خـود بتـوان آثـار اجتماعـی بیـکاری را کنتـرل کرد.
اینهـا نیـاز بـه هماهنگـی و مشـارکت دارنـد بـا اینحـال
مـن خواهـش میکنـم کـه آنقـدر انگشـت اتهام را سـمت
دولـت نگیریـم .همـه بایـد بـا هـم از پـس این مشـکالت
عدیـده برآییـم .خسـارتی که از محـل کرونا خواهیـم دید با
خسـارتی کـه از تحریـم خواهیـم دیـد برابری خواهـد کرد.
لیکـن بـا توجـه به مبهم بـودن میزان شـیوع و نحـوۀ رفتار
آتـی ایـن بیمـاری هنـوز آثـار و عواقـب اقتصادی ناشـی از
آن بـه صـورت کامـل روشـن نیسـت و غالـب تحلیلهـا با
اسـتفاده از فرضیـه و سناریوسـازی انجـام میشـود .بحران
ناشـی از شـیوع بیماری کرونـا تفاوت زیادی بـا بحرانهای
قبلـی دارد ،کاهـش درآمدهـای مالیاتـی بـه علـت بحـران
مالـی بخشهـای اقتصـادی و کاهـش درآمدهـای گمرکی
بـه علـت کاهـش واردات ،افزایـش هزینههـای بهداشـتی،
کاهـش تقاضـای نیـروی کار ،تبعـات ناشـی از عـدم جذب
سـرمایهگذاریهای جدیـد ،کاهـش پروژههـای عمرانـی
و  ...میتوانـد از آثـار فیالفـور بیمـاری کرونـا باشـد ،در
حملونقـل در همـۀ شـقوق شـاهد افـت شـدید آمـار
مسـافری بودیـم و البتـه ایـن کاهـش در سـفرهای دریایی
بـه مراتـب چشـمگیرتر ار بقیـۀ مدهـای حمـل بوده اسـت.
کاهـش تقاضـای حملونقـل دریایـی در ماههـای اخیـر
همچنیـن تأثیـر فـوری خود را بـر کرایۀ حمـل کاال و اجارۀ
کشـتی نیز گذاشـته اسـت ،به نحوی که اکثر شـاخصهای
مربـوط به کرایۀ حمل و اجارۀ کشـتی روند کاهشـی نسـبت ًا
شـدیدی را نشـان میدهـد .تأثیـرات بیمـاری کرونـا را در
سـه سـناریوی خوشبینانـه ،سـناریوی میانـه و سـناریوی
بدبینانـه مـورد بررسـی قرار دادیـم ،در بهترین حالت تا سـه
الـی پنـج ماه آینـده بازیابـی اقتصادی سـریع اتفـاق خواهد
افتـاد ،در سـناریوی میانـه تـا پایان سـال و حتی بهار سـال
آینـده موفـق بـه بازیابـی اقتصادی ناشـی از بیمـاری کرونا
نخواهیـم بود و در سـناریوی بدبینانه ایـن بازیابی اقتصادی
تـا نیمـۀ سـال  1401بـه تعویـق خواهـد افتاد.

لزوم ایجاد نهاد سیاستگذار
ملـک پور :آقـای وزیـر اقتصـاد در تاریـخ  99/03/18در
مجلـس وقتـی کـه وضـع اقتصـاد را بـه نماینـدگان اعالم
کـرد از اثـر تحریـم گفتنـد ،از کرونـا هـم حـرف زد همگی
مأیوسکننـده بـود و نمایندههـا پرسـیدند کـه آقـای وزیـر
پیشـنهاد شـما چیسـت؟ ایشـان جـواب داد « :تحریـک
تقاضـا» .مـن اقتصـاددان نیسـتم و چـون از گزارشهـای
دیگـر مصوبـات دولـت اینگونـه دیـدم کـه بـازار نفـت که
تحریـم اسـت میگوینـد برویـم روی صـادرات غیرنفتـی،
صـادرات غیرنفتـی احتیاج بـه بـازار دارد ،تقاضا بایـد ایجاد
شـود ،پـس بازارهای مشـترک ما بـا همسـایگانمان مطرح
میشـود .قیمـت یـک کانتینـر یخچالـی از البـرز (کـرج) به

بنـدر حمریـه االن  47میلیـون تومان اسـت .همیـن کانتینر
یخچالـی از کـرج بـه بندر حمریـه قبل از کرونـا  15میلیون
تومـان بـود .حـاال سـؤال اینجاسـت کـه چطـور بایـد توقع
داشـت کـه یـک صادرکننـدۀ غیرنفتـی از عهـدۀ ایـن رقم
بربیایـد؟ و بعـد از آن بـازار را هـم رونـق دهد.
چـه مؤلفههایـی باعـث شـده اسـت کـه  15میلیـون تومان
بـه  47میلیـون تومان رسـیده اسـت؟ بـا این شـرایط چطور
میتـوان صـادرات غیرنفتـی را رونـق بخشـید؟پس مـا بـه
یـک نهـاد سیاسـتگذار نیـاز داریـم کـه لحظـهبـه لحظه
بـرای ایـن فشـارها راه حـل پیـدا کند.
تـا ایـن لحظه برحسـب تن کیلومتـر 36 ،درصـد حملونقل
بینالمللـی جهان نسـبت به سـال  2019کاهـش پیدا کرده
اسـت .ولـی وقتـی بـه سـمت آسـیا میرویـم  50درصـد،
ژاپـن  5درصـد ،آمریـکا  40درصـد کشـورهای اسـپانیایی
زبـان  50درصـد( .ایـن اعـداد دقیـق هسـتند و آقـای دکتر
محمـد وافـری اسـتاد دانشـگاه هلنـد در ایـن اینجـا نقش
داشـتند و یـا آقای شـریفی که دبیـر کل اتحادیـۀ مالکان و
مدیرعامـل ردهبنـدی آسـیا بودند).
ایـن اعـداد را وقتی کنار هـم میگذاریم حاال بایـد بپردازیم
بـه اینکـه بـا مشـارکت چـ ه کاری میتوانیم انجـام دهیم؟
کـه حداقـل سـرعت ضریـب افزایـش بیـکاری را کاهـش
دهیم.

دوگانگی شرکتهای کشتیرانی
دکتـر پلمه :حضـور و مداخلـۀ حداکثری دولـت در تمام
موضوعـات باعـث میشـود کـه مدیریـت صحیـح اعمـال
نشـود مـن از بـاب تمثیـل میخواهـم عـرض کنم کـه چرا
باعـث میشـود کـه آن نـرخ تمـام شـدۀ حمـل علیرغـم
اینکـه بسـیاری از مؤلفههـا هنـوز دسـت نخـورده افزایش
پیـدا کنـد انجمـن کشـتیرانی و خدمـات وابسـته بـا توجـه
بـه شـرایطی کـه پیـش آمـد ،مرزهـا مسـدود شـد و عم ً
ال
ترانزیـت متوقف شـد ،آمـد یک برنامـه و نقشـهای را برای
کاهـش هزینـۀ مانـدگاری کانتینرهـای ترانزیتـی تدویـن
کـرد .در نهایـت اعلام کـرد کانتینرهایـی کـه از یـک بازۀ
زمانی مشـخص وارد کشـور شـدند و ترانزیتی هستند بدون
قیـد زمانـی ،آنهـا هـر میـزان کـه هسـت کـه معمـو ًال 21
روز هسـتند ،بـه عـدد  40روز افزایـش پیـدا میکنـد24 .
سـاعت بعـد ،این موضوع از سـوی وزرات راه و شهرسـازی
ً
اصلا اضطـراری وجـود نـدارد ،هیچگونـه
اعلام شـد کـه
خسـارتی متوجـه نیسـت ،شـرکتهای کشـتیرانی بـا یـک
دوگانگـی مواجـه شـدند .از اینطـرف تشـکلی میآیـد و
زیانـی را متوجـه شـرکتهای کشـتیرانی به واسـطۀ تعامل
و حفـظ بخـش خصوصی و توسـعه و مانـدگاری ترانزیت از
سـود خـود میگذرنـد و زیـان را متحمـل میشـوند .ولـی
دولـت دسـت بـه اقدامـی زد کـه خسـارت متوجـه بخـش
حملونقـل ترانزیـت شـود .وقتـی دولـت بیمحابـا در هـر
بخشـی مداخلـه میکنـد نتایـج مثبتـی را رقـم نخواهد زد.

دکتر سرایی:
اقتصـاد دریـا حـدود  3/9درصـد
در تولیـد ناخالـص داخلـی و 3/1
درصـد در اشـتغال کشـور سـهم
دارد .سـهم خود حملونقـل دریایی
بـه تنهایـی بیـش از یـک درصـد از
تولیـد ناخالـص داخلـی را شـامل
میشـود کـه در دوران رونـق تـا
 1/4درصـد هـم افزایـش داشـته
اسـت.

کاپیتان محمودپور:
تا آخـر آوریـل  2020بـرای ضرری
کـه بــــرای صنعـت دریانـوردی
پیش بینــــی شده ،تقریبـــاً یک و
نیم میلیارد دالر صنعت کشـتیرانی
از آن درآمـد بالقـوه ای کـه داشـته
محروم شـده اسـت.

ممنوعیت ترانزیت
عیقرلـو :مـا در سـال  99برنامـه داشـتیم که قریـب به 6
میلیـون تـن فـراوردۀ نفتـی از طریـق دریـا بـه کشـورهای
همسـایه ترانزیـت کنیـم بـه ازای هر تـن ترانزیـت  100تا
 150دالر درآمد ارزی با منشـاء خارجی داشـت و وابسـتگی
کشـورهای همسـایه بـه مـا را در خصوص ترانزیـت تقویت
میکـرد 20 .روز قبـل ،بخشنامـهای از طـرف دولت صادر
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میشـود که ایـن ترانزیت ممنوع شـود ،ممنوعیت از سـوی
حاکمیـت بـرای مـا الزماالجراسـت .کاالیـی کـه در داخل
بنـدر موجـود اسـت و پروانۀ ترانزیتـی برای آن صادر شـده
آنهـا را هـم ممنـوع کردنـد .در واقـع ایـران کـه از لحـاظ
بنـدری و شـاخصههای ترانزیتـی طـراز اول هسـت حداقل
ایـن موقعیت را از دسـت دادیم.
سـازمان بنـادر باالتریـن خسـارت را از ایـن محـل دیـد.
یـک کشـتی نفتکش وقتی کـه وارد بنادر کشـور میشـود،
حـدود  20تـا  30برابـر کشـتی جنـرال کارگـو عـوارض به
آن تعلـق میگیـرد .میلیاردهـا تومان سـرمایهگذاران بخش
خصوصـی در بنـادر مـا مخزن ایجـاد کردند ،سـهم بندر در
مخـازن هـم هسـت .منتهـا حـق دسـت دولـت و حاکمیت
اسـت دخالـت دولـت آسـیبی کـه از ایـن بخشنامـه بـه
ترانزیـت وارد میشـود به صـادرات هم اثر خواهد گذاشـت.

تشکیل تیم مدیریت بحران
پیـام دریـا :در شـرایط کنونـی مداخلـۀ
حاکمیـت و تنظیـم برنامـه خیلـی مهم اسـت
و اگـر اینگونـه نباشـد فاجعـه به بـار میآید.
چـرا کـه دیگـر نمیتـوان ضوابـط را اجـرا
کـرد .حاکمیت بایـد نظرات بخـش خصوصی
را بـه جدیـت متوجـه باشـد و آثـار تصمیمات
گرفتـه شـده را مشـاهده کنـد .تصمیمـات
درسـت را ابلاغ کند ولـی اگر این مشـارکت
در بخـش داخلـی و بینالمللـی نباشـد آثـار
منفـی زیـادی دربر خواهـد داشـت .در بخش
افزایـش کرایـه ،کاهش و مشـکالت ترانزیت
گـره ایجاد میشـود ولی بـه نظر میرسـد در
همـۀ دنیا مشـکلی کـه به وجـود میآیـد .اگر
حاکمیت وارد نشـود هرجو مـرج پیش خواهد
آمـد ولی حاکمیـت به دقـت و مشـارکت باید
بـه تصمیمـات درسـت برسـد .جنـاب آقـای
بیگلرخانـی همانگونـه کـه مطلع هسـتید قبل
از شـیوع کرونـا بحرانـی را تانکرهـا و صنعت
حمـل محموالت نفتی و مشـتقات آن داشـتند،
کاهـش نفـت را داشـتیم کـه بحـث کرونـا
تشـدید کننـده و ایـن وضعیـت پیـش آمـد،
یکـی از پایههـای اقتصاد کشـور مـا صادرات
نفـت اسـت و شـرکت ملینفتکش هـم نقش
مؤثـری را در ایـن زمینه ایفاد میکنـد .اثراتی
که شـیوع ویروس کرونـای جدید بـر فعالیت
شـرکتها داشـته و اینکـه چـه فرصتهایی
در ایـن زمینـه ایجـاد شـده را بفرمائید.
دکتـر بیگلرخانـی :همانطـور کـه همگـی مسـتحضر
هسـتید شـرکت ملینفتکش ایران یک شـرکت استراتژیک
اسـت کـه همـواره میباید بـا تحلیلها و آنالیزهای مسـتمر
خـود ،نقـش و تأثیـر عوامـل تاثیرگـذار را از قبل شناسـایی
و اقدامـات متناسـب را بـرای حداکثـر کاهش آسـیب انجام
دهـد .بـا ظهـور ویـروس کرونـا بـرای اولیـن بار در کشـور
چیـن ،تیـم مدیریـت بحـران شـرکت ملینفتکـش سـریع ًا
و قبـل از اینکـه هنـوز گـزارش رسـمی مبنـی بـر ورود
ویـروس بـه داخـل کشـور اعلام شـود ،وارد عمـل شـد و
دسـتورالعملها و پروتکلهـای بهداشـتی سـختگیرانهای
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را تنظیـم کـرد و بالفاصلـه آن را پـس از تأییـد بـه ادارۀ
مرکـزی ،مناطـق تحت کنتـرل و همچنین بـر روی ناوگان
خـود ارسـال و اجرایـی نمـود .البتـه نباید فرامـوش کرد که
شـرکت مـا تحـت شـدیدترین تحریمهـای ظالمانۀ کشـور
متخاصـم آمریکاسـت و ایـن موضـوع کـه خـود چندیـن
برابـر از موضـوع ویـروس کرونـا دارد ،شـرایط عملیاتـی را
بسـیار دشـوار کرده اسـت .تحریـم برای مـا محدودیتهای
بنـدری را از قبـل بـه وجـود آورده بـود بدینمعنـی کـه
بنـادری کـه مـا در آنهـا تـردد میکنیـم محـدود بودنـد .با
همهگیـری ویـروس کرونـا در جهـان ایـن بنـادر محدودتر
هـم شـدند ،امـا بحمـدا ...تاکنون توانسـتیم در حـوزۀ حمل
نفـت و فراوردهـای آن بـا وجـود ایـن شـرایط سـربلند و
موفـق باشـیم .لـذا همواره برای شـرایط اضطـرار از آمادگی
کامـل و قابلقبولـی برخوردار هسـتیم .با این حـال ،تدوین
و اجـرای پروتکلهـای سـختگیرانه توانسـت کارنامـۀ
موفقـی را در مقابـل مبـارزه بـا ایـن ویروس برای شـرکت
ملینفتکـش ایـران ثبـت کنـد چـرا کـه ایـن تمهیـدات
تاکنـون منجـر بـه جلوگیـری از بـروز حـوادث ناگوار شـده
ا ست .
بایـد توجـه داشـت کـه انتقـال ویروس بـه داخل کشـتی و
سـرایت آن بـه کارکنـان میتوانـد منجـر به فاجعۀ انسـانی
و قطـع صـادرات نفـت بـه مقاصـد مـورد نظـر آن هـم در
شـرایط کنونـی شـود .مـا در شـرکت ملینفتکش ایـران در
همـان روزهـای اول ،کار مقابله با ویـروس را آغاز کردیم و
منتظـر پروتکلهـای جهانـی و دیگـر ارگانها که بـا تأخیر
زیـاد به دسـت مـا رسـید نماندیم.

واقعیـت این اسـت که در حوزۀ کشـتیرانی ،سـازمان جهانی
دریانـوردی پروتکلهـای بهداشـتی خود را بـا اندکی تأخیر
بـه جامعـۀ دریانـوردی ارائـه کـرد و ایـن مسـأله در مـورد
دیگـر سـازمانهای مربوطـه نیز مشـاهده شـد .البتـه الزم
بـه ذکـر اسـت کـه پـس از دریافـت دسـتورالعملهای
بهداشـتی تدویـن شـده از سـمت مؤسسـات ردهبنـدی ،آن
را بـا پروتکلهـای خـود مقایسـه کردیـم و بـا بومیسـازی
آن ،نـکات مفید و پیشـگیرانه را اسـتخراج و به کشـتیهای
نـاوگان شـرکت ملینفتکش ارسـال کردیـم .از آنجاییکه
تعویـض کارکنـان کشـتی بـه تعویق افتـاد ،مباحـث ایمنی
و تأثیـر آن را روی حـوادث تحلیـل کردیـم ،امـری که عدم
تحلیـل آن میتوانـد منجـر بـه عواقـب جبرانناپذیـری
شـود؛ لـذا بـه صـورت فازبنـدی اقدامـات الزم بـرای پیاده
سـاختن کارکنـان کشـتیها را انجـام دادیـم و بـرای
باالبـردن ضریـب اطمینـان از تسـتهای کوویـد  19برای
دریانـوردان اسـتفاده کردیم.

در سـوار شـدن همـۀ نفـرات به داخل کشـتیهای شـرکت
ملینفتکـش ایـران ،محدودیتهـای خـاص اعمـال شـد.
تعمیـرات کشـتیهای خـود را بـه تعمیـرات اضطـراری
کاهـش دادیـم ،چیـزی کـه یکـی از تبعـات ناخواسـتۀ این
ویـروس اسـت و البتـه میتواند هزینـۀ گزافـی را در دوران
پسـاکرونا به شـرکتهای حملونقـل دریایـی تحمیل کند.
نکتـۀ مهمـی کـه بـه عنـوان یکـی از دروس آموخته شـده
بـرای شـرکتهای کشـتیرانی از ایـن حادثـه میتوانـد
آموزنده باشـد این اسـت که ،بهروزرسانی دسـتورالعملهای
واکنـش سـریع میبایسـت همـواره در دسـتور کار تیمهای
مدیریـت بحران باشـد .سـناریوها بایـد از قبل تعریف شـده
باشـند و اقـدام متناسـب بـا هـر یـک از ایـن سـناریوها نیز
مـدون و بـه صـورت دورهای تمرین شـود .تحلیـل ویروس

کرونـا در شـرکت ملینفتکـش ایـران نشـان داد کـه ایـن
ویـروس بـه چـه نسـبت بـر روی هـر یـک از پارمترهـای
متغیـر تأثیرگذار اسـت.
بـه طـور مثال تأثیـر این ویـروس را در پارامترهـای زنجیرۀ
تأمیـن قطعات ،بهـرهوری نیروی انسـانی ،خدمـات ف ّناوری
و اطالعـات ،تعمیـرات و مدتزمـان تأخیـر کشـتیها
بررسـی کردیـم و بـا توجـه بـه نسـبت تخمینـی ،اقدامـات
الزم را انجـام دادیـم .همچنیـن ممیزیهـای داخلـی خـود
را بـه صـورت راه دور انجـام دادیـم کـه نتایـج مطلوبـی به
همـراه داشـت .نتیجـهای کـه میتوانـد بـه عنـوان یـک
فرصـت قلمـداد شـود و آن را در دسـتورالعملهای خـود
ثبـت کردیم.
ضمنـ ًا از ایـن فرصـت اسـتفاده کردیـم و ابزارهـا و
سیسـتمهای مجـازی بخـش تکنولـوژی ّفنـاوری خـود را
توسـعه دادیـم .مسـألهای کـه بـه نظـر میرسـد در سـطح
کشـور بایـد توجـه خاصی بـه آن شـود .نکتۀ مهـم دیگری
کـه بایـد در صنعـت حملونقل بـه آن توجه خاص داشـت،
کسـب بـازار در دوران پساکروناسـت .شـرایط تحریـم و
شـیوع ویـروس نباید مـا را از پیشبینی بـازار در آینده غافل
کنـد چراکـه ایـن ویـروس بـا همـان شـدت و سـرعتی که
همهگیـر شـد میتواند با کشـف واکسـن به همان سـرعت
نیـز فروکـش کنـد .لـذا ممکـن اسـت بازارهای جدیـدی را
در اختیـار رقبـا قـرار دهـد کـه البته بـا تحلیل بـازار از قبل،
حیـن و آینـده میتـوان بـه ایـن مهـم دسـت یافـت .یکی
از تأثیـرات ایـن ویـروس پـس از همهگیـر شـدن ،تقلیـل
ی انـرژی در جهان اسـت.
تقاضـا 
برخـی کشـورها واردات نفـت و فراوردههـای نفتـی و
همچنیـن برخـی از کاالهـا بـا پایـۀ صنعتـی را بـا قیمـت
ارزان افزایـش دادهانـد تـا در دوران پسـاکرونا از این ذخیره
بـرای تقویـت مزیتهـای رقابتـی محصـوالت و خدمـات
خـود اسـتفاده کننـد .ایـن نکتهای اسـت که بایـد در دوران
پسـاکرونا در نظـر داشـت.
اینجانـب پیشـنهاد میکنـم در حـوزۀ صنعـت حملونقـل
دریایـی ،کارگروهـی ،در جهـت اتخاذ تدابیر ویـژه به منظور
تبییـن اهداف اسـتراتژیک شـکل بگیرد .این کارگـروه با در
نظـر گرفتـن تعامـل درونسـازمانی بـه اهداف خود دسـت
مییابـد .البتـه بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد پارامترهـای متغیر
نیـاز بـه تحلیلهـای زیـاد احتماالتـی را ناگزیـر میسـازد.
کارگـروه میتوانـد انـواع سـناریوهایی کـه میتوانـد در
ایـن حـوزه ،صنعـت حملونقـل را تحتتأثیـر قـرار دهـد
شناسـایی کنـد و پارامتـر تأثیـر مسـتقیم و غیرمسـتقیم را
اسـتخراج نمایـد و بـه عنـوان یـک مرجـع معتبـر در اختیار
صنعـت کشـتیرانی قـرار دهد.

گرایش به سمت دورکاری
پیـام دریـا :کاپیتـان محمودپـور در رابطـه با
کرونـا اگـر مطلبـی دارنـد بفرماینـد .فرصتی
اگر ایجاد شـده و یا در بحث دیجیتالی شـدن
و آمادگـی بـرای بحرانهـا و غافلگیریهـا،
اگـر مطلبی هسـت ،بفرماینـد .فقط یـادآوری
کنم که کشـتیرانی در گزارشـی کـه بورس29
اردیبهشـت مـاه مطرح کـرد ،تأثیـر منفی 20
درصـدی را بـر حملونقـل کانتینـری اعلام
کر د .

کاپیتـان محمودپـور :میخواهیـم تأثیـر کرونـا را در
سـطح جهانـی و تجـارت جهانـی مورد بررسـی قـرار دهیم
زیـرا تجـارت دریایـی یـک تجـارت بینالمللـی اسـت و
تأثیراتـی کـه در صنعـت داخلـی گذاشـته می شـود نشـأت
گرفتـه از اثـرات بیرونـی اسـت .زمانـی که کرونا در کشـور
چیـن شـایع شـد همه فکـر کردنـد در همانجا باقـی خواهد
مانـد ولـی آرام آرام ایـن موضـوع رنـگ و بـوی بیشـتری
پیـدا کـرد .موتـور اقتصـاد جهـان به ایـن معناسـت که 22
درصـد واردات دریایـی جهـان مربـوط به چین اسـت .همه
انتظـار داشـتند که در سـال  2020از لحاظ تجـارت دریایی
پیشـرفت داشـته باشـیم .چـون سـال  2019بدترین سـالی
بـود کـه از سـال  2009وجود داشـت .بـه دلیـل جنگ بین
آمریـکا و چیـن و اتفاقاتـی کـه در برزیـل افتـاد .ولـی در
سـال  2020صحبـت بـر سـر  4درصـد پیشـرفت تجـارت
دریایـی بـود کـه فکـر میکنـم ایـن عـدد حدود یـک دهم
درصـد منفـی اسـت .جالب این اسـت کـه به نظر می رسـد
کشـوری کـه اقتصـاد آن در حـال بهبود اسـت خود کشـور
چیـن مـی باشـد GDP.دنیـا هم آنچـه که در نظـر گرفته
بودنـد  3/25درصـد بـود کـه پیـش بینـی آن هـم دارد بـه
سـمت منفی مـی رود .آنچه کـه تا آخر آوریـل  2020برای
ضـرری کـه بـرای صنعـت دریانـوردی پیـش بینـی شـده،
تقریبـ ًا یـک و نیـم میلیـارد دالر صنعـت کشـتیرانی از آن
درآمـد بالقـوهای کـه داشـته محـروم شـده بخاطـر همیـن
مشـکالتی کـه هسـت شـامل :بسـته بـودن بنادر ،کنسـل
شـدن سـفرها ،معطلـی کشـتیها و عـدم فعالیتهایـی که
در کشـورهای مختلـف و محدودیـت هایی کـه ایجاد کرده
بودنـد کـه از آن هـم تمامی شـرکت های کشـتیرانی متأثر
بـوده ،درکنـار آن شـرکت کشـتیرانی جمهـوری اسلامی
ایـران تأثیـرات کرونـا را بـر بـازار بینالمللـی رصـد کـرده،
تحلیـل هایـی را انجـام داده و همانطور کـه گفتید آن پیش
بینـی ای کـه در مـورد رشـد حمـل کانتینـری بـود االن به
سـمت منفـی می رود و حداقـل  5درصد از آنچـه که وجود
داشـت کمتـر خواهـد بود.
از دیـد ایمنـی و محیط زیسـت که نگاه کنیم ،منابع انسـانی
سـرمایهای اسـت کـه میتوانـد چرخ صنعـت کشـتیرانی را
نگـه دارنـد .ارگانهـای مختلـف بینالمللـی راجـع بـه این
موضـوع اطلاع رسـانی کردنـد از جملـه و IMO ,ICS
 WHOو مؤسسـات ردهبنـدی کـه راهکارهایـی دادنـد.
ً
مثلا  IMOایـن مجـوز را بـه سـازمان بنـادر کشـور
داد کـه گواهینامههـا را تمدیـد کنـد .بـه ایـن دلیـل کـه
رفـت و آمدهـا را بـه حداقـل برسـانند .ایـن کار را سـازمان
بنـادر هـم کـرده تـا چنـد مـاه آینـده حجـم بـاری را کـه
روی کشـتیها هسـت بتـوان کنتـرل کـرد و میزان شـیوع
ایـن بیمـاری را بـا کـم کـردن رفـت و آمدها کاهـش داد.
در شـرکت کشـتیرانی از همـان زمانـی کـه موضـوع
پررنگتـر شـد ،اقداماتـی را انجـام دادیـم تـا بتـوان ایـن
مسـئله را بـه حداقـل ممکـن رسـاند .خیلـی از کارهایی که
درگذشـته کارکنـان بـر روی کشـتیها انجـام میدادنـد به
صـورت دورکاری صـورت گرفـت .پروتکلهـای دیگری در
حیطـه اقدامـات و بسـتههای بهداشـتی در نظر گرفته شـد.
حـدود  15راهـکار مختلـف هـم به کشـتیها ارائه شـد تا با
همـکاری هـم بتواننـد ایـن موضـوع را به بهتریـن نحو هم
پوشـانی کننـد و همانطورکه آقـای بیگلرخانی اشـاره کردند
میتـوان بـا مشـارکت یکدیگـر ،ایـن تهدیـد را بـه فرصت

تبدیـل کـردً .
مثلا بـه جـای اسـتفاده از نیروهـای خارجی
از نیروهـای داخلـی اسـتفاده کنیـم بـه دلیـل محدود شـده
سـفرها میتـوان از کشـتیهایی کـه در حـال حاضـر داریم
و تجارتشـان کمتـر شـده اسـتفاده کـرد .این امـر احتیاج به
یـک کارگروهـی دارد کـه تمـام ذینفعـان صنعـت دریایی
در آن حضـور داشـته باشـند کـه بتواننـد فرصتهایـی را
کـه ایـن تهدیـد بـرای ما بـه وجـود آورده به بهتریـن نحو،
شناسـایی و اجرایـی کنند.
پیـام دریـا :همانطور کـه میدانید کشـتیها به
تنهایـی از کرونـا آسـیبی نمیبیننـد و محموالت
هم بـه تنهایـی از کرونا آسـیبی نمیبیننـد ،ولی
صنعـت دریایـی آسـیب پذیـر اسـت چـرا کـه
بخـش نیـروی انسـانی ،دریانـوردان و کارکنانی
کـه در بخـش بنـدر فعـال هسـتند و اشـخاصی
کـه در گردش ایـن صنعـت نقش دارند آسـیب
پذیرنـد .لذا بـه بخش حسـاس نیروی انسـانی
برگردیـم .اگـر اجازه بدهیـد از آقـای دکتر فرید
کـه رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت تأمیننیـرو
هسـتند درخواسـت کنم ،بـا توجه بـه تخصصی
هـم کـه در زمینـه پزشـکی دارنـد بفرماینـد که
تأثیـرات ایـن ویـروس چـه بـوده چـه میتوان
انجـام داد و اگـر راهـکاری هـم وجـود دارد
توضیـح دهند.

دکتر فرید:
تغییراتــــی که میبـــایست در
الیههـای زندگــــی مـا ،تعامالت،
سـبک ارتباطات ،سـبک تحصیل و
نحـوۀ درآمد بـه وجـود میآمد ،با
ظهـور کرونا سـرعت گرفت.

کار و زندگی ادامه دارد
دکتـر فرید :بـه اعتقـاد اینجانـب ،کرونا فرهنـگ نوینی
ایجـاد کـرده اسـت .یـا شـاید تغییراتـی کـه میبایسـت در
الیههـای زندگـی مـا ،تعاملات ،سـبک ارتباطـات ،سـبک
تحصیـل و نحـوۀ درآمـد به وجـود میآمـد ،با ظهـور کرونا
سـرعت گرفت.
در ســـــازمانها متناسـب بـا وجـود ایـن بیمــــــاری
اسـتراتژیهایی میبایسـت بـرای دوران کرونـا و پسـاکرونا
بـا تحریـم و بـدون تحریـم تدوین شـود.
بیماری بسـیار ناشـناخته با عالئـم متفاوت ،بـدون درمان و
داروی مشـخص ،واکسیناسـیون نداشـته و کیت تشخیصی
مناسـبی هـم ندارد ،ولـی " کار و زندگـی ادامه دارد".
در دوران حـاد بیمـاری ،بـا توجـه بـه نبـود امکانـات
تشـخیصی ،بهتریـن تصمیم این سـازمان ،آمـوزش رعایت
موازیـن بهداشـت فردی و محیـط کار و عدمالحـاق و پیاده
کـردن کادر شـاغل از کشـتیها یـا بـه نوعـی قرنطینـه
کـردن کشـتیها بـود .در اصل بـا این روش محیـط امن را
ایمنتـر کـرده و آلودگـی احتمالـی را بـه آن وارد نکردیـم.
مشـکل فقـط مسـائل روحی و روانـی و نگرانـی دریانوردان
از بابـت سلامتی اعضـاء خانوادهشـان در خشـکی و بـه
دنبـال آن تـرس و اضطـراب و ضعـف سیسـتم ایمنـی
کارکنـان و بـروز حـوادث احتمالـی مرتبـط بـا آن اسـت.
طبـق آمارهـای موجـود ،خوشـبختانه در قیـاس بـا سـایر
صنایـع از نظـر میزان آلودگی در شـرایط خوبی قـرار داریم.
آنچـه از شـواهد و قرائـن پیداسـت ،ایـن بیمـاری همـراه
مـا خواهـد مانـد ،پـس بازنگـری در خیلـی از امـور از قبیل
آنالیـن نمـودن بسـیاری از فعالیتهـا در خصـوص نحـوۀ
اطمینـان از سلامتی کارکنـان و ملحق کردن به کشـتیها
بایـد صـورت پذیرد.
کرونـا خیلـی از مشـاغل را از بیـن خواهـد بـرد و مشـاغل

دکتر بیگلرخانی:
تــــدوین و اجـرای پروتکلهـای
سختگیــــرانه توانسـت کارنامۀ
موفقـی را در مقابـــــل مبـارزه
بـا ایـن ویـروس بـرای شـرکت
ملینفتکـش ایـران ثبـت کنـد چرا
که ایـن تمهیدات تاکنـون منجر به
جلوگیـری از بروز حـوادث ناگوار
شـده است.
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کرونـا ویـروس  ICSبـرای اپراتورهـای کشـتی در جهـت
مراقبـت از سلامت دریانوردان.
 بخشنامـۀ  2 ، add 5/Rev. 1/4204آوریـل ،2020کرونـا ویـروس راهنمای مربـوط به صـدور گواهینامههای
دریانـوردان و کارکنان شـناورهای صیادی.
 بخشنامـۀ  30 ، add.6/4204مـارس  ،2020کرونـاویـروس ،فهرسـت اولیـۀ توصیههـا بـرای دولتهـا و
مراجعملـی مرتبـط در خصـوص تسـهیل تجـارت دریایـی
در زمـان پاندمـی کویـد .19
 بخشنامـۀ  3 ،Add. 7/4204آوریـل  ،2020کرونـاویـروس ،راهنمـای مربـوط بـه تأخیرهـای غیرقابـل
پیشبینـی در تـردد کشـتیها.
جدیـدی ایجـاد خواهـد کـرد ،پـس متولیـان منابع انسـانی
بایـد نسـبت بـه غنیسـازی نیروهـای تحتاالمـر خـود
متناسـب بـا شـرایط جدیـد اقـدام کننـد.

پیامدریـا :چالشهایـی را کـه بـرای نیـروی
انسـانی در بخـش دریـا در ایـن مـدت بـه
وجـود آمـد و پیشبینی میشـود کـه در آینده
نیز بـا آن مواجه باشـیم از جمله نکاتی اسـت
کـه بایـد بـه آن پرداخـت در ایـن ارتبـاط،
فرصتهـا و یـا پیشـنهاداتی در ایـن زمینـه
وجـود دارد .کارهایـی کـه میتـوان انجـام
داد تـا نگرانیهـا  و دغدغههـای دریانـوردان
کاهـش یابـد  .ایـن مـوارد از جمله سـؤاالتی
اسـت  کـه پاسـخ آنها از زبـان آقـای کاپیتان
ابراهیمـیزاده مدیرعامـل تأمیننیرو تشـریح
میشـود.

حراست از نیروی انسانی
کاپیتـان ابراهیمـیزاده :سـازمان بینالمللـی کار در
حـال بررسـی کلیـه ابعـاد مثبت و منفـی بیمـاری کوید 19
در جهـان براسـاس شـغل ،درآمـد و ...اسـت همچنیـن بـر
رعایـت پروتکلهـای اجتماعـی بـه عنـوان راه حـل تکیـه
میکنـد.
در ایـن میـان سـازمان جهانـی دریانـوردی  IMOطـی
بخشنامـهای اعلام کـرده کلیـه بنـادر جهـت حملونقـل
و ترانزیـت نبایـد بسـته باشـد همچنیـن شـیوع بیمـاری
ویـروس کرونـا تأثیراتـی بـر صنعـت حملونقـل کاال در
کلیـه خطـوط ترانزیـت اعـم از دریایـی ،خشـکی و هوایـی
گذاشـته اسـت در نتیجـه بـا اجـرای اسـتراتژی پروتـکل
بهداشـت جهانـی در جهـت ایمنـی فـرد بـه نتایـج بسـیار
خوبـی رسـیدهایم .از نظر دیدگاه حرفهای شـرکت ،شـرایط
بـه گونهای شـده کـه اکثر بنـادر جهت تردد کارکنان بسـته
و خطـوط هوایـی مختلـف نیز فعالیـت ندارند ایـن مهم نیز
در جهـت ( Repatriationبازگردانـدن کارکنان خارجی
به کشورهایشـان) شـرکت را دچار مشـکل کرده اسـت زیرا
در برخـی از نـاوگان هـا بـا توجـه بـه شـرایط تحریمهـای
ظالمانـه یکطرفـه مجبـور بـه اسـتفاده از کارکنـان خارجی
هسـتیم مشـکل دیگر این اسـت که پـس از اتمام قـرارداد،
کشـورهای خودشـان حاضـر بـه پذیرفتـن آنهـا بـه جهـت
شـیوع بیمـاری کرونـا نبـوده و خـود کارکنـان خارجـی
بـا توجـه بـه مسـائل روحـی و روانـی تمایـل بازگشـت بـه

14

شماره 258

خرداد و تیر 1399

کشـتی را ندارنـد بـه همیـن جهت شـرکت موظف اسـت تا
امکانـات اقامـت را در هتـل فراهـم کنـد که این نیـز باعث
اضافـه شـدن هزینـه میگردد .اما خوشـبختانه بـا پیروی از
دسـتورات درجهـت بکارگیـری نیروی متخصـص ایرانی در
نـاوگان هـای جمهـوری اسلامی ایـران این مشـکالت به
حداقل رسـیده اسـت.
قبـل از شـیوع بیمـاری کرونـا بالـغ بـر  3500نیـروی فعال
یـا  10درصـد نیـروی مـازاد وجـود داشـت ،کـه درحـال
حاضـر تعـداد آنـان بـه  2700الـی  2800نفـر رسـیده
اسـت بررسـیهای بـه عمـل آمـده نشـان میدهـد وجـود
خطـرات ابتلا به ایـن بیماری باعـث عدم تمایـل کارکنان
جهـت الحاق کشـتیها شـده و کمبـود نیروی دریانـورد در
کلیـه خطـوط کشـتیرانیها نیـز مشـهود اسـت ،زیـرا اکثـر
شـرکتهای تأمیننیـرو در جهـت تکمیـل کادر خـود از
ایـن شـرکت درخواسـت نیـرو کردهانـد کـه تصمیـم بـرآن
شـده تـا بـا حفـظ منافع شـرکت پـس از بررسـی ،قـرارداد
تأمیننیـروی انسـانی منعقـد گـردد.
همچنیـن ایـن بیمـاری باعـث شـده لیسـت الحـاق بـه
کشـتیها بـا تأخیر  14روزه پـس از قرنطینه و انجام تسـت
ویـروس کرونـا صورت پذیـرد که انجام آزمایشـات و اقامت
در محـل قرنطینـه نیـز شـامل افزایـش هزینـه میگردد.
در ایـن راسـتا حضـور جنـاب آقـای دکتـر فرشـید فریـد به
عنـوان رئیـس محتـرم هیـأت مدیـره شـرکت تأمیننیـرو
منتخـب ،کـه باعـث مرتفع شـدن اکثـر مشـکالت از قبیل
ذهنـی ،روحـی ،روانـی و پزشـکی گردیـده اسـت همچنین
ارائـه راه کارها و مشـاوره ها ایشـان نیز باعـث ایجاد روحیه
در بیـن همـکاران گردیده اسـت.
پیرامـون مسـائل مطرح شـده IMO ،تعـدادی بخشنامه
بـا موضـوع مسـائل جهانـی مربـوط بـه دریانـوردان و
کشـتیرانی در شـرایط شـیوع کوید  19منتشـر کرده اسـت:
 بخشنامـۀ  31 ، 4204ژانویـۀ  ،2020اطالعـات و راهنمادر خصـوص اقدامـات پیشـگیرانه در برابـر بیمـاری کرونـا
ویـروس جدیـد در جهت کاهش ریسـک بـرای دریانوردان،
مسـافران و سـایر کسـانی که بر روی کشـتی هسـتند.
 بخشنامـۀ  19 ، Add.1/4204فوریـۀ  ،2020کویـد 19اجـرا و الزماالجـرا شـدن اسـناد مرتبـط .IMO
 بخشنامـۀ  21 ،Add.2/4204فوریـه  ،2020بیانیـۀمشـترک  IMOو  WHOدر پاسـخ به شیوع کوید . 19
 بخشنامـۀ  2 ، add.3/4204مـارس  ،2020مالحظاتاجرایـی بـرای مدیریـت موارد مربـوط به کویـد  19بر روی
کشـتی که توسط سازمان بهداشـت جهانی تهیه شده است.
 -بخشنامـۀ  5 ، add.4/4204مـارس  ،2020راهنمـای

رونق آموزش از راه دور
پیام دریا :در ارتبـاط با آموزش اتفاقاتی که در
جهان افتاد و بیشـتر خطوط کشـترانی و مراکز
آموزشـی بـه سـمت آمـوزش از راه دور رفتند
وضعیـت ایـن نـوع آمـوزش را آقـای کاپیتان
حسـینی بیشـتر کالبـد شـکافی میکننـد.
کاپیتان حسـینی :ویـروس کرونا اولین عنصری اسـت
کـه مسـتقیم بر نیروی انسـانی تأثیر گذاشـت.
از نیمـۀ اول اسـفندماه برگـزاری کالسهـای آموزشـی در
مؤسسـۀ آمــــوزشی کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران از
طرف سـازمان بنـادر و دریانوردی تعلیق شـد ،در اسـفندماه
سـال گذشـته  75درصـد و در فروردینمـاه صـد در صـد
کاهـش فعالیـت داشـتیم .منتهـا ایـن رونـد آمـوزش نباید
متوقـف شـود .چـون دریانـوردان بـرای رفتن روی کشـتی
بایـد گواهینامههـای معتبر داشـته باشـند .بنابرایـن ،اصرار
بـر ایـن بـود کـه علیرغـم تمهیـدات سـازمان بینالمللـی
دریانـوردی در ایـن زمینه چارهاندیشـی شـود تـا آموزشها
بههیـچ عنـوان قطـع نشـود در ایـن راسـتا مـا توانسـتیم از
اوایـل اردیبهشـتماه جاری کالسهای مجازی را تشـکیل
دهیـم .بایـد اشـاره کنـم کـه کنوانسـیون  Stcwاز سـال
 2010میلادی آمـوزش از راه دور را پیشبینـی کـرده بود.
بـه هرحـال این یک فرصـت خوبی بـرای آمـوزش دریایی
کشـور بـود کـه شـرایط هـم مـا و هـم سـازمان بنـادر و
دریانـوردی را بـه این سـمت برد تـا به سـراغ طراحی دورۀ
آموزشـی به صورت مجـازی برویم ،از اوایل اردیبهشـتماه
نیـز ایـن کار انجام شـده اسـت .و دانشـجویان در حدود 17
دورۀ میانمـدت و بلندمـدت مشـارکت میکننـد سـعی
کردهایـم فراینـد صـدور گواهینامههـای شایسـتگی نیـز
ادامـه داشـته باشـد .اخیـراً هـم بـرای دورههـای تئـوری و
عملـی کـه دورۀ عملـی عمدتـ ًا در شبیهسـازیها صـورت
میگیـرد و بـا رعایـت پروتـکل بهداشـتی مجـوز دریافـت
کردیـم و هماکنـون در حـال اجراسـت.

پیامدریـا :در شـرایطی هسـتیم کـه اگـر بـه
ایـن بحـران توجـه نکنیم بـا توجه بـه کمبود
نیـرو و ...ممکـن اسـت در آینـده بـا چالـش
مواجـه شـویم .خوشـبختانه بـا تمهیداتی که
دیـده شـده بخشـی از ایـن عقبماندگیهـا
جبـران میشـود .در مورد هوشمندسـازی اگر
راهکارهـا و فرصتهایـی در ایـن زمینه وجود

دارد  ،حاضـران توضیـح دهند.

جمعبندی

نیروهای محرک اقتصادی تحتتأثیر کرونا

کاپیتـان تــــرابیزاده  :خیلـی خالصـه جمعبنـدی
مطالـب و نتیجـۀ جلسـه خدمتتـان ارائه میشـود .مسـائلی
کـه در همـۀ ابعـاد انسـانی ،اجتماعـی ،تجـاری ،اقتصادی،
ف ّنـاوری ،حاکمیتـی و نظارتی مطرح شـد .بـه هرحال نقش
حاکمیـت ،نقـش بخشخصوصـی ،تأثیراتـی کـه کرونـا به
صـورت منفـی روی تجـارت و حملونقـل دریایـی داشـته
مـورد بحـث قـرار گرفت.
بحـران غافلگیرکننـدهای کـه بـرای جهـان اتفـاق افتاد در
ایـن جلسـه به چالش کشـیده شـد .البته همـه میدانیم در
جهـان بـرای مقابلـه با ایـن شـرایط آمادگی وجود نداشـت.
شـرایط مختلـف دیگـر در کنـار ایـن شـرایط ،اوضـاع را
مشـکلتر کـرد .مسـائل دیگـری از جمله تحریم در کشـور
مـا مطـرح شـد .اهمیـت همکاریهـای بینالمللـی در ایـن
زمینـه عنوان شـد.
بحـث ارتباطـات بین دسـتگاهها ،هرکـدام از آنها از سـوی
حاضـران نقـد شـد .بـه نظـر میرسـد کـه نقـش مهـم و
قابلقبولـی دراین شـرایط داشـتند و درحالحاضر توانسـتند
ایـن بحـران را مدیریـت کنند.
امیدواریـم بـا پیشـرفت تحقیقاتـی کـه در حال انجام اسـت
بتوانیـم ایـن شـرایط را پشـت سـر بگذاریـم و بحـران را
مهـار کنیـم و کرونـا را در جهـان شکسـت دهیـم .امـا باید
بیاموزیـم کـه در جهـان و نـه تنهـا در صنعـت حملونقـل
بـرای بحرانهـا آمادگـی الزم را داشـته باشـیم و سـاز و
کار الزم را بـرای آن مدنظـر بگیریـم تـا اینکه در شـرایط
غافلگیـری قـرار نگیریم.
فرصتهایـی کـه وجود دارد بحـث نیروی انسـانی ،آموزش
آنهـا و الحـاق آنهـا به کشـتیها ،فرصتهای شـغلیای که
ایجـاد شـده و یـا بیکاریای کـه در بخشهـای دیگر اتفاق
افتـاده تمـام اینهـا باید مدیریت شـود .در جاهـای مختلف
محدویتهـا و بروکراسـیهای زیـادی وجـود داشـت امـا
بـا شـرایط بحـران دیدیـم کـه بـا راهکارهایـی از طریـق
دورکاری ،اسـناد دیجیتالـی و هوشمندسـازی میتـوان
شـرایط را مدیریت کرد .شـاید در شـرایط عـادی هم بتوان
از ایـن ف ّناوریهـا بهرهمنـد شـد و فعالیت را تسـهیل کنیم.
بخشهـای دیگـری ماننـد ترانزیـت هـم میتوانـد کمـک
کننده باشـد.
در جایـی کـه در حالحاضـر اقتصـاد متکـی بـر نفـت در
کشـور مـا جـواب نمیدهـد بایـد بتوانیـم از سـایر امکاناتی
کـه وجـود دارد اسـتفادۀ بهینـه ببریـم و این فرصتی اسـت
کـه نسـبت به فعالیتهایـی که دارای مزیت هسـتیم تمرکز
داشـته باشـیم .در کنـار فعالیتهایـی کـه ایجـاد میشـود،
درآمدزایـی را در کشـور تقویـت کنیـم و همکاریهایمـان
را توسـعه بدهیـم .خسـارات کرونـا از سـه دیـدگاه :سـناریو
بدبینانـه ،سـناریو واقـع بینانه و سـناریو خوشبینانـه مدنظر
قـرار گرفتـه اسـت .بحـران سـال  2008میالدی کـه اتفاق
افتـاد ،رکـود اقتصادی شـدیدی را ایجـاد کـرد .امیدواریم با
تمهیداتـی کـه در سـطح کشـور و بیـن المللـی مـا مثل آن
سـال دچـار آسـیب جدی نباشـیم.
میهمانـان عزیـز بـه عملکـرد بنـادر نیـز اشـاره کردنـد.
پیشـنهاد کارگـروه مقابلـه بـا بحـران را داشـتند ،تـا
پارامترهـای مختلـف مدنظـر قـرار بگیـرد .آثـاری کـه این
بحـران میتوانـد در بحـث ایمنـی و حـوادث و در نتیجـه
ایمنی کاهش و حوادث افزایش پیداکند.

مهندس صفـری :صنایـع دریایـی ،صنعتـی بینالمللی
اسـت بنابرایـن بـه دریافت و اعمـال اسـتانداردهای جدید و
جهانـی عـادت داریـم .در ایـن جلسـه متوجـه شـدیم که با
توجـه بـه درجـۀ اهمیت بـاالی صنایـع دریایـی در تجارت
و تأثیرپذیـری تجـارت از شـیوع کرونـا ،صنایـع دریایـی در
رابطـه بـا کنتـرل کرونا نسـبت ًا موفـق عمل کرده اسـت.
کرونـا بـرای اولیـن بـار نیروهـای محـرک اقتصـاد را
تحتتأثیـر قـرار داده اسـت .منظـور از نیـروی محـرک
صنعـت ،اقتصـاد و اجتمـاع همـان نیـروی انسـانی اسـت.
شـاید طـی سـالهای اخیـر هوشمندسـازی در بسـیاری
از جنبههـا غالـب شـده بـــــاشد امـا همچنـان نیـروی
انسـانی دارای اهمیتـی باالسـت .بنابرایـن ،در تدویـن
تمـام پروتکلهـا حفاظـت از نیـروی انسـان یـا همـان
دریانـوردان اولویـت اول اسـت .مـا اعتقاد داریم بـا حفاظت
از دریانـوردان بخشهـای دیگـر صنعـت دریایـی بـه رونـد
فعالیـت عـادی خـود ادامه میدهـد .تمـام پروتکلهایی که
مؤسسـات ردهبندی و شـرکتهای کشـتیرانی نوشـتند همه
بیشـتر مبتنـی بـر حفاظـت از نیـروی انسـانی اسـت.
البتـه در آینـده در حوزۀ هوشمندسـازی و دیجیتالی شـدن،
جابـه جایـی نیـروی انسـانی را شـاهد خواهیـم بود .بـا این
حـال صنایـع دریایـی کشتیسـازی و کشـتیرانی بـه ایـن
علـت کـه صنایـع سـنگین محسـوب میشـوند دیجیتالـی
شـدن بـه سـرعت کمتـری رخ خواهـد داد .بنابرایـن،
عـدم حفاظـت کافـی از نیـروی انســـــانی در میـان و
طوالنیمـدت صدمـات جبرانناپذیـری بـه ایـن صنعـت
وارد میکند.

افزایش هزینههای حمل کاال
ملکپـور :آنکتـاد در نشـریۀ  79که مارس  2020منتشـر
شـده در رابطـه بـا کویـد 19-یـادآور شـده کسـانی کـه در
کشـتی هسـتند ،تهاجمـی و کسـانی کـه در بیمارسـتان
هسـتند تدافعـی بـه مقابلـه بـا آن پرداختنـد .بنابرایـن حق
کسـانی کـه روی شـناور هسـتند و کاال جابـه جـا میکنند
و اهـداف اقتصـادی را تداوم میبخشـند بسـیار مهم اسـت.
قطعـ ًا آن [کارکنـان و خدمـه ،بـدون مدیرانی کـه در همین
سـازمانها هسـتند و بـدون مؤسسـات ردهبنـدی و یـا
بیمهگـران نمیتوانسـتند بـه اهـداف خـود برسـند ].بـاز در
همیـن نشـریه اشـاره شـده حـق ترانزیـت را حفـظ کنید.
کشـور مـا سـواحل  1000کیلومتری دارد کـه مطابق همین
قـرارداد  18سـال اسـت که سـازمانملل بـه ایـران توصیه
میکنـد کـه اقتصادتـان را بـرای کشـورهای محصـور در
خشـکی طـوری تنظیـم کنیـد کـه بیاینـد و از بنـادر شـما
اسـتفاده کننـد .در گـزارش  UNحـدود  84میلیـارد دالر
ً
اصلا هـم مشـمول تحریـم
درآمـد سـال اولـش بـود و
نیسـت .االن مـا روز بـه روز تحریمتـر میشـویم .آیـا فکـر
نمیکنیـد مـا بایـد ارائـۀ طریقـی بکنیم بـه کسـانی که در
جهـان در جایـگاه تصمیمگیـری هسـتند ؟ ایـن مسـائل را
نادیـده گرفتنـد .گـزارش کتبـی وجـود دارد که زمـان آقای
دکتـر آخونـدی بـه وزارت راه رفـت .زمان آقـای نعمتزاده
خـود مـن بـا گروهـی رفتیم ،همـه هـم تصویب کردنـد اما
درآمـد نفـت اجـازه نمـیداد که به ایـن گزارش نـگاه کنند.

کاپیتان ابراهیمیزاده:
اکثر شـــرکتهای تـــأمیننیرو
در جهـت تکمیـل کادر خـود از این
شـرکت درخواسـت نیرو کردهاند
کـه تصمیم برآن شـده تـا با حفظ
منافـع شـرکت پـس از بررسـی،
قـرارداد تــــأمیننیروی انسـانی
منعقـد گردد.

کاپیتان حسینی:
توانسـتیم از اوایل اردیبهشـتماه
جـاری کالسهـــــای مجـازی را
تشـکیل دهیـم .بایـد اشـاره کنـم
کـه کنـــوانسیون  Stcwاز سـال
 2010میلادی آمـوزش از راه دور
را پیشبینـی کـرده بـود.
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شوک بزرگ کرونا
بر حملونقل مسافری جهان
[ غالمعباس پورحقوردی ]
تأثیـر کرونـا بر کسـب و کارهـای خدماتمحور که در ارتباط مسـتقیم با مشـتریان و
مردم خدمات خود را شـکل میدهند مشـهودتر اسـت ،زیرا در این نوع کسب و کارها
تـا درخواسـت خدماتـی از سـوی مشـتریان ،خدمتی شـکل نمیگیرد از طرفـی تأثیر
بزرگ این ویروس بر صنعت توریسـم ،گردشـگری و حملونقل در کل جهان بارزتر
از دیگـر صنایـع بـوده بـه گونـهای که برای مـدت طوالنی ایـن صنایع را بـا رکودی
قابلتوجـه مواجـه نمود که صنعت کشـتیرانی نیـز از این تأثیر بینصیب نبوده اسـت.
تأثیر این ویروس بر فعالیت نفتکشها ،کشـتیهای فله ،کاهش شـاخص اجارهبهای
کشـتیهای کانتینـری از یکسـو و تأثیـر زایدالوصـف آن بـر مختل نمـودن خطوط
مسـافری از سـوی دیگر ،شـوک بزرگی برای صنعت کشـتیرانی محسـوب میشـود.
شـرکت کشـتیرانی والفجـر نیـز بهواسـطۀ نقشآفرینـی خـود بـه عنـوان یکـی از
مؤثرتریـن فعـاالن حـوزۀ حملونقـل مسـافران دریایـی در خلیجفـارس از گزنـد
تأثیـرات ایـن ویـروس بیبهـره نماند و در ایـن ارتباط منـع ورود مسـافران به برخی
بنـادر کشـورهای خارجـی ( همچـون کویـت و امـارات) ،تعطیلـی سـرویسهای
مسـافری خارجـی و سـپس داخلـی ،تعطیلـی تورهـای گردشـگری دریایـی ،کاهش
خطـوط منظـم بـار و مسـافر از تبعـات آن بـوده اسـت.
پیامدهـای غیرقابـل پیشبینی ایـن ویروس ،تورهای گردشـگری داخلـی ( نوروزی)
و خطـوط مسـافری لنگـه -کیـش ( نـوروزی) و خطـوط مسـتقیم لنگـه -دبـی را
برخلاف روال سـالهای گذشـته که در ایام نـوروز و ماهمبارکرمضان اوج اسـتقبال
مسـافران از خدمـات مسـافرتهای دریایی را شـامل میشـد ،با تعطیلـی مواجه کرد
بـه طـوری کـه در پـی آن بـه دلیـل کاهـش خطوط منظـم بار و مسـافر بـر کاهش
رونـق در بخـش بـار نیـز تأثیرگذار بوده اسـت.
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 5روش تأثیرگذار کرونا
بر تحول در صنعت کشتیرانی
[ مترجم :بهاره قهرمانی ]

در یـک سـال گذشـته صنعـت حملونقـل دریایـی بـا
چالشهـای متعـدد جهانی مواجه شـده که عمـدۀ آنها
بـه مشـکالت اجـرای قانـون  2020و شـیوع کوید 19
برمیگـردد .همـۀ اینها سلامتی نیروی انسـانی را به
خطـر انداخت امـا مقاومـت و انعطافپذیری انسـان در
بوتـۀ آزمـون و تجربه قـرار گرفت.
اگرچـه صنعـت حملونقل دریایـی هنـوز درگیر جنگ
بـرای کمـک بـه زنجیـرۀ عرضـۀ جهانـی و تجـارت
دریایـی اسـت .امـا نمیتـوان پیشبینـی کرد کـه این
وضعیـت بـه کجـا ختـم خواهـد شـد .در ایـن ارتبـاط
میتـوان بـه پیـشداوری نیـز دسـت زد زیـرا بـدون
پیـشداوری نمیتـوان دربـارۀ مـدت و شـدت بحران،
تجزیـه و تحلیـل الزم را بـه عمـل آورد.
اولیـن نتیجهگیـری حاصلـه از بحرانـی کـه از چنـدی
قبـل دامن حملونقل را از قبیل اجـرای قانون  2020و
ویروس کرونا گرفت ،نکات مثبتی هم به همراه داشـته
و آن تسـریع در جـذب ف ّناوریهـای راه دور و گرایـش
بـه سـمت اسـتفادۀ بیشـتر از اتوماسـیون شـده اسـت.
در واقـع تغییـر و تحوالتـی که از طریـق اینترنت برای
حملونقـل دریایـی ایجاد شـده تاکنون بیسـابقه بوده
و بهروزرسـانی تمامـی اطالعـات در راسـتای کمک به
تجـارت دریایـی این نکته مهـم را به اثبات میرسـاند.
در حالحاضـر صنعـت حملونقل دریایی از زیرسـاخت
الزم بـرای مانیتورینـگ ،تجهیزات دیجیتالـی ،اینترنت
اشـیا telemedicine ،و ...بـه عنـوان مکمـل
ارتباطـات صوتـی و تصویـری دادههـا برخوردار اسـت.
بدونشـک این امر در آینده نیز منجر به اسـتفادۀ بیشتر
از اتوماسـیون خواهد شـد اگـر چه دریانـوردان ارزش و
نقـش واالی خـود را در حل بحـران اقتصادی به جهان
ثابـت کردهانـد .امـا جایگزینـی نیـروی انسـانی ماهـر
بـا کشـتیهای بدونسرنشـین معلـوم نیسـت صنعـت
حملونقـل را بـه چـه مسـیری هدایـت کـرده اسـت.
موضـوع دوم سـؤاالتی اسـت کـه در ذهن بسـیاری از
سـاکنان کـرۀ زمیـن شـکل گرفتـه از قبیـل اینکـه،
اقتصـاد جهانـی تـا چـه مـدت در رکـود به سـر خواهد
بـرد؟ پیشبینـی چنیـن اوضاعی بـرای آینـدۀ پیشرو
خیلی آسـان نیسـت.

اگرچـه تجـارت جهانـی در برخـی از حالتهـا دچـار
توقـف و رکـود شـده و هیـچ منطقـهی از اثـرات آن
در امـان نیسـت امـا خوشـبینانهترین پیشبینـی ها در
ایـن زمینـه این اسـت کـه احتمـال دارد در کوتاهمدت
آسـیبهای وارده بر فعالیتهای اقتصادی بیشـتر باشد
امـا تالش و کوشـش نیـروی انسـانی کاردان و کاربلد
بـا برنامهریـزی اصولـی مسـلم ًا خواهـد توانسـت رکود
اقتصـاد جهانـی را به حداقل برسـاند .حتی اگـر اقتصاد
جهانـی در معـرض خطـرات بزرگی قرار داشـته باشـد.
از جملـه خطـرات بزرگـی کـه تجـارت جهانـی و
اقتصادهـای ملـی را تهدیـد میکنـد تجدیدحیـات
مجـدد ویـروس کرونـا اسـت که رونـد رکود بیشـتر در
فعالیتهـای اقتصـادی را طوالنیتـر خواهـد کـرد.
فرامـوش نکنیـم کـه ادامـۀ رونـد شـیوع بیمـاری هم
آسـیب جـدی و مسـتقیمی را بـه اقتصـاد جهـان وارد
میکنـد و هم باعث میشـود کـه بهـرهوری اقتصادی
از طریـق بیـکاری ،نابودی سـرمایه و احیان ًا فسـادمالی
از بیـن برود.
در ایـن ارتبـاط افراطیتریـن سـناریویی کـه پیشبینی
شـده ایـن اسـت کـه اگـر سیاسـتها و برنامهریزیها
بـرای شـروع مجدد فعالیتهـای اقتصادی نـاکام بماند
ممکـن اسـت تأثیـر بالقـوهای بـر روابـط اقتصـادی
کشـورها و بنیـۀ مالـی آنهـا شـبیه بحـران اقتصـادی
 1930میلادی بگـذارد.
سـومین نکتـه ایـن اسـت کـه اقتصادهـای بـزرگ
جهانـی ضمن مواجه شـدن بـا رکود اقتصـادی ممکن
اسـت بـه سـمت سـقوط بیشـتر پیـش برونـد کـه این
کار باعـث میشـود دسترسـی بـه سـرمایۀ محـدود و
نابرابـر باشـد .در واقـع چنیـن بهنظر میرسـد بسـیاری
از سیاسـتهای اقتصـاد ملـی چـارهای جـز پیـروی از
سیاسـتهای ریاضـت اقتصـادی ندارنـد.
بـا نگاهـی بـه آنچـه در بـاال آمـد و تصویـری را کـه
بـرای آینـده میتـوان مجسـم کـرد بانکهـای
بینالمللـی که حـدود  140میلیـارد دالر بـرای حمایت
از بنیـۀ مالـی حملونقـل جهانـی در نظـر گرفتهانـد و
کشـورها بـرای اسـتفاده از آن ثبـت نـام کردهانـد امـا
متأسـفانه بانکهـا هنـوز سیاسـت مشـخص وام خـود

را روشـن نکـرده اسـت .ناگفتـه نمانـد کـه ایـن وامها
بـرای کشـتیهایی در نظـر گرفتـه شـده که بیشـترین
سـازگاری را بـا محیطزیسـت دارنـد .بـه تعبیـر دیگـر
کشـتیهایی کـه تمامـی پروتکلهای زیسـتمحیطی
را رعایـت میکننـد و سـن جوانـی دارنـد میتواننـد از
چنیـن وامهایـی بهـره ببرند.
مشـاور شـرکت  MSIدر ایـن زمینـه در گـزارش
خـود آورده اسـت تدویـن اصـول (Poseidon
 )Principlesیـک چارچـوب جدیـد جهانـی بـرای
تأمیـن مالـی کشـتیهای مسـئول در قبـال پاکـی
محیطزیسـت اسـت کـه در راسـتای اهـداف آب و
هوایـی  IMOکمـک خواهـد کـرد .در حقیقـت برای
برخی از کشـتیهایی اسـت که با کاهش انتشـار co2
از آلودگـی محیطزیسـت جلوگیـری میکننـد.
فرضیـۀ چهـارم کـه نوعـی ریسـک بـرای صنعـت
حملونقـل دریایـی بـه حسـاب میآیـد این اسـت که
احتمـال دارد ،دسـتاندرکاران آن به این نتیجه برسـند
کـه نتواننـد تعادلـی بین برنامۀ سیاسـت محیطزیسـت
 IMOو اتحادیـۀ اروپـا برقـرار کننـد .ایـن موضـوع
میتوانـد اشـکال مختلفـی بـه خـود بگیـرد تعمیـق
شـکاف موجـود بین اتحادیـۀ اروپـا و  IMOمیتواند
ماننـد فشـاری که بر ایـن صنعت قبل از اجـرای قانون
وارد شـد ،ادامـه داشـته باشـد .در ایـن ارتبـاط آنچـه
اقتصـاد برنامـۀ توسـعۀ سـازمان مللمتحد را تشـکیل
میدهـد بسـتگی به ایـن دارد کـه روح جمعـی جهانی
چقـدر موفـق خواهـد شـد و یـا بـاز شـدن قفلهـا،
تجـارت جهانـی را زنـده و سـرپا نگـه دارد.
سـرانجام در تلاش بـرای پایـان دادن بـه دیـدگاه
بدبینانـه اگر بخواهیم خوشـبینانه به مسـائل نگاه کنیم
اساسـ ًا با اسـتفاده از ف ّنـاوری دیجیتال ،جهان از شـبکۀ
قـوی از داراییهای فیزیکی و زیرسـاختهای مناسـب
برخـوردار اسـت کـه میتواند اثـرات خود را بـر زنجیرۀ
تـدارکات جهانـی تحمیـل کنـد و باعـث میشـود بـا
اسـتفاده از نیروی انسـانی چه مرد و چه زن در سراسـر
جهـان اقتصـاد را در شـرایط اسـتثنایی بـدون مکث به
چرخـش وا دارد.
در پایـان بایـد گفـت هنـوز بـرای پایـان بحـران
مسـافت طوالنـی در پیـش داریـم زمـان زیـادی برای
حسابرسـیهای اجتماعـی ،سیاسـی و اقتصـادی وجود
خواهـد داشـت وظیفۀ ما این اسـت که ضمن اسـتفاده
از دیـدگاه متخصصـان و مأمـوران بهداشـتی کـه جان
خـود را بـه خطـر انداختهانـد وظیفـه داریم کـه از آنان
تشـکر کـرده همچنیـن بـه درسـتی از دریانـوردان که
بیـش از همـه برای تـداوم تجـارت جهانی جانفشـانی
میکننـد قدردانـی کنیـم.
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مدیرعامل بیمۀ معلم در گفتوگو با پیامدریا؛

تهدیدهای بحران کرونا را میتوان
به فرصت تبدیل کرد
مدیرعامـل بیمـۀ معلـم معتقد اسـت :بدون شـک شـرکتهای بیمه باید در پوشـش ریسـکها در سـال  1399دقت بیشـتری به خرج دهنـد .محتاطتر
رفتـار کننـد و در نرخدهـی بـه سـمت دامپینگ حرکـت نکننـد؛ چراکه میتوانـد در بلندمـدت آنهـا را دچار زیـان کنـد .وی در گفتوگو بـا پیامدریا
یـادآور شـد :بیمهگـران ایرانـی نیـز بایـد در فکـر ایجـاد پوشـشهای خـاص بـرای بیماریهایـی ماننـد کرونـا باشـند ،پوشـشهایی فراتـر از ذیـل
بیمهنامههـای عمـر و حادثـه.
متن گفتوگو با محمدابراهیم تحسیری مدیرعامل بیمۀ معلم از نظرتان میگذرد:

پیامدریـا :در سـال  1399سـناریوهای
پیـشرو را بـا توجـه به اثـرات بحران ناشـی
از شـیوع ویـروس کرونـا ،چگونـه ارزیابـی
میکنیـد و اساسـاً ایـن بحـران چـه تأثیـر
مثبـت یـا منفی بـه اقتصـاد شـرکتهای بیمه
در سـالجاری خواهـد گذاشـت؟

بـا توجـه به شـیوع ویـروس کرونـا عرصـة اقتصادی
جهـان تحتتأثیـر قرارگرفتـه اسـت .قیمـت نفـت به
شـدت سـقوط کـرده و بورسهـای معتبرجهانـی بـا
افت شـاخص روبـهرو شـدند .دولتها مجبور هسـتند
سـهم بیشـتری از ذخایـر خـود را صـرف پوشـش
زیانهـای ناشـی از کرونـا کننـد ،ادامـة فعالیـت
مشـاغل بـا وقفـه روبـهرو شـده و از طرفی صـادرات
و واردات کاالهـا بـه دلیـل تـرس از احتمـال آلـوده
بـودن کاهـش یافته اسـت .سیسـتم درمانی کشـورها
تحتالشـعاع قرارگرفتـه و کروناویروس نشـان داد که
جهـان حتـی دنیـای توسـعهیافته ،بـه شـدت نیازمنـد
تجهیـز سیسـتم درمانـی اسـت؛ چراکـه کمبودهـا در
شـرایط بحرانـی خـود را نشـان میدهنـد.
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هـر تهدیـدی میتوانـد از زوایـای
دیگـر فرصتآفرینـی کنـد .در
شـرایط فعلـی اگرچـه به دلیـل رکود
اقتصـاد در نتیجـة وقفـه در کسـب و
کارهـا ،صـدور برخـی بیمهنامههـا
رونـد کاهشـی خواهـد داشـت؛ امـا
شـرکتهای بیمـه میتواننـد بـه
سـمت تولیـد بیمهنامههـای نویـن
کـه تمرکـز بیشـتری بـر مسـئولیت
حرفـهای مشـاغل اسـت برونـد،

همـة این موارد مشـمول ایران نیز میشـود ،از طرفی
آثـار اقتصـادی ناشـی از کرونـا ،کشـور را تـا مدتـی
تحتتأثیـر قـرار میدهـد و از سـوی دیگـر کاهـش
قیمـت نفـت نیـز بـر اقتصـاد ایران فشـار مـیآورد.
بدونشـک از آنجـا کـه صنعـت بیمـه نیـز یکـی از
زنجیرههـای اقتصـاد کالن اسـت خـارج از شـمول
شـرایط موجـود نیسـت.
تعطیلـی کسـب و کارهـا میتوانـد در میانمـدت
بـر افزایـش مطالبـات بیمـهای اثـر بگـذارد ،کاهـش
حملونقـل ،افـت مسـافرتها و  ...از تأثیراتـی اسـت
کـه بـر صنعـت بیمه بیاثر نیسـت؛ امـا ایـن تأثیرات،
میانمـدت اسـت و بـا برنامهریزی راهبـردی میتوان
در زمـان کوتاهتـری از آن گـذر کـرد.
بیتردیـد ،شـرکتهای بیمـه بایـد در پوشـش
ریسـکها در سـال  1399دقـت بیشـتری بـه خـرج
دهنـد .محتاطتـر رفتـار کننـد و در نرخدهـی بـه
سـمت دامپینـگ حرکـت نکننـد؛ چراکـه میتوانـد در
بلندمـدت آنهـا را دچـار زیـان کنـد.
حرکـت بـه سـمت پرتفویهـای سـودده ،نرخدهـی
معقـول و مدیریت ریسـک بهینه باید بیش از گذشـته
در دسـتور کار شـرکتهای بیمـه قـرار گیرد.
البتـه هـر تهدیـدی میتوانـد از زوایـای دیگـر
فرصتآفرینـی کنـد .در شـرایط فعلی اگرچـه به دلیل
رکـود اقتصـاد در نتیجـة وقفـه در کسـب و کارهـا،
صـدور برخـی بیمهنامههـا رونـد کاهشـی خواهـد
داشـت؛ امـا شـرکتهای بیمـه میتواننـد بـه سـمت
تولیـد بیمهنامههـای نویـن کـه تمرکـز بیشـتری بـر
مسـئولیت حرفـهای مشـاغل اسـت برونـد ،از جملـه
صـدور بیمهنامههـای مسـئولیت حرفـهای پزشـکان
و پیراپزشـکان کـه در شـرایط شـیوع بیماریهـای
ویروسـی میتوانـد جـذاب باشـد.
از طرفـی فـروش بیمههـای عمـر بـا پوشـشهای
بهینـه بـرای ویروسهـای اپیدمیـک نیـز میتواند در
دسـتور کار قـرار گیرد.
بنابرایـن ،اگرچـه بحـران کرونا شـرایط حـادی ایجاد
کـرده اسـت؛ امـا میتـوان این تهدیـد را در بسـیاری

از زمینههـا بـه فرصـت تبدیل کـرد به ویژه بـا تمرکز
بـر تطبیـق پوشـش بیمهنامههـا بـر نیاز جدیـد جامعه
بعـد از گـذر از بحران ویـروس کرونا.
پیامدریـا :ترکیـب پوشـش بیمـۀ عمـر و
درمـان در حـوزۀ ویروس کرونـا و بیماریهای
اپیدمـی را توضیـح دهیـد؟

در حالحاضـر شـرکتهای بیمـه در ایـران و جهـان
بـرای پوشـش کرونـا و سـایر ویروسهـای اپیدمیک
از ظرفیتهـای بیمهنامههـای درمـان تکمیلـی و عمر
بهـره میبرند.
در ایـران نیـز با شـیوع کرونا بسـیاری از شـرکتهای
بیمـه و از جملـه بیمـۀ معلـم نیـز اعالمکردنـد کـه
ذیـل پوشـشهای عمـر و حادثـه ،ویـروس کرونـا را
پوشـش میدهنـد و ایـن پوشـش بـه بیمهگـذاران
اطالعرسـانی شـد .بـا اینکـه بیمههـای تکمیلـی
نیـز قادرنـد پوشـشهای مناسـبی بـرای ایـن نـوع
بیماریهـا ارائـه کننـد .از طرفـی بیمههـای سلامت
کـه توسـط دولتهـا ارائـه میشـوند بـه کمـک
مبتالیـان کرونـا آمـده اسـت.
ایـن روزهـا بسـیاری از شـرکتهای بیمـة بازرگانـی
در سراسـر جهـان نسـبت بـه زیانهای هنگفـت این
ویـروس بـرای صنعـت بیمه ابـراز نگرانـی کردهاند به
طـوری کـه در آمریـکا و برخـی دیگـر از کشـورهای
توسـعهیافته بیمهگـران تلاش میکننـد تـا ضمـن
تمـاس بـا بیمهگـذاران از وضعیـت جسـمانی آنهـا
آگاه شـوند و در صورتـی کـه احتمـال ایـن ویـروس
در افـراد وجـود داشـته باشـد روشهای پیشـگیرانه یا
جلوگیـری از وخامـت بیمـاری را در قالـب مشـاوره به
مشـتریان ارائـه میدهنـد.
ایـن اقدامـات نشـان میدهـد شـرکتهای بیمـه بـه
دلیـل تعهـدات بـاال در مـورد پوشـشهای مذکـور
نسـبت بـه افزایـش خسـارت نگران هسـتند و سـعی
میکننـد تـا از خسـارات احتمالـی بکاهنـد.
ایـن شـرایط بحرانـی نشـان میدهـد؛ بیمهگـران
جهـان بایـد بـه فکـر پوشـشهای جدیـد و نوآورانـه
بـرای ویروسهـای اپیدمیـک باشـند؛ چـرا کـه
اینگونـه ویروسهـا قادرنـد گسـترة بزرگـی از جامعه
را درگیـر کننـد و معمو ًال تواتر ریسـک و گاهی اوقات
شـدت خسـارت مـورد انتظـار در این شـرایط افزایش
مییابـد.
در ایـن راسـتا بیمهگـران ایرانـی نیـز بایـد بـه فکـر
ایجـاد پوشـشهای خـاص بـرای اینگونـه بیماریها
پوشـشهایی فراتـر از ذیـل بیمهنامههـای عمـر و
حادثه باشـند.

پیامدریـا :شـرکتهای بیمـه از منظـر
مسـئولیتهای اجتماعـی در خصـوص مقابلـۀ
کرونـا چگونه بایـد نقش ایفا کننـد و اقداماتی
کـه در اینبـاره انجـام داده را تشـریح کنید؟

اگرچـه شـرکتهای بیمـة بازرگانـی بر مبنای کسـب
سـود فعالیـت میکنند؛ امـا از آنجا که ماهیـت بیمه با
مقولـة ایجـاد آرامـش و اطمینانخاطر از آینـده درهم

نمایه
بـا شـیوع کرونـا بسـیاری از
شـرکتهای بیمـه و از جملـه بیمـۀ
معلـم نیـز اعالمکردنـد کـه زیـر
پوشـشهای عمـر و حادثـه ،ویروس
کرونـا را پوشـش میدهنـد و ایـن
پوشـش به بیمهگذاران اطالعرسـانی
شد .

بیمهگـران ایرانـی باید به فکـر ایجاد
پوشـشهای خـاص بـرای اینگونـه
بیماریهـا پوشـشهایی فراتـر از
بیمهنامههـای عمـر و حادثه باشـند.

تنیده اسـت ،در این راسـتا ایفای تعهدات اجتماعی در
صنعـت بیمـه نسـبت به سـایر صنایـع غالبتر اسـت.
شـرکتهای بیمـه محصولـی را میفروشـند کـه قرار
اسـت در جامعـه ایجـاد آرامـش کنـد پـس زمانی که
شـرایط بحرانـی در جوامـع حاکـم میشـود علاوه
بـر ارائـۀ محصـوالت متناسـب ،بیمهگـران وظیفـه و
رسـالت انسـانی و اجتماعی نیـز بر عهـده دارند .یعنی
همراهـی و همدلـی بـا آحـاد مـردم و سـعی در رفـع
نگرانیهـای افـراد جامعـه از بحـران حادثشـده از
جملـۀ آنهاسـت .چرا کـه بیمهگـران قرار نیسـت فقط
در زمـان پرداخـت خسـارت بـا مـردم همـراه باشـند؛
بلکـه میتواننـد در قالـب مسـئولیتهای اجتماعی در
کاسـتن آثـار زیانبـار بحرانها سـهیم شـوند.
ایـن کار از چنـد زاویـه قابـل تأمـل اسـت :اول ایـن
کـه کمکرسـانی در قالـب مسـئولیتهای اجتماعـی
توسـط بیمهگـران خودبهخـود بـه کاهـش آثـار
زیانبـار بحـران منجـر میشـود و ایـن امـر علاوه
بـر کمـک بـه دولتهـا در کنتـرل بحران بـه صورت
مسـتقیم و غیرمسـتقیم تأثیـر میگـذارد و از افزایـش
خسـارات و زیانهـای احتمالـی میکاهـد.
از طرفـی صنعـت بیمـه میتوانـد بیشازپیـش بـه
صـورت عینـی در فضای جامعـه به لحـاظ عملکردی
نمـود داشـته باشـد و بـه نوعـی بـه اعتمادسـازی در
جامعـه منجر شـود کـه در نهایـت اعتمادسـازی یکی
از فاکتورهـای افزایـش ضریب نفوذ بیمـه خواهد بود.

صنعت بیمه
فاقد کارشناسان
صنایع دریایی است
مدیرعامـل مؤسسـۀ ردهبنـدی ایرانیـان گفـت:
باتوجـه بـه اینکـه صنایـع دریایـی صنعتـی بـا
تخصـص و تکنولـوژی باالسـت بـه همیـن عهلت
شـرکتهای بیمـهای بـرای ارزیابـی خسـارت بایـد
از کارشناسـان و ارزیابـان متخصـص در این رشـته
اسـتفاده کنند.
حسـن رضـا صفـری خاطرنشـان کـرد :یکـی از
الزامـات بیمه کردن شـناورها ،اخـذ گواهینامههای
فنـی و ایمـن در رده بنـدی شناورهاسـت کـه ایـن
گواهینامههـا از سـوی مؤسسـات رده بنـدی صادر
میشـود.
وی افـزود :اگـر شـناوری گواهینامههـای فنـی
و ایمنـی قانونـی و ردهبنـدی را نداشـته باشـد
شـرکتهای بیمـهای یـا آن را بیمـه نمیکننـد یـا
در زمانـی که دچـار خسـارت شـود،گواهینامههای
مربوطـه را مطالبـه میکننـد.
مدیرعامـل مؤسسـۀ ردهبنـدی ایرانیـان ،بـا بیـان
اینکه خدمـات ردهبندی ،پایه و زیرسـاخت خدمات
بیمـه در صنایـع دریایـی و دریانـوردی و نفـت و
گاز و فراسـاحلی اسـت ،اظهارکـرد :بیمـۀ شـناورها
شـامل بیمهنامـۀ بدنـه و ماشـینآالت کشـتی،
بیمههـای پیانـدآی (بیمههـای شـخص ثالـث)،
بیمـۀ بـارو کاال و عملیـات کشـتیها میشـود.
صفـری ادامـه داد :از آنجایـی که صنایـع دریایی و
فراسـاحلی صنعتـی بینالمللی اسـت وکشـتیها به
اقصینقـاط جهـان تردد میکننـد که اسـتاندارهای
بینالمللـی حاکـم اسـت ،هـم شـرکتهای بیمهای
و هـم شـرکتهای ردهبنـدی ملـزم بـه رعایـت
اسـتانداردها هسـتند کـه اگـر در خـارج از ایـران،
اتفاقـی بـرای شـناورها بیفتـد بتواننـد پاسـخگوی
نیازمندیهـای مالـکان کشـتیها باشـند.
وی خاطرنشـان کرد :شـرکتهای بیمـهای با توجه
بـه اینکـه صنایـع دریایی یک صنعـت تخصصی با
تکنولوژی باالسـت ،کارشناسـان متخصـص در این
زمینـه را ندارند.
صفـری تصریـح کـرد :زمانـی کـه در صنایـع
دریانـوردی مشـتریان بـه مشـکلی بـر میخورنـد
شـرکتهای بیمـهای ،گاهیاوقـات ،سـعی میکنند
پرداخـت خسـارت را توسـط ارزیابان درونسـازمانی
یا کارشناسـان متفرقـهای که در صنعـت وجود دارد
انجـام دهنـد که درگیر مسـائل حاشـیهای بسـیاری
میشـوند .وی در پایـان گفت :زمانی کـه در صنایع
دریانـوردی یـک کشـتی دچـار حادثـه میشـود
مبلـغ خسـارتها بسـیار باالسـت و بـاالی چنـد ده
میلیـارد تومـان میشـود و زمانـی کـه مقیاسهـا
بزرگتـر میشـوند شـرایط پرداخـت خسـارت
نیـز سـختتر میشـود و کارهـای سـنگینتر
بـا دانـش و تجربـه بیشـتری بایـد حـل شـوند.
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پرونده ویژه
بررسی اثرات کرونا ویروس بر صنعت حملونقل و کشتیرانی

اختالل در زنجیرۀ تأمین کاال و لجستیک
[ کاپیتان آرش شوق نیان ]
بـا شـیوع ویـروس کرونـا
در چیـن کـه همزمـان بـا
سـال نـو چینـی همـراه
بـود ،بـدون شـک در ابتدا
تأثیر مسـتقیمی بـر اقتصاد
چیـن و صنعـت حملونقل
ایجـاد شـد و انتظـار چنین
تأثیـری از بدیهیـات بـود.
بـه طـوری کـه همهسـاله
بازارهـای مرتبـط و حملونقـل تحتتأثیـر رکـود
بـازار بـه خاطـر تعطیلات و سـال نـو چینـی بودنـد.
در مراحـل اولیـۀ شـیوع ویـروس کـه از شـهر ووهان
چیـن شـروع شـد ،همـگان بـر ایـن عقیـده بودند که
ایـن مشـکل فقط در چیـن خواهـد بود اما با گذشـت
ً
کاملا برعکس نظریـۀ فوق ثابت شـد و اولین
زمـان،
کشـوری کـه در آن ویروس کرونا کشـف شـد ،خیلی
زود موفق به کنترل شـیوع ویروس گردید و توانسـت
در همـان شـهر ووهـان ویـروس و بیمـاران آلـوده را
قرنطینـه کنـد و حتی از شـیوع آن به شـهرهای دیگر
جلوگیـری کنـد و در ادامـه این چین بود که توانسـت
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اقتصـاد خـود را بـه سـمت عادیسـازی پیش بـرده و
بـر مشـکالت بـه وجود آمـده تا حـدودی فایـق آید .
ویـروس کرونـا یا همـان کووید –  19از کشـور چین
بـه سـرعت در سرتاسـر جهـان گسـترش یافتـه و به
یـک بحـران سلامت جهانـی تبدیـل شـده اسـت.
بـرای مهـار ایـن ویـروس و جلوگیـری از فروپاشـی
سیسـتمهای مراقبـت سلامت ،در بسـیاری از
کشـورها محدودیتهـای جـدی اعمـال شـده اسـت.
یکـی از نتایـج تالش بـرای مهار همهگیر شـدن این
ویـروس ،کاهـش چشـمگیر فعالیتهـای حملونقـل
بو د .
تخمیـن میـزان تأثیـر ایـن محددیتهـا با ادامـۀ روند
همهگیـری این ویـروس ،دشـوار اسـت .در عینحال،
اسـتخراج سـناریوهای مبتنـی بـر فرضیههـای معتبـر
بـرای تنظیـم سیاسـتهای مؤثر در پاسـخ بـه چالش
کوویـد –  19بسـیار مهم هسـتند .بـرای ارزیابی اولیه
از تأثیـرات احتمالـی کوویـد –  19در حملونقـل
جهانـی ،مجمـع بینالمللـی حملونقـل ،اقدامـات
محـدود کننـدۀ سراسـر جهـان را بـا مدلهـای
حملونقـل جهـــــانی که بـرای گزارش چشـمانداز

حملونقـل جهانـی  2019اسـتفاده شـده بـود ،ادغـام
کرده اسـت.
محدودیتهـای فعلـی فعالیتهـا و جابهجایـی در
سراسـر جهـان ،بـه احتمـال زیـاد منجـر بـه کاهـش
شـدید حجـم حملونقـل جهانـی (بیش از یک سـوم)
در سـال  2020خواهـد شـد .بـه طور کلـی پیشبینی
میشـود در سـال جـاری ،حملونقل بـاری  36درصد
کمتـر از رقـم پیشبینی شـدۀ قبـل از شـیوع ویروس
کرونـا باشـد .فعالیـت حملونقـل غیرشـهری ،یعنـی
حملونقـل کاالهـای ملـی و بینالمللـی خـارج از
شـهرها ،در مقایسـه با تخمیـن میزان باربـری جهانی
قبـل از شـیوع ویـروس کرونا در سـال  ،2020به طور
کلـی میتوانـد  37درصـد پایینتـر باشـد.
با گسـترش سـریع شـیوع و همهگیری ویروس کرونا
بـه دیگـر کشـورهای جهـان معـادالت و پیشبینیها
وارد فـاز جدیـدی شـد .عوامـل ذیـل را میتـوان بـه
عنـوان مهمتریـن و تأثیرگذارتریـن نـام برد:
 کاهش شدید تقاضا برای خرید و سفارش کاال؛ قوانین جدید کشـورها و بنـادر در خصوص قرنطینهکردن کشـتیها در بعضی موارد به مدت  2تا  3هفته؛

 قرنطینۀ بنادر و عدم صدور مجوز برای کارگران؛ محدودیتهـای دورکاری در خصـوص پروسـۀتکمیـل مـدارک ،کارهای بانکـی و ...مـوارد مربوطه.

ضمـن بـا توجـه به مسـیر کـم شـدن محدودیتهـا در ماه
ژوئـن پیشبینـی میشـود حدود  5تـا  10درصد نسـبت به
سـال  2019کاهش داشـته باشـد.

مدیریـت زنجیـرۀ تأمیـن (Supply Chain
)Management

کشتیهای کروز و مسافربری

همهگیـری و شـیوع ویـروس کرونـا مدیریـت زنجیرۀ
ً
کاملا تحتتأثیـر قرار داده اسـت .
تأمیـن را
در ایـن خصـوص شـرکتهایی موفـق شـدند کـه به
قـول معـروف «تمـام تخـم مرغهـای خـود را داخـل
یـک سـبد نچیـده بودند».
البتـه الزم به ذکر اسـت تعطیلـی کارخانجات ،کاهش
تولیـد و همزمانـی آن باکاهـش تقاضـا نقش بسـزایی
در کاهـش حمــــلونقل بـه خصـوص حملونقـل
دریایـی داشـته کـه در این جـا به تفسـیر در خصوص
انـواع کشـتیها و بارهـا بررسـی خواهد شـد:

کشتیهای کانتینربر

بـه دلیـل آمـاده نبـودن کانتینرهـا و محدودیتهـای ذکـر
شـده ،بسـیاری از کشـتیهای کانتینـری بارهایـی کـه از
قبـل بـوک شـده را نتوانسـتد بارگیـری کننـد و بـا ظرفیت
پایینتـر مجبـور بـه تـردد شـدند .حتـی در بعضـی مـوارد
مجبـور بـه  skipکـردن بعضـی از ترمینالهـا و بنـادر
شـدند .پیشبینیهـا در ایـن خصوص به کاهـش  10تا 15
درصـدی نسـبت بـه سـال  2019داللـت دارد.

کشتیهای فلهبر

بـا توجـه بـه ماهیـت بارهـای فلـه ،کمتـر تحتتأثیـر ایـن
موضـوع قـرار گرفتـه امـا در مـوارد عملیاتـی بـا توجـه بـه
محدودیتهـای بنـدری و قرنطینههـا کـه ً
قبلا ذکر شـده
باعـث کاهـش تـردد کشـتیهای فلهبـر شـده اسـت .در

ً
کاملا متأثـر از شـیوع
ایـن بخـش از صنعـت کشـتیرانی
کوویـد  19بـوده و از آنجایـی کـه رابطـۀ مسـتقیم بـا
صنعـت توریسـم دارد ،جابهجاییهـا بـه حـدود یـک دهـم
کاهـش پیـدا کـرده اسـت .وخامـت اوضـاع به حدی اسـت
کـه بعضـی از دارنـدگان کشـتیهای مسـافری تصمیـم
گرفتهانـد بـه منظـور کاهـش هزینـه نسـبت به اسـکراب و
یـا تغییـر کارکـرد آنان جهـت اسـتفاده به عنـوان هتلهای
سـاحلی اقـدام کنند.

کشتیهای تانکر و نفتکش

نوسـانات شـدید بازارهـای نفتـی در اوایـل سـال  2020که
بعـداً بـا همپوشـانی کوویـد  19نیـز همراه شـد باعـث افت
شـدید تقاضا ،کاهش شـدید قیمـت نفـت و در نتیجه بهای
سـوخت کشـتیها گردیـد و شـاید از ایـن منظر تنهـا عامل
مثبـت ایـن ویـروس کاهـش بهـای سـوخت کشـتیها بود
تـا مالـکان بتواننـد در بعضـی مـوارد از این موضـوع منتفع
شوند.
بـا پاییـن آمـدن قیمت نفت و کاهـش تقاضـا در این حوزه،
شـوکهای متمـادی بـر حملونقـل فراوردههـای نفتـی
وارد شـد .لیکـن بـه دلیـل عرضـۀ بـاالی نفـت و کاهـش
تقاضـا ،تانکرهـای نفتـی بـه صـورت اجـارۀ زمانـی و برای
انبـار کـردن محمـوالت نفتـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتند
کـه ایـن امـر باعـث افزایـش قابلتوجهـی در قیمـت اجارۀ
زمانـی تانکرهـای نفتـی شـد .در عینحـال پیشبینیهـا از
کاهـش میـزان حمـل حـدود  5الـی  10درصـد نسـبت بـه
سـال  2019حکایـت دارد.

نوسـانات شـدید بازارهـای نفتی
در اوایـل سـال  2020کـه بعـدا ً با
همپوشـانی کوویـد  19نیز همراه
شـد باعـث افـت شـدید تقاضـا،
کاهـش شـدید قیمـت نفـت و در
نتیجـه بهـای سـوخت کشـتیها
گردیـد و شـاید از این منظـر تنها
عامـل مثبت ایـن ویـروس کاهش
بهـای سـوخت کشـتیها بـود تـا
مالـکان بتوانند در بعضـی موارد
از ایـن موضـوع منتفـع شـوند.
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صنعت کشتیرانی
در خطمقدم مقابله با کرونا
[ مترجم :افشین قصری ]

محصوالت کشـاورزی ،آهن و سـایر مـواد معدنی مورد
نیـاز بـرای رفـاه جامعـه را جابهجـا میکنند.

ویـروس کرونـا درحالحاضـر باعـث مـرگ هـزاران
انسـان ،دشواری معیشـت برای میلیونها نفر و تحمیل
شـرایط خـاص بـا محدودیـت سـفر در سراسـر جهان یکـی دیگر از اثرات شـیوع ویروس کرونـا در اقتصاد دریایی،
شـده اسـت .اقتصاد جوامـع اکثـر قارههـا درحالحاضر کاهـش حملونقـل  1/7میلیـون کانتینر در ایـن صنعت طی
در معـرض ایـن تهدید جدی و آشـفتگیهای ناشـی از سـه ماهۀ اول سـال جاری میالدی اسـت.
آن قـرار دارند.
همچنیـن طـی ایـن مـدت در ترمینالهـای دریایـی
یکـی از صنایـع تأثیرپذیـر در ایـن میـان حملونقـل و نزدیـک  80میلیـون کانتینـر از رده خارج شـدهاند .این
صنایـع دریایی اسـت .ایـن ویروس باعث شـده مالکان عوامل دسـت به دسـت هـم داده و باعـث ضرر تقریبی
و عملیـات کشـتیها در پیشبینیهـای هزینـهای خود  17میلیـارد دالری در صنعـت دریایـی آمریـکا شـده
تجدیدنظـر کنند .در مدت شـیوع این بیمـاری همهگیر اسـت .کرونـا و عدمتـوان بشـر در کنتـرل آن شـرایط
و سـخت ،انجمـن دریانوردان جهانی خواسـتار یادآوری صنعـت دریایـی در آینـده را نیـز غیرقابـل پیشبینـی
بـه جوامع و ملل شـدند کـه بدون کشـتیهای تجاری کـرده اسـت .اقتصاددانـان شـوک اقتصـادی ناشـی از
و دریانـوردان ،محمولههـا را نمیتـوان بیـن قارههـا ویـروس کرونـا را بـا مشـکالت اقتصـادی جهـان در
جابهجـا کـرد .کشـتیهای فلهبـر همچـون کارگـران سـال  2008مقایسـه میکننـد .در سـال  ،2008حجـم
حملونقـل بینالمللـی ،تقریبـ ًا  90درصـد از تجـارت جابهجایـی کانتینـر جهـان حـدود  10درصد نسـبت به
جهان شـامل مـواد ضـروری از جمله غلات ،حبوبات ،پیـش از آن کاهـش یافـت.

22

شماره 258

خرداد و تیر 1399

ایـن ویـروس باعـث تأثیـرات مختلفـی در عملیـات
کشـتیها نیـز شـده اسـت .گزارشهـای بسـیاری از
مشـکالت روحـی ،روانـی و سلامت کارکنان کشـتی
در اکثر کشـورها به دسـت آمده اسـت .این مشـکالت
منجـر بـه کارهای اضافـی و تأخیر در عملیـات دریایی
شـده اسـت .همچنیـن باتوجـه بـه پروتکلهـای
متفـاوت در بنـادر مختلـف ،کرونـا ،ورود کشـتیها در
بنـادر را بـا تأخیـر مواجـه کـرده اسـت .علاوه بـر آن
ویـروس کرونـا مشـکالتی را در بازرسـیهای مختلف
از کشـتیها همچـون بازرسـیهای سـالیانه و صـدور
گواهینامههـای مـورد نیـاز کشـتی ،انجـام تعمیـرات
اساسـی(داک) و تعمیـرات جزیی شـناورها ایجـاد کرده
اسـت .کروناویـروس فعالیتهـای مؤسسـات ردهبندی
را نیـز بـا محدودیـت همراه کرده اسـت به شـکلی که
آنهـا قـادر بـه پاسـخ در برابر درخواسـتهای بازرسـی
نیستند .
ویـروس کرونـا صنعـت کشـتیهای تفریحـی را
نیـز مـورد هـدف قـرار داده اسـت .کروناویـروس
از ابتـدای سـال تاکنـون نزدیـک 750میلیـون دالر
بـه صنعـت کشـتیهای تفریحـی ضربـه زده اسـت.
بـرای نمونـه ،شـــــــرکت Royal Caribbean
 18سـفر خـود بـه آسـیا را لغـو کـرد و از ضـرر حـدود
130میلیـون دالر در ایـن زمینـه خبـر داد.
در بـــــــازار بـورس ،اکثـر شـرکتهای بـــــزرگ
کشـتیرانی در زمینـۀ تفــــریحی از افت ارزش سـهام
بـه میـزان حـدود 50درصـد گـزارش دادهانـد .شـرکت
 Royal Caribbeanو  Norwegian Cruiseاز
افـت سـهام شـرکت بیـش از  70درصـد در مقایسـه با
مـاه قبـل خبـر دادند.
جامعـۀ دریانـوردی ناخواسـته در برابر این ویـروس قرار
گرفتهانـد .دریانـوردان فعـال بر روی کشـتیها انتخاب
دیگـری ندارنـد .آنهـا بـه بنـادر مختلـف سـفر میکنند
امـا محدودیتهـای اخیر در خصوص ویـروس کرونا بر
آنهـا نیـز تأثیرگذارده اسـت .آنهـا در تأمین مـواد غذایی
برای کشـتی و حـق انتخابهای مختلف با مشـکالتی
مواجهانـد .ایـن ویروس منجـر به تأخیر در خارج شـدن
دریانـوردان از کشـتی و آمدن جایگزین برای آنها شـده
اسـت .در اکثـر خطوط کشـتیرانی ،جابهجایـی کارکنان
تـا اوسـط ماه آپریـل به تعویـق افتاد.
پیام دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی
در ایـن زمـان دشـوار و برای کمـک به بهبود شـرایط،
کیتـاک لیم ،دبیـرکل سـازمان بینالمللـی دریانوردی

در خصـوص تأثیـرات ویـروس کرونـا بـر صنعـت
حملونقـل دریایـی و زنجیـرۀ تأمیـن غذایـی بیانـهای
صـادر کرد.
وی بـر لـزوم ادامـۀ برقـراری تجـارت از طریـق دریا و
تأمیـن رفـاه دریانـوردان در مقابل ویـروس کرونا تأکید
کـرد .ایـن بیانیه به شـرح زیر اسـت:
رونـد رو بـه رشـد گسـترش ایـن ویـروس ،کل جهـان
را در وضعیـت بـی سـابقهای قرار داده اسـت .لـذا برای
کاهـش سـرعت شـیوع و اثـرات بیمـاری ،مسـافرت
محـدود شـده و مـرز اغلـب کشـورهای جهـان بسـته
شـده اسـت .در نتیجـه ،مراکـز حملونقـل تحـت تأثیر
ایـن عوامـل قـرار خواهنـد گرفـت .در واقـع اکثـر بنادر
اجـازۀ ورود بـه کشـتیها را نمیدهنـد.
در ایـن مواقـع دشـوار ،توانایـی خدمـات حملونقـل
دریایـی و جامعـۀ دریانـوردان بـرای تحویـل کاالهـای
حیاتـی از جمله وسـایل پزشـکی و مـواد غذایـی ،برای
پاسـخگویی و در نهایـت غلبـه بـر ایـن بیمـاری مهم و
حیاتی اسـت.
بنابرایـن ،ادامـۀ جریـان تجـارت از طریـق دریـا بسـیار
مهـم اسـت و نبایـد به طـور غیرضـروری مختل شـود.
در عیـن حـال ،امنیـت جامعـۀ دریانـوردان و محافظت
از محیطزیسـت دریایـی نیـز بایـد بیـش از پیـش مورد
توجـه قـرار گیرد.
یکـی از اهـداف  ،IMOهمـــــــانگونه کـه در
کنوانسـیونهای دریایـی ذکـر شـد ،اطمینـان از
دسترسـی بـه خدمـات حملونقـل دریایـی بـه نفـع
بشـریت اسـت .مـن از تمـام کشـورهای عضـو IMO
میخواهـم که هنـگام تنظیـم فراینـد تصمیمگیری در

کرونـا و عدمتوان بشـر در کنترل
آن شـرایط صنعـت دریایـی در
آینـده را نیز غیرقابـل پیشبینی
کـرده اسـت .اقتصاددانان شـوک
اقتصــــادی ناشـی از ویـروس
کرونـا را بـا مشـکالت اقتصـادی
جهـــان در سـال  2008مقایسـه
میکننـد.

مـورد سیاسـتهای خود بـا توجه به کروناویـروس ،این
امـر را بـه خاطـر بسـپارند .مقابلـه بـا ویروس با روشـی
ایمـن ،رعایـت پروتکلهـای دسـتوری و سـازگار بـا
محیطزیسـت بایسـتی اولویـت اول کشـورهای عضـو
با شد .
بایـد جامعـۀ دریانـورد را بـه خاطـر بسـپاریم .آنهـا
ناخواسـته در خطمقـدم ایـن فاجعـۀ جهانـی قـرار
گرفتهانـد .حرفـهای بـودن آنهـا تضمینـی میکنـد
کاالهایـی کـه همـۀ مـا بـه آنهـا نیـاز داریـم بـا خیال
راحـت و بـا کمترین تأثیر بر شـرایط محیـط تحویل ما
خواهـد شـد .این افراد معمـو ًال به دور از خانـه و خانواده
هسـتند و لذا باید سلامتی و رفـاه آنها به همـان اندازه
بـرای جامعـه اهمیـت داشـته باشـد.
مـن در ایـن مواقـع غیرمعمـول ،رویکـردی علمـی و
عملـی بـرای موضوعاتـی ماننـد جاب هجایـی خدمـه،
تعمیـرات ،بررسـی و صـدور گواهینامـه توصیـه
میکنـم .همـراه بـا شـرکای صنعـت و همـکاران ما در
سـازمان بهداشـت جهانـی  IMO ،WHOدر حـال
تهیـه و صـدور مشـاوره و راهنمایـی عملـی درمـورد
انـواع موضوعـات فنـی و عملیاتـی مربوط بـه ویروس
کرونا اسـت .شـما میتوانید ایـن موارد را در وبسـایت
مـا مطالعـه کنیـد ،و مـا بـا توجـه بـه شـرایط ،آن را به
روز رسـانی خواهیـم کـرد .لذا جهـت دسـتیابی به یک
پروتـکل جامع ،مشـاوره بـا رهبران حملونقـل دریایی،
بنـادر و سـایر بخشهـای مهـم مرتبـط آغـاز گردیـده
اسـت تـا همـه بتوانند مسـائل پیـشروی خـود را بهتر
شـناخته و را هحلهـای معقـول ،عملـی و یکپارچـه
توسـعه یابد.
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پرونده ویژه
کرونا با اقتصاد جهانی و حملونقل دریایی چه کرد:

جهان زیر مشت یک ویروس

سـال کرونایـی  2020بـه زمانـی دشـوار بـرای اقتصاد
جهانـی بـدل شـده اسـت .طبـق اعلام «صنـدوق
سـال
بینالمللـی پـول» رشـد اقتصادی جهان طی این ِ
بیمـار نسـبت بـه سـال قبـل  3درصـد کاهـش خواهد
داشـت کـه رقـم قابلتوجهـی اسـت.
آمریـکا بـه عنـوان بزرگتریـن اقتصـاد جهـان آنطور
کـه مقامـات اقتصـادی ایـن کشـور اعلام کردهاند به
احتمـال زیـاد در سـال  2020تـا  30درصـد کوچـک
شـدن اقتصـاد خـود را تجربـه خواهـد کرد.
ایـن کشـور پـس از رکـود بـزرگ در دهـۀ،1930
بزرگتریـن حـد از بیـکاری را نیـز ثبـت میکنـد تـا
قریـب بـه یک قـرن بعـد از آن رخـداد ،مجـدداً تلخی
سـقوط اقتصـادی را بچشـد.
اتحادیـۀ اروپا نیز طبق اعالم کمیسـیون ایـن اتحادیه،
طـی سـال جاری میالدی رشـد منفـی  7/7درصدی را
ثبـت میکند.
ایـن در حالـی اسـت که اقتصـاد برخی کشـورهای این
منطقـه ،تـا منفـی  9درصد کوچـک خواهند شـد .نکتۀ
جالـب اینکـه اروپاییهـا امید داشـتند در سـال 2020
تـا یـک و نیم درصد رشـد اقتصادی داشـته باشـند و تا
حـدودی از فضای رکود و مشـکالت برآمده از برگزیت
دور شوند.
اقتصـاد چیـن نیز از تبعات شـیوع ویروسـی که منشـاء
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آن در همیـن کشـور اتفـاق افتـاد ،مصون نبوده اسـت.
رشـد اقتصادی این کشـور طی دو ماهۀ نخسـت سـال
 2 ،2020الـی  3درصـد تخمین زده شـد که به احتمال
زیـاد تا پایان سـال به حـدود  4درصد خواهد رسـید اما
رشـد  6درصدی سـال  2019دور از دسـترس چینیها
خواهـد بود.
بنابرایـن ،میتـوان انتظـار داشـت که تمـام بخشهای
اقتصادی-تجـاری جهـان متأثـر از شـیوع کرونـا ،بـا
چالشهـای پیاپـی روبـرو باشـند.
لونقـل دریایـی در حالیکـه تـا 80
در ایـن میـان حم 
لونقـل کاال در جهـان را بـه دوش
درصـد از بـار حم 
میکشـد ،نیـز از همـان روزهـای اول شـیوع ،شـاهد
اختلال در عملیـات خـود بـوده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه طـی سـال  2019حـدود
 11میلیـارد تـن کاال از طریـق دریـا حمـل شـده بـود.
پیشبینیهـای جدیـد حاکـی از آن اسـت کـه احتما ًال
ایـن رقـم در سـال  2020حـدود  600میلیـون تـن
کاهـش یابـد و بـه رقـم تقریبـی 10میلیـارد و 400
میلیـون تـنرسـد .ظاهراً ایـن افت طی  30سـال اخیر
بـی سـابقه بوده اسـت.
مراکـز مطالعاتـی جهان کاهش عملکـرد در بخش دریا
را در پـی شـیوع کرونـا منحصـر بـه حملونقـل کاال
نمیداننـد و اعلام کردهانـد کـه در بخـش «سـفارش

سـاخت» نیـز بـا توجه بـه نـزول تقاضـا ،شـاهد تولید
شـناور کمتـری نسـبت بـه سـال  2019خواهیـم بـود.
بـر این اسـاس سـفارش سـاخت کشـتی طـی  ۴ماهۀ
نخسـت سـال  2020در جهان کاهش پیدا کرده اسـت.
در ایـن مـدت تنها  ۱۰۰فروند کشـتی تجـاری و باری
سـفارش داده شـده که در مقایسـه با مدت مشابه سال
 71 ،۲۰۱۹درصـد کاهـش را نشـان میدهـد.
اجـارۀ روزانـۀ کشـتیهای تجـاری نیـز بـا کـم شـدن
تقاضـا روبـرو اسـت .بـه طـور مثـال اجـارۀ روزانـۀ
کشـتیهای بزرگـی کـه در پایـان سـال  ۲۰۱۹بالغ بر
 ۳۵هـزار دالر بـود ،در  ۳مـاه اول سـال  ۲۰۲۰به کمتر
از روزانـه  5000دالر کاهـش پیـدا کـرده اسـت.
در ایـن میـان سـفرهای دریایـی عم ً
ال بـه حالت تعلیق
درآمدهانـد و جز در معـدودی موارد صـورت نمیگیرند.
حداقـل در ایـران طبـق اعلام سـازمان بنـادر و
دریانـوردی و در آغـاز شـیوع کرونـا ،سـفرهای دریایی
تـا  97درصـد کاهـش داشـته اسـت .بـه عبـارت بهتر،
سـفرهای دریایـی بـه صفر رسـیده اسـت.
البتـه اینهـا تنها بخشـی از صدمـات و لطمـات کرونا
بـه اقتصـاد بینالملـل اسـت .شـاید پـس از اتمـام این
همهگیری و زمانیکه گرد و غبار میدان نبرد فرونشست
بتـوان بـه دیـدگاه تازهای نسـبت بـه اثرات شـیوع این
ویـروس بـر رونـد فعالیتهـا در جهـان دسـت یافـت.

دریـــا

تجلیل جهانی از دریائیان خوشنام
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دریــا
مراسم نمادین روز دریانورد برگزار شد:

دغدغههای حرف ۀ دریانوردی در اولویت
ارگانهای دریایی
روز چهارشـنبه ،چهـارم تیرمـاه در تقویـم دریایـی کشـور مصادف اسـت با بیسـت و پنج ژوئن یـا همـان روز دریانورد .اما در سـال 99
و بـه علـت کبیسـه بـودن سـال  ،2020روز دریانورد بـا پنجم تیرماه همتراز شـد .بـا این وجود سـازمان بنـادر و دریانـوردی و دبیرخانۀ
هماهنگـی ارگانهـای دریایـی کشـور ترجیح دادند که سـنت سـال شمسـی را رعایـت کنند و مراسـم نمادیـن کرونایی امسـال را هم
در همـان روز  4تیر برگـزار کنند.
مراسـمی کـه احتیـاط کرونایی تعداد مهمانهـای آن را به شـدت کاهش داده بـود .در واقع همۀ ارگان هـای دریایی به اعـزام نمایندهای
به مراسـم اکتفا کـرده بودند.
مدتزمـان مراسـم نیـز تنهـا  2سـاعت در نظـر گرفتـه شـده بـود .در آغـاز و پـس از نواختـه شـدن سـرود ملـی ،مرزبـان ،مدیرکل
امـور دریانـوردان سـازمان بنـادر و دریانوردی پشـت تریبـون حاضر شـد و توضیحاتـی کوتاه دربـارۀ اثرات کرونـا بر برگزاری مراسـم
گرامیداشـت روز دریانـورد ارائـه کرد.
پـس از وی معـاون امـور دریایی سـازمان بنادر و دریانـوردی برای ارائـۀ گزارشـی از آخرین وضعیت دریانوردان در کشـور به روی سـن
رفـت .این گـزارش نیز اینـک یکی از سـنتهای الینفـک روز دریانورد در ایران اسـت.
اسـتخدام دریانـوردان ایرانـی در اولویـت
کشـتیرانیها قـرار گیـرد
جلیـل اسلامی ،معـاون دریایـی سـازمان بنـادر و
دریانـوردی ،گزارشـی مفصـل بـرای ارائـه در مراسـم
نمادیـن روز دریانـورد ارائـه کـرد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه این مراسـم نمادیـن در جهت
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قدردانـی از زحمـات دریانـوردان ایرانی برگزار میشـود
بـه برخـی آمارهـا و ارقام در حـوزۀ صنعـت دریانوردی
کشـور اشـاره کـرد و افـزود :ظرفیـت نـاوگان تجـاری
کشـور در حـدود  ۱۳میلیـون  GTاسـت که همگی به
دسـت دریانـوردان زبدۀ ایرانـی به کار گرفته میشـود.
به گفتۀ اسلامی طی سـال گذشـته دریانـوردان ایرانی

در بخـش یدککشـی موفـق بـه اجـرای  ۲۰هـزار
عملیـات در مجموعـه بنادر کشـور شـدند.
وی ادامـه داد ۱۶ :میلیـون مسـافر نیـز در شـمال و
جنـوب از خدمـات ملوانـان در ایـن بخـش اسـتفاده
کردنـد و همچنیـن  ۱۰۰نفـر امـداد و نجـات دریایـی
از سـوی تیمهـای امدادی سـازمان بنـادر و دریانوردی

انجام شـده اسـت.
معـاون امـور دریایـی سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـا
یـادآوری اینکـه  ۱۶۰میلیـون تـن کاال طی سـال ۹۸
در بنـادر کشـور تخلیه و بارگیری شـده اسـت ،تصریح
کـرد :ایـن حجـم از عملیـات بـدون تلاش و همـت
دریانـوردان میسـر نبود.
وی فعالیـت دریانـوردان در بخـش نظامی را نیز بسـیار
حائـز اهمیـت دانسـت و گفـت :عزیـزان در نیـروی
دریایـی سپاهپاسـدارن ،نیـروی راهبـردی ارتـش
جمهوریاسلامیایران و دریابانـی نیـروی انتظامـی
کشـور همـواره ضامـن امنیـت و ثبات بنـادر و آبهای
سـرزمینی و فراسـرزمینی کشـور بـوده و هسـتند.
عضـو هیئـت عامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی در
بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه موضـوع آموزش
دریانـوردان پرداخـت و در اینباره گفت :یکی از وظایف
سـازمان بنـادر و دریانوردی گسـترش شایسـتگیهای
حرفـهای در حوزۀ دریانوردان و همچنین فراهم سـازی
زیرسـاختهای آموزشـی بـرای این عزیزان اسـت.
وی افـزود :بـا توجـه بـه اینکـه در ایـران  ۱۳۰هـزار
نفـر دریانورد ثبت شـده داریم خوشـبختانه با تمهیدات
آموزشـی خوبـی کـه اجـرا شـده اسـت ،کشـور مـا بـه
شـکل مسـتمر طـی سـالهای اخیر در لیسـت سـفید
کنوانسـیون  STCWسـازمان بینالمللـی دریانوردی
قـرار دارد.
اسلامی با اشـاره به کنوانسـیون  MLCنیز گفت :در
راسـتای اجـرای مفاد این کنوانسـیون همکاری بسـیار
خوبـی بـا وزارت کار ،تعـاون و رفـاه اجتماعـی صورت
دادیـم کـه طی آن تسـهیالت خوبی بـرای دریانوردانی
کـه دچـار مشـکالت صنفـی و شـغلی هسـتند فراهـم
شده است.
معـاون امـور دریایی سـازمان بنـادر و دریانـوردی یکی
دیگـر از اهـداف سـازمان بنـادر در جهت تأمین شـغلی
دریانـوردان ایرانـی را ملـزم بـه سـاختن کشـتیرانیها
بـرای اسـتفادۀ حداکثری از دریانـوردان ایرانی برای کار
بـر شـناورها اعلام و تصریـح کـرد :در ایـن رابطـه از
تمامـی شـرکتهای کشـتیرانی انتظار داریم اسـتخدام
دریانـوردان ایرانـی را اولویت نخسـت خود قـرار دهند.
وی بـه ایجـاد تشـکل صنفـی دریانـوردان ایرانـی نیز
اشـاره کـرد و در ایـن رابطـه گفـت :خوشـبختانه در
ایـن زمینـه نیز اقدامـات خوبـی در حال انجام اسـت و
انجمـن صنفـی دریانوردان به خوبی فعال شـده اسـت.
اسلامی تلفیـق کرونـا و تحریمهای ظالمانۀ دشـمنان
را از جملـه مشـکالتی دانسـت کـه دریانـورد ایرانـی با
آن مواجه هسـتند.
وی خاطرنشـان کرد :سـازمان بنادر و دریانـوردی بارها
اعتـراض رسـمی جمهوریاسلامیایران نسـبت بـه
اقدامات و دشـمنیهای آمریکا که فشـار بـر دریانوردان
ایرانی را مضاعف سـاخته اسـت به سـازمان بینالمللی
دریانـوری منعکس کرده و یادآور شـده اسـت.
اسلامی دریافـت ،ترجمـه و ارسـال دسـتورالعملهای
کرونایـی را کـه از سـوی سـازمانهای بینالمللـی
مرتبـط بـرای دریانـوردان صـادر شـده را از جملـه
اقدامـات سـازمان بنـادر در جهـت کنترل ایـن ویروس

معاون امور دریایی سازمان
بنادر و دریانوردی :
سـازمان بنـادر و دریانـوردی
بارهـا اعتــــــراض رسمــــی
جمهوریاسلامیایران نسـبت به
اقدامــــات و دشـمنیهای آمریکا
که فشـار بـر دریانـوردان ایرانی
را مضاعـف سـاخته اسـت بـه
سـازمان بینالمللـی دریانـوری
منعکـس کـرده و یـادآور شـده
اسـت.

هـدف غایـی مـا ایـن اسـت کـه
صـدور گواهینامههـای دریایـی
در ایـران ماننـد برخـی کشـورها
بـه صـورت الکتـــرونیک در
بیایـد کـه در ایـن رابطـه اقدامات
زیرســــــاختی آغـاز شـده و
امیدواریـم بـه زودی بـه صورت
کامـل عملیاتـی شـود.

در میـان دریانـوردان اعلام کـرد.
معـاون امـور دریایی سـازمان بنـادر و دریانـوردی یکی
دیگـر از تسـهیالت کرونایـی بـرای دریانـوردان را
تمدیـد خـودکار اعتبـار گواهینامههـای دریایـی تا ۱۱
خـرداد سـال جـاری اعلام و خاطرنشـان کـرد :اعتبار
گواهینامـه از  ۱۱خـرداد به این سـو به مدت شـشماه
دیگـر نیز تمدید شـده اسـت.
بـه گفتـۀ اسلامی در سـال  ،۹۸بیش از  ۷۷هزار سـند
دریانـوردی از سـوی سـازمان بنادر و دریانـوردی صادر
شـده اسـت ،همچنین  ۶۰۰دورۀ آموزشـی برگزار و ۴۰
هـزار نفر نیـز در این دو رهها شـرکت کـرده اند.
عضـو هیئـت عامل سـازمان بنـادر و دریانـوردی یکی
از اهـداف ایـن سـازمان طـی سـال  ۹۹را تسـهیل در
صـدور گواهینامههـای دریایـی به روش برونسـپاری
اعلام کـرد و گفـت :هـدف غایـی مـا ایـن اسـت که
صـدور گواهینامههـای دریایـی در ایـران ماننـد برخی
کشـورها بـه صـورت الکترونیـک در بیایـد کـه در این
رابطـه اقدامـات زیرسـاختی آغـاز شـده و امیدواریم به
زودی بـه صـورت کامـل عملیاتی شـود.
بـه گفتـۀ این مقام مسـئول هـدف دیگر سـازمان بنادر
در جهـت بهبـود شـرایط دریانـوردان ایجـاد اتـاق فکر
دریانـوردان در این سـازمان اسـت.
اسلامی در پایـان بـه وضعیت دریانـودان شـناورهای
سـنتی پرداخـت و تصریـح کـرد :دغدغۀ اصلـی ما رفع
مشـکالت این قشـر به ویـژه در بخش بیمه آنهاسـت.
نیـروی دریایـی ارتـش تکیهگاه مسـتحکم
دریانوردان اسـت
پس از سـخنان اسلامی ،مراسـم نمادیـن روز دریانورد
بـا سـخنان معـاون عملیـات نیـروی دریایـی راهبردی
ارتـش جمهوریاسلامیایران ادامـه یافـت.
امیر دریابان غالمرضا طحانی گفت :کشوری که مشرف
بـه اقیانـوس اسـت باید تفکر اقیانوسـی داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه ارتـش بـا صالبـت و اقتـدار در
عرصـۀ دریـا حضـور دارد ،گفت :ناوگروههـای عملیاتی
مـا در آبهـای آزاد اقصینقـاط دنیـا هسـتند تـا بـه
دریانـوردان اطمینانبخشـی دهنـد.
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بطحایـی بـا اشـاره بـه شـعار امسـال سـازمان جهانی
دریانـوردی دربـارۀ دریانوردان با محوریـت «دریانوردان
عناصـر کلیـدی صنعـت حملونقـل دریایـی» اظهـار
داشـت :کشـوری کـه مشـرف بـه اقیانـوس اسـت
بایـد تفکـر اقیانوسـی داشـته باشـد .دریا پیونـد دهندۀ
دولتهاسـت و بهتریـن نمونـۀ آن همیـن اعـزام
نفتکشهـای ایرانـی بـه کشـور ونزوئالسـت.
معـاون عملیـات نیـروی دریایـی راهبـردی ارتـش
جمهوریاسلامی اظهار داشـت :سـختیهایی که قدم
در دریـا و توصیـف شـرایط سـخت بـرای کسـانی که
دریـا را ندیدهانـد ،قابـل لمـس نیسـت.
وی ادامـه داد :نیـروی دریایـی راهبـردی ارتـش
جمهوریاسلامی بـه عنـوان تکیـهگاه مطمئـن و
مسـتحکم همیشـه در کنـار دریانـوردان در حوزههـای
مختلـف نفتکـش ،کشـتیرانی ،شـیالت و...اسـت.
ارتقاء فرهنگ دریایی ضروری است
در ادامـه نوبت نمایندۀ یکـی از بازوان اصلی حملونقل
دریایـی در کشـور بـود که پشـت تریبون قـرار بگیرد و
بـه عنـوان دریانـورد سـابق بـه دغدغههـای این قشـر
خسـتگی ناپذیر و زحمتکـش بپردازد.
کاپیتـان فرشـاد شـهباز در آغـاز سـخن با بیـان اینکه
"شایسـته اسـت مسـئوالن اجرایـی و مردم نسـبت به
اهمیـت فعالیـت کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران
و شـرکت ملینفتکـش ایـران آگاهـی بیشـتری
داشـته باشـند" ،خاطرنشـان کـرد :خوشـبختانه طـی
سـالهای اخیر در حـوزۀ آموزش ،نظارت و نگهداشـت
دریانوردان توفیقات خوبی کسـب شـده اسـت اما یکی
از مشـکالت مـا در بخـش دریانـوردی ،ضعف فرهنگ
دریایی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در بسـیاری از کشـورهای
دریایـی حرفۀ دریانوردی بسـیار مهـم و حتی قهرمانانه
فـرض میشـود ،خاطرنشـان کـرد :در مقابل ،بـه دلیل
فرهنـگ عاطفـی و عدم شـناخت کافی نسـبت به دریا
و دریانـوردی ،دریانـوردان ما برای هر بار ملحق شـدن
بـه کشـتی بـا مشـکالتی در دورن خانوادههـای خـود
مواجـه می شـوند.
شـهباز ایـن عـدم شـناخت را محـدود بـه خانوادههـا
ندانسـت و افـزود :برخـی از مسـئوالن اجرایـی
کشـور نیـز علیرغـم اثـر مهـم فعالیـت کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران و شـرکت ملینفتکـش ایـران
بـر کاهـش صدمـات تحریمهـای ظالمانـه ،آگاهـی
کافـی نسـبت بـه نـوع فعالیت ایـن دو شـرکت ندارند.
ایـن دریانـورد پیشکسـوت و کاپیتـان کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران بـا تأکیـد بر اینکـه دریانوردان
سـربازان وطـن هسـتند کـه همـواره در کنـار دولـت
و نظـام مقـدس جمهوریاسلامیایران بـه ملـت
شـریف خدمترسـانی کردهانـد ،تصریح کـرد :عزیزان
در بخـش نظامـی ماننـد سـپاه و ارتـش ،بـه ویـژه در
دوران تحریم ،حامیان اصلی صنعت کشـتیرانی کشـور
بودهانـد امـا شایسـته اسـت که مسـئوالن اجرایـی نیز
نسـبت بـه اهمیـت راهبردی کشـتیرانیها آگاه شـوند.
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مدیرعامل سازمان بنادر و
دریانوردی:
بایـد سلامت فکـری و ذهنـی
دریانـوردان از نظـر معیشـت،
آسـایش و مسـائل بهداشـتی
تأمیـن شـود

کاپیتان شهباز:
دریانـوردان سـربازان وطـن
هسـتند کـه همـــــواره در
کنـار دولـت و نظـام مقـدس
جمهوریاسالمیایــــران بــه
ملـت شـریف خدمترســـانی
کردهاند،

وی در پایـان بـا اشـاره بـه تشـکیل انجمـن صنفـی
دریانـوردان ،آن را اقدامـی خـوب ارزیابـی کـرد و از
مسـئوالن دریایی کشـور خواسـتار توجه هر چه بیشـتر
بـه ارتقـاء فرهنـگ دریایـی در میان مردم و مسـئوالن
شد.
دریانـورد نبایـد دغدغـهای جـز ایفـای
مسـئولیت حرفـهای داشـته باشـد
سـخنرانی کاپیتان شـهباز که تمام شـد ،محمد راستاد،
مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی جایگزیـن او
شـد تـا از اولویـت هـای سـازمان متبوعـش در رابطـه
بـا دریانـوردان بگوید.
وی بـا تأکیـد بر اینکه «اهمیـت کار دریانـوردان را در
شـرایط خطیر متوجه خواهیم شـد» ،تصریـح کرد :باید
سلامت فکـری و ذهنـی دریانـوردان از نظر معیشـت،
آسـایش و مسـائل بهداشـتی تأمیـن شـود بـه گونهای
کـه تمـام تمرکز دریانورد به سـمت ایفای مسـئولیت و

وظایف کاریاش باشـد.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا تأکیـد بـر اینکـه،
پیگیـری مطالبـات رفاهـی دریانـوردان بایـد توسـط
ارگانهـای دریایـی مدیریـت شـود تـا آنـان بـه جـز
مسـائل حرفهای خـود دغدغۀ دیگری نداشـته باشـند،
افـزود:امیدواریم شـرایطی فراهم شـود کـه دریانوردان
در مأموریتهـا ،بیشـترین تمرکـز را بـر ایفـای وظایف
حرفـهای داشـته باشـند.
مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی خاطرنشـان
کـرد :حرفـۀ دریانـوردی کاری ویـژه و خـاص اسـت
و سـفرهای طوالنـی بـرای دریانـوردان اقیانوسپیمـا
وجـود دارد کـه ضـرورت دارد فـرد از نظـر انگیـزه و
آمادگـی ذهنـی و فکـری آمـاده باشـد.
بـه گفتـۀ وی ،شـرایط کار دریانوردی سـخت و طاقت
فرساسـت کـه شـرایط کرونا ایـن وضعیت را سـختتر
هم کرده اسـت؛ بنابراین ،الزم اسـت کـه برای انتخاب
و گزینـش دریانـوردان برای مأموریتهـای طوالنی به
میـزان انگیـزه و عالقهشـان بـرای مانـدگاری در ایـن
شـغل توجه ویژهای شـود.
راسـتاد ،بـا بیـان شـرایط سـخت تحریـم و مشـکالت
ناشـی از کرونـا گذراسـت ،تصریـح کـرد :بـا توجـه به
ظرفیتهـای خوبـی کـه کشـور در زمینـۀ نـاوگان،
نیـروی دریایـی دانـش آموختـه و زیرسـاختهای
تجهیزاتـی کـه در بنـادر داریـم ،مطمئنـ ًا بـه دوران
طالیـی حملونقـل برخواهیـم گشـت.
راسـتاد یکـی از مسـائل اخیـر دریانـوردان را
فارغالتحصیلان دانشـگاههای دریایی دانسـت و گفت:
متأسـفانه در سـالهای اخیر به دلیـل تحریمها ،امکان
جـذب دریانوردان ایرانی در شـناورهای سـایر کشـورها
فراهـم نشـد و از طرفی ،تعـداد فارغالتحصیلان بیکار
رشـتههای دریایـی اضافـه شـده اسـت که الزم اسـت
از شـرکتهای دریایـی بـا تعامـل و همدلـی حداکثری
شـرایط جذب آنها بـه عنوان کارورز را تسـهیل کنند تا
صـدور برگۀ صالحیـت حرفـهای و فارغالتحصیلی آنها
از دانشـگاه بـه تأخیـر نیفتد.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی گفت :ضـرورت دارد در
حوزۀ دریانـوردی ،رابطۀ فارغالتحصیلـی و فرصتهای
شـغلی متناسـب باشـد تا دریانورد بیکار نداشـته باشیم.
مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانوردی با بیـان اینکه
انجمـن صنفی دریانوردان حلقۀ واسـط بیـن دریانورد و
کارفرمایـان اسـت ،افزود :طبیعت ًا باید در مسـئلۀ ارتقای
توانمندیهـا و آمـوزش دریانـوردان کار جـدی انجـام
شـود؛ کسـانی کـه وارد حرفـۀ دریانـوردی میشـوند
در حیـن آمـوزش نبایـد گرفتـار موضوعاتـی شـوند که
فراینـد آمـوزش را بـه تأخیـر بینـدازد و اخـذ گواهـی
آموزشـی آنهـا را بـا مشـکل مواجـه کند.
اسامی دریانوردان نمونۀ کشوری سال۱۳۹۹
در پایـان مراسـم نمادیـن روز دریانـورد بـا شـعار
«دریانـوردان عناصـر کلیـدی صنعـت حمـل و نقـل
دریایـی» از دریانـوردان نمونـه ارگانهـای دریایـی در
سـال  ۹۹قدردانـی شـد.

اسـامی دریانوردان نمونۀ کشـوری به شـرح
زیر اسـت:
دریانـوردان نمونـۀ نیـروی دریایـی راهبـردی ارتـش
جمهور یاسلامیایران:
حمید اصغری؛ ناخدا دوم عرشه
مسعود بیگی؛ ناخدا دوم عرشه
سیدمحمد اشرفی؛ ناخداسوم عرشه
دریانوردان نمونۀ نیروی دریایی
سپاهپاسدارانانقالباسالمی:
علی رضایی
مرتضی احمدیپور
علی قنبری هرمزی
دریانوردان نمونۀ سازمان شیالتایران:
مسـعود عبـداهلل زاده سـوروئی؛ ناخـدای شـناورهای
صیـادی
حسین اقراز؛ ناخدای شناورهای صیادی
ابراهیم درویشی؛ ناخدای شناورهای صیادی
دریانوردان نمونۀ شرکت کشتیرانی
جمهوریاسالمیایران:
امین عجمی؛ فرمانده کشتی
محمد مرادخانی؛ فرمانده کشتی
غالمعلی رزوان؛ سرمهندس کشتی
احسان اسکندری؛ افسر الکترونیککشتی
مهیار حاتمی؛ افسر الکترونیک کشتی
عبدالرضا آذرگون؛ سرملوان کشتی
دریانوردان نمونۀ شرکت ملینفتکش ایران:
سیدامیر صالحنژاد؛ فرمانده نفتکش
محمدرضا محمدی مهندس دوم کشتی
محمدصدیق دشتی جورنی؛ سرمهندس شناور
مهدی حمدیانپور؛ سرآشپز کشتی
دریانورد نمونۀ شرکت کشتیرانی والفجر:
حسین زنگنه؛ سرمهندس کشتی
دریانوردان نمونۀ شرکت پایانههای نفتی ایران:
پیمان مهرامیری و عبدالرسول حبیبی
دریانوردان نمونۀ اتحادیۀ مالکانکشتیایران:
حسن رمضاننیا و حبیب مهرداد بی باالن
دریانوردان نمونۀ شرکت هدایتکشتی خلیج فارس:
خلیل هشوشیان؛ مهندس دوم کشتی
محمـد بیرقـدار قشـون؛ فرمانـده یدککـش دادمان ۱
بنـدر شـهید رجایی
حمید عبدالهپور؛ مدیر ماشـین یدککش بندر عسـلویه
علی صدقی اشکیکی؛ کارشناس امور دریایی

دریانورد نمونۀ بندر بوشهر
خالد دریس؛ فرمانده کشتی

دریانوردان نمونۀ بندر امیرآباد:
محمدصـادق حیدری؛ کارشناسمسـئول امـور الیروبی
و هیدروگرافی

دریانورد نمونۀ بندر انزلی:
حسـین کاظـم زاده؛ فرمانـده اول الیـروب شـناور
الیـروب شـهید رشـیدی

محمدحسین فالحزاده؛ راهنمای درجه ۳
دریانورد نمونۀ مجتمع بندری امام خمینی (ره):
محمدرضا حاجیوند؛ ملوان و موتوریست کشتی
دریانورد نمونۀ بندر نوشهر:
کاظـم دیوسـاالر؛ کارشـناس پیشـگیری و مقابلـه بـا
آلودگـی دریایـی

دریانورد نمونۀ بندرشهید رجایی:
حسن محمدی؛ راهنمای ارشد
دریانورد نمونۀ بندرچابهار:
محمدامین دانا؛ راهنمای ارشد
دریانورد نمونۀ بندر خرمشهر:
مهدی سوری؛ راهنمای درجه ۳
سایر دریانوردان نمونه:
سیامک فضلیاولی
کاپیتان رضا وزیری
حمیدرضا رهنورد
علی دانایی
محسن گوهری
رحمان جوکار
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دریــا

دریانوردان؛ اسوههای تالش و مقاومت
در دوران کرونا
دریانـوردان بـا سختکوشـی و جدیـت در دورۀ بحـران کرونـا در رسـاندن خدمت به مـردم در اقصی نقاط جهان اسـوۀ تلاش و مقاومت
لقـب گرفتنـد .آنـان تمامـی مشـکالت را ماننـد پزشـکان و پرسـتاران در آبهـای بینالمللی بـه جـان خریدند تـا مبـادا دارو و تجهیزات
پزشـکی ،مـواد غذایـی و کاالهای اساسـی به دسـت مردم نرسـد.
عزیزان خسته نباشید و روز دریانورد بر شما مبارک.

30

شماره 258

خرداد و تیر 1399

خرداد و تیر 1399

شماره 258

31

دریــا
گزارش خبری اعزام پنج نفتکش ایرانی به ونزوئال:

خطشکنان تحریم از دریا آمدند
اعزام پنج نفتکش ایرانی به سوی آمریکای التین آن هم تحت فشار روزافزون تحریمهای ظالمانۀ دشمنان کشور ،جهان را در حیرت فروبرد.
تـا پیـش از ایـن دشـمنان تصور میکردنـد که با تحریـم همهجانبـۀ صنعت کشـتیرانی ایران ،دیگـر هیچ شـناور ایرانـی نمیتواند به راحتـی در جهان
تـردد کند و بـه عبارتی آنها فلج شـدهاند.
امـا وقتـی نفتکشهـای ایرانـی بـا صالبـت و در حالیکـه پرچـم پرافتخـار جمهوریاسلامیایران بر فـراز آنهـا به اهتـزار در آمـده بود به مـدت چند
هفتـه نیمـی از کـرۀ زمیـن را دریانـوردی کردند و بـه مقصد رسـیدند ،شـجاعت ،دالوری و غیـرت ایرانی چشـم جهانیان را خیـره کرد.
بزرگـی ایـن اقـدام زمانـی درک میشـود کـه با حرکـت شـناورها به سـمت مقصد ،خبررسـانی ایـن رویـداد به شـکلی علنی آغاز شـد و تا رسـیدن
آنهـا بـه مقصـد ادامـه یافـت .نفتکشهـای ایرانـی زیرنورافکن رسـانهها آنچنـان صحنۀ خبـری جهـان را در ید خـود گرفتند که دشـمنان بـه ظاهر
قدرقـدرت نتوانسـتند کوچکتریـن خللـی در عملیـات دریانـوردی آنهـا وارد کنند.
امـا زیباتریـن نمـود ایـن جریان سراسـر افتخـار و حماسـه در اسـتقبال میزبانـان از نفتکشهـای ایرانی رقم خـورد .این شـناورها همچون سـردارانی
پیـروز کـه از صحنـۀ نبردی عظیم بازگشـته بودنـد با اسـکورت و همراهی ارتـش ونزوئال و ارشـدترین مقامـات دولتی و نظامی این کشـور بـه بندر راه
یافتنـد و در آنجـا نیـز مـورد تشـویق و تمجید ملتی قـرار گرفتند کـه طعم تلـخ ظلم تحریـم را هر روزه میچشـند.
دریانـوردان خطشـکن ایرانـی ،همچـون اعقاب رزمنـده و جان برکفشـان در جبهههای حـق علیه باطل حماسـه آفریدند تـا رهبر عظیمالشـان انقالب
در پیامـی کمنظیـر آنهـا را مـورد تفقد قـرار دهند و بر بزرگی کارشـان صحـه بگذارند.
دیگـر مقامـات ارشـد نیـز به تأسـی از رهبری چنیـن کردنـد از جمله ،وزیـر کار ،تعـاون و رفاه اجتماعـی کـه افتخارآفرینی دریانـوردان ایرانـی را ارج
نهـاد و تاریخـی خواند.
شـایان ذکـر اسـت کـه دشـمنان خشـم خـود را از حماسـهآفرینی دریانـوردان ایرانـی با تحریـم پنـج فرمانـدۀ نفتکشها علنـی سـاختند .امری که
ماننـدی نـدارد جـز کوبیـدن آب در هاون!
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متعلـق بـه کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران ،اقالمی
نظیـر دارو و تجهیـزات پزشـکی به همراه مـواد غذایی
را در یکـی از بنـادر ونزوئلا تخلیـه کرد که ایـن اقدام
نیـز ماننـد نفتکشها ،به سـرخط اخبـار روز جهان بدل
شد.
در ذیـل خـط خبـری از زمـان گسـیل پنـج نفتکش به
ونزوئلا تـا بازگشـت ایـن تحریمشـکنان ایرانـی بـه
میهـن را کـه خبرگزاریهای مختلف داخلـی و خارجی
بـه آن پرداختنـد مـرور میکنیم:

همگرایی علیه تحریم

دولـت آمریـکا از زمـان روی کار آمـدن دونالدترامـپ
در سـال  2016شـدیدترین فشـارها را در قالـب انـواع
تحریمهـای یکجانبـه بـر ایـران و ونزوئلا وارد
کـرده اسـت .در حالیکـه هـر دو کشـور تحریـم شـده
از جملـه تولید کننـدگان بزرگ نفت در جهان هسـتند.
در ایـن میـان ایـران در تولید سـوخت راهبـردی بنزین
خودکفاسـت ،امـا ونزوئلا بـه علـت برخی مشـکالت
فنـی در پاالیشـگاهها (ناشـی از تحریمهـا) تـوان تولید
نیـاز روزانـه بـه بنزیـن را نـدارد .بـه همیـن دلیـل و با
توجـه بـه روابط دوسـتانۀ دو کشـور طی دو دهـۀ اخیر،
دولـت ونزوئلا از ایران درخواسـت خریـد چندین هزار
تـن بنزیـن را کـرد .بایـد توجـه داشـت کـه ونزوئال با
وجـود تحریمهـای آمریکایـی ،نمیتوانـد بـه صـورت
آزادانـه و در بـازار جهانـی اقـدام بـه خرید اقلام مورد
نیـاز خـود از جملـه بنزیـن کند.
امـا ایـران بـه رغـم محدودیتهـای مشـابه ،توانسـته
اسـت از تحریـم فرصـت بسـازد و در تولیـد اکثـر
کاالهـای راهبـردی از واردات بینیـاز شـود و حتـی
برخـی از آنهـا را صـادر کنـد .ضمـن اینکـه صنعـت
حملونقـل دریایی بـه عنوان بـازوی صادراتی-وارداتی
کشـور در تمـام بخشهـای فلهبـر ،کانتینـر و نفـت و
مشـتقات آن جـزء کشـورهای برتـر جهـان محسـوب
میشـود و علیرغـم تحریمهـا ،مقتدرانـه قـادر بـه
حمـل کاال بـه تمـام جهـان اسـت.
برایـن اسـاس ،بـه گفتـۀ بیـژن نامـدار زنگنـه ،وزیـر
نفـت ،دولـت ایـران تصمیم گرفـت به قیمـت روز ،پنج
نفتکـش ایرانـی را مملـو از یـک و نیـم میلیون بشـکه
بنزیـن به ارزش تقریبـی  700میلیـون دالر بنزین کند
و بـه سـمت ونزوئال گسـیل بـدارد.
نکتـۀ مهـم در ایـن داد و سـتد بنزینی ،انجـام آن ذیل
شـدیدترین تحریمهـای تاریـخ جهـان بـر صنعـت
حملونقـل دریایـی ایـران اسـت.
بـه عبـارت بهتـر ،نفتکشهـای ایرانـی ،با برافراشـتن
پرچـم ایـران و بـا اعلام قبلـی و رسـانهای ،محمولـه
خـود را بـرای مدت چنـد هفته از مبداء ایـران به مقصد
ونزوئلا راندنـد در حالیکـه بـه زعـم تحریمکننـدگان
هـرآن در حال شکسـتن قوانین بـه اصطالح بینالمللی
بودنـد و میبایسـت بـه ُطـرق مخلتـف جلـوی راه آنها
سـد میشـد و حتـی توقیف میشـدند.
امـا دریانـوردان ایرانـی بـدون توجـه بـه همـۀ ایـن
تهدیـدات ،بـا قـدرت راه خـود را ادامه دادنـد و محمولۀ
خـود را دسـت آخـر در روز چهـار خرداد سـال جاری با
اسـکورت ارتـش ونزوئال و با اسـتقبال پرشـور دولت و
ملـت این کشـور تخلیـه کردند تا ضمن یاری رسـاندن
بـه ملتـی تحـت تحریـم ظالمانـه ،اقتـدار و توانمندی
جمهوریاسلامیایران را بـه رخ دشـمنانش بکشـند.
گفتنـی اسـت ،سـه فرونـد از پنـج فرونـد نفکتـش
ایرانـی متعلـق بـه شـرکت ملینفتکـش ایـران
بودنـد و دو نفتکـش دیگـر نیـز در نـاوگان کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران مشـغول بـه خدمـت هسـتند.
بایـد متذکر شـد کـه پس از اعـزام پنـج نفتکش حامل
بنزیـن صادراتـی بـه ونزوئال ،یـک فروند شـناور دیگر

ایـران بـه رغـم محدودیتهـای
مشـابه ،تــــوانسته اسـت از
تحریـم فرصت بسـازد و در تولید
اکثر کاالهـای راهبـردی از واردات
بینیاز شـود و حتی برخی از آنها
را صـادر کنـد.

دریانـوردان ایرانـی بـدون توجه
بـه همـۀ ایـن تهدیـدات ،بـا قدرت
راه خـود را ادامـه دادند و محمولۀ
خـود را دسـت آخـر در روز چهار
خـرداد سـال جـاری با اسـکورت
ارتـش ونزوئلا و بـا اسـتقبال
پرشـور دولـت و ملت این کشـور
تخلیـه کردنـد تـا ضمـن یـاری
رسـاندن بـه ملتـی تحـت تحریم
ظالمانـه ،اقتـدار و توانمنـدی
جمهوریاسلامیایران را بـه رخ
دشـمنانش بکشـند.

رویترز :نفتکشهای ایرانی در راه ونزوئال
خبرگـزاری رویتـرز بـا اسـتناد بـه دادههـای اسـتخراج
شـده از پایـگاه اینترنتـی یک مؤسسـۀ فعـال در زمینۀ
مسـیریابی کشـتیهای تجـاری گـزارش داد کـه
نفتکشهـای ایرانـی کـه در مسـیر ونزوئلا هسـتند،
روز چهـار خـرداد وارد آبهـای نزدیـک به این کشـور
شـدهاند.
رویتـرز گـزارش داد کـه نخسـتین نفتکـش بـا پرچـم
جمهوریاسلامیایران بـه نزدیکـی آبهـای دریـای
کارائیـب وارد شـد و چهـار نفتکـش ایرانـی دیگـر نیـز
بـا فواصـل نـه چنـدان طوالنی مسـیری مشـابه برای
رسـیدن بـه دریـای کارائیـب را پیمودنـد.
در ایـن ارتبـاط زمزمههایـی دربارۀ احتمـال توقیف پنج
فرونـد نفتکـش ایرانی که بهدرخواسـت دولـت ونزوئال
بـرای تحویـل سـوخت عـازم ایـن کشـور بودنـد ،در
رسـانههای غربـی مطرح شـد ،اما هیچ مقـام آمریکایی
مسـتقیم ًا در ایـن خصوص اظهارنظـر نکرد.
در پـی انتشـار گزارشهایـی مبنـی بر افزایـش حضور
شـناورهای آمریکایـی در دریـای کارائیـب ،وزیـر امور
خارجـه ایـران بـا ارسـال نامـهای بـه آنتونـی گوترش
دبیـرکل سـازمانمللمتحد دربـارۀ تحـرکات آمریـکا
در اعـزام نیـروی دریایـی بـه منطقـۀ کارائیـب بـا نیت
مداخلـه و ایجـاد اختلال و مزاحمـت در امـر انتقـال
سـوخت ایـران بـه ونزوئلا هشـدار داد.
مقامـات جمهوریاسلامیایران هشـدار دادنـد کـه
هرگونـه مزاحمتی برای نفتکشهـای ایرانی با واکنش
شدید و مقابل ه به مثل از سوی ایران مواجه خواهد شد.
«جاناتانراثهافمـن» سـخنگوی وزارت دفـاع آمریکا
در یک نشسـت خبری اعلام کرد که ایـن وزارتخانه
از هرگونـ ه برنامـهای برای توقیف ،تجسـس یـا انهدام
نفتکشهـای ایرانـی کـه در راه ونزوئال هسـتند ،کام ً
ال
بیاطالع اسـت.
وزیـر دفـاع ونزوئلا اعلام کـرد :نفتکشهـای ایرانی
حامـل سـوخت به محـض ورود به منطقـۀ انحصاری-
اقتصـادی ونزوئلا تحـت اسـکورت ویـژۀ نیروهـای
نظامـی ایـن کشـور قـرار گرفتند.
وزیـر امـور خارجـه :هـر گونـه تهدیـد علیـه
نفتکشهـای ایـران ،واکنش فـوری و قاطع به
همـراه دارد

همانگونه که اشـاره شـد وزارت امـور خارجۀ ایران به
تحـرکات آمریـکا در ایجـاد مزاحمـت بـرای تانکرهای
ایرانـی حامل سـوخت بـه ونزوئال واکنش نشـان داد.
بـه گزارش مانا ،در پی انتشـار برخی گزارشها مبنی بر
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تهدیـد مقامـات دولت آمریـکا به ایجـاد مزاحمت برای
تانکرهـای حامـل سـوخت ایـران بـه مقصـد ونزوئال،
ظریـف وزیـر امـور خارجۀ کشـورمان با ارسـال نامهای
بـه آنتونی گوتـرش دبیرکل سـازمانمللمتحد نسـبت
بـه تحرکات آمریـکا در اعزام نیـروی دریایی به منطقۀ
کارائیـب بـا نیت مداخلـه و ایجـاد اختلال و مزاحمت
در امـر انتقـال سـوخت ایـران بـه ونزوئال هشـدار داد.
ظریـف ضمـن یـادآوری مسـئولیت دولـت آمریـکا در
برابـر پیامدهـای هـر گونـه اقـدام غیرقانونـی ،بـر حق
ایـران بـرای اتخاذ تدابیر مناسـب و ضـروری در مقابله
بـا ایـن تهدیـدات تأکید کرده اسـت.
متعاقـب ارسـال این نامه ،سـیدعباس عراقچـی معاون
سیاسـی وزارت امـور خارجـه نیـز بـا احضـار سـفیر
سـوئیس به عنـوان حافظ منافـع دولت آمریـکا ،از وی
خواسـت مراتب هشـدار جـدی جمهوریاسلامیایران
نسـبت بـه هر گونـه تهدیـد احتمالـی از سـوی آمریکا
علیـه نفتکشهـای ایرانـی را بـه مقامـات آن کشـور
منتقـل کند.
معـاون سیاسـی وزیر امـور خارجه هشـدار داد هر گونه
تهدیـد علیـه نفتکشهـای ایرانی بـا واکنش فـوری و
قاطـع ایران مواجه خواهد شـد و دولت آمریکا مسـئول
عواقـب آن خواهد بود.
سـفیر سـوئیس نیز اعلام کـرد مراتـب را بالفاصله به
مقامـات دولت آمریـکا منتقل خواهـد کرد.
مکاتبـات اعتراضآمیـز با  IMOو  ITFدر پی
تهدیـد پنج نفتکش ایرانی از سـوی آمریکا

در پـی تهدیـدات آمریـکا ،مکاتبـات اعتراضآمیـزی نیـز
از سـوی انجمـن صنفـی دریانـوردان ایـران بـه سـازمان
بینالمللـی دریانـوردی و فدراسـیون بینالمللـی حملونقـل
صـورت گرفـت.
بـه گزارش مانا ،سـامان رضایی دبیـر انجمنصنفیدریاوردان
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ایـران در پـی تهدیـد خصمانۀ دولـت ایاالت متحـدۀ آمریکا
علیـه پنـج نفتکـش ایرانـی عـازم ونزوئلا ،اظهـار داشـت:
در روزهـای گذشـته انجمنصنفیدریانـوردان ،رایزنـی و
تماسهایـی بـا اتحادیههـا و سـازمانهای بینالمللـی از
جملـه سـازمان بینالمللـی دریانوردی ( ،)IMOفدراسـیون
بینالمللـی حملونقـل  ITFو اتحادیههـای مختلـف از
جملـه اتحادیـۀ برزیـل و ونزوئلا از جهـت مسـائل صنفـی
و فـارغ از مسـائل سیاسـی طـرح موضـوع کردیم کـه ایمنی
دریانـوردان از سـوی دولـت آمریـکا تهدید شـده اسـت.
وی ادامـه داد :دریانـوردی ایمـن حـق تمامـی دریانـوردان
دنیاسـت و مبادلـۀ تجـاری صـورت گرفتـه بیـن ایـران و
ونزوئلا حتـی بـر خلاف تحریمهای اعمال شـده از سـوی
آمریکاییهـا نیسـت.

اولیـن نفتکـش حامـل سـوخت ایـران وارد
آبهـای ونزوئلا شـد

دادههـای شـرکتهای مکانیابـی شـناورها نشـان میدهد،
اولیـن شـناور حامل سـوخت ارسـالی از ایـران در تاریخ چهار
خـرداد  99به آبهای سـرزمینی ونزوئال وارد شـده اسـت.
بـه گـزارش مانا ،رسـانههای محلی بـه نقل از منابع رسـمی
گـزارش دادنـد نفتکـش ایرانـی وارد محدودۀ «منطقـۀ ویژه
اقتصادی» ونزوئال شـده اسـت.
صفحـۀ توئیتری «آئرونوتیسـیاس ونزوئال» که بـر ترددهای
هوایـی و دریایـی در ونزوئلا نظـارت میکنـد ،گـزارش داد
نفتکـش ایرانی اولین شـناور حامل سـوخت ارسـالی از ایران
اسـت که وارد حریم آبهای سـرزمینی ونزوئال شـده اسـت.
از سـوی دیگـر شـبکۀ «راشـاتودی» گزارش داد کـه به نظر
میرسـد حداقـل یـک فرونـد کشـتی آمریکایـی در تعقیـب
نفتکـش ایرانـی بـوده که بعـد از وارد شـدن به منطقـۀ ویژه
اقتصـادی ونزوئال ،دسـت از تعقیب برداشـته اسـت.
براساس این گزارش ،هشتگ اسـپانیایی GraciasIran#
بـه معنای "متشـکریم ایران" ،توسـط کاربـران ونزوئالیی در
شـبکۀ اجتماعـی توئیتر ترند شـده و آنها از همـکاری تهران
و کاراکاس در ایسـتادن مقابـل محاصـرۀ دریایـی آمریـکا

قدردانـی کردند.
بـه نوشـتۀ راشـاتودی ،چهـار نفتکـش ایرانـی دیگـر نیـز به
دنبـال نفتکـش اول ،در حـال حرکـت بـه سـمت سـواحل
ونزوئلا بودنـد .گفتـه میشـود ایـن نفتکشهـا حـدود
 1/5میلیـون بشـکه بنزیـن فروختهشـده توسـط تهـران بـه
کاراکاس را بـرای ایـن کشـور حمـل کردنـد.
یـک مقـام ارشـد دولـت آمریکا که حاضـر به افشـای نامش
نشـد ،بـه رویترز مدعی شـده بود واشـنگتن در حال بررسـی
اقدامـات مناسـب برای واکنش نشـان دادن بـه انتقال بنزین
توسـط ایـران بـه ونزوئلا بـوده اسـت .نماینـدۀ ونزوئلا در
سـازمانملل نیـز گفـت :واشـنگتن تهدید کرده بـود که علیه
پنـج تانکـر حامـل بنزیـن در مسـیر خـود بـه ونزوئلا از زور
اسـتفاده خواهـد کرد.
بـا ایـن حـال آئرونوتیسـیاس تصریـح کـرده بـود هیـچ نـاو
آمریکایـی در نزدیکـی نفتکـش ایرانی حضور نداشـته و یک
کشـتی گشـت نظامـی ونزوئلا از کالس «گوایکـری» بـه
اسـکورت ایـن نفتکـش رفته اسـت.
برخـی رسـانهها نیـز از اسـتقرار انـواع سـامانههای موشـکی
ارتـش ونزوئلا و آمـاده بـاش نیـروی هوایـی ایـن کشـور
بـرای واکنـش نشـان دادن بـه اقـدام نابخردانۀ آمریـکا علیه
نفتکشهـای ایرانـی عـازم ونزوئلا خبـر دادند.

اسکورت دومین نفتکش ایرانی

ونزوئلا پـس از اسـکورت نفتکـش ،تصاویـری از دومیـن
نفتکـش ایرانـی حامـل بنزین را منتشـر کرده بود که توسـط
هواپیماهـای جنگنـده و ناوهای جنگی این کشـور اسـکورت
میشـوند.

خوشآمدگویـی معـاون رئیسجمهـور ونزوئال 
بـه کاپیتان نفتکـش ایرانی

طارقاالیسـامی ،معـاون رئیسجمهـور ونزوئلا در امـور
اقتصـادی و وزیـر نفت این کشـور شـخص ًا با حضـور در بندر
بـه کاپیتان نفتکش ایرانـی با رعایت پروتکلهای بهداشـتی
کرونـا خـوش آمدگویـی کرد.

پهلوگیـری دومیـن نفتکـش ایرانـی در بنـدر
ونزوئلا

دومین شـناور از نـاوگان پنج فروندی اعزام شـده به ونزوئال
نیـز در بندر پانتاکاردون ( )Punta Cardonپهلو گرفت.
در مراسـم اسـتقبال از ایـن نفتکش کـه حامـل فراوردههای
نفتی اسـت مقامات و مسـئوالن ونزوئال و جمعی از کارکنان
صنعـت نفت این کشـور حضور داشـتند.

ورود سـومین نفتکش ایران به آبهای ونزوئال 

نقشـههای رهیابـی دریایـی نشـان داد نفتکـش سـوم ایران
بـه مقصد ونزوئلا وارد آبهای این کشـور آمریـکای التین
شد.
بـه گـزارش مانـا ،نقشـههای رهیابـی پایـگاه مارینترافیک
نشـان داد کـه ایـن نفتکـش در جنـوب باربـادوس در میـان
دریـای کارائیـب و اقیانـوس اطلسشـمالی در حـال حرکـت
بود.

پنجمین نفتکش ایرانی وارد آبهای ونزوئال شد

مانـور قـدرت ایـران با بـه مقصد رسـیدن پنجمیـن نفتکش
ایرانـی بـه آبهـای ونزوئلا در روز  11خـرداد بـه قسـمت
پایانـی خود رسـید.
بـه گـزارش مانا ،سـرانجام سـفر نفتکشهـای ایرانـی که با
واکنشهـا و تحلیلهـای متعـددی در فضـای رسـانههای
بینالمللـی همـراه بـود بـا نزدیـک شـدن پنجمیـن نفتکش
حامـل سـوخت ایرانـی بـه آبهـای ونزوئلا پایانی شـیرین
کونیم میلیون بشـکه
و مقتدرانـه داشـت .مأموریـت انتقال ی 
بنزیـن از ایـران بـه ونزوئالیـی کـه در سـایۀ تحریمهـای
یکجانبـۀ دولـت آمریـکا بخـش قابلتوجهـی از ظرفیـت
پاالیشـگاهی خـود را از دسـت داده بـود بـا تفسـیرهای
مختلفـی همـراه بود.
بـا همـۀ ایـن تفاسـیر آخریـن نفتکـش ایرانـی وارد آبهای
ونزوئلا شـد .پیـش از ایـن نیـز در روزهـای گذشـته چهـار
نفتکـش دیگـر در بنـادر ونزوئلا پهلـو گرفتـه بودنـد و
محمولههـای بنزینـی را تخلیـه کردنـد.

معـاون ظریف :برنامـۀ بازگشـت نفتکشها از
ونزوئلا به ایران تنظیم شـده اسـت

معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امورخارجـه گفـت :در
صورت درخواسـت ونزوئلا همکاریهای ایران و آن کشـور
در بخشهـای مختلـف ادامـه خواهـد داشـت .وی گفـت:
آخریـن نفتکـش ایرانـی وارد سـواحل ونزوئال شـده اسـت.
بـه گـزارش مانـا ،غالمرضـا انصـاری اظهـار داشـت :برنامۀ
بازگشـت نفتکشهای رسیده به کشور نیز تنظیم شده است .
وی تاکیـد کـرد :نفتکشهـای ایرانـی بـدون هیـچ حادثـه و
گرفتـاری تولیـدات پاییندسـتی ما را بـه ونزوئال رسـاندند و
همـکاری بسـیار خوبـی میان دو کشـور وجـود دارد .

نفتکـش ایرانی در مسـیر بازگشـت به سـمت
آبهـای ایران

اولیـن نفتکشهـای ایران که سـوخت خود را تحویـل دادند،
از بنـادر ونزوئال راهی شـدند.
نفتکـش اول  11خـرداد به سـمت بندر عباس ایـران حرکت
کـرد و نفتکـش فارسـت در تاریـخ  12خـرداد پاالیشـگاه
کاردان را تـرک کـرد.
بـه گـزارش مانا به نقـل از رویترز ،اطالعـات رفینیتیوآیکون
نشـان میدهـد دو نفتکـش ایرانی که محمولۀ سـوخت خود
را بـه ونزوئلا تحویـل دادهانـد ،بازگشـتهاند .ایـن کشـور

حضــــــرت آیتاهللخامنـهای
رهبـر معظمانقلاب اسلامی
بـا ارسـال پیامـی محبتآمیـز
از حرکـت جهـادی فرماندهان و
کارکنـان شـناورهای نفتکـش
جمهو ر یا سال میا یـــــــر ا ن
که محمولـۀ فراوردههـای نفتی
را بـه کشـور ونزوئلا منتقـل
کردنـد قدردانـی نمودنـد.

افسـری و تربیـت پاسـداری امـام حسـین(ع) ،اظهار داشـت:
مـا از تحریـم گذشـتیم ولـی آنهـا ماندنـد و غـرق شـدند .به
ارادۀ الهـی و تدبیـر رهبرمان کـه او را کمک کـرد اما آمریکا
ناتـوان از مهـار کرونا در بدترین شـرایط اقتصادی اسـت ،اما
در ایـران عزیـز هـم رهبـری بزرگمـان در مقابلـه بـا کرونـا
درخشـیدند .رزمایـش کمـک مؤمنانـه اجـازه نداد یـک بیمار
رهـا شـده در کشـور وجـود داشـته باشـد .اسلام نشـان داد
نسـخۀ سـعادت بشـر در گـرو عبودیت خداوند اسـت.
وی با اشـاره به حرکت کشـتیهای ایران به سـمت ونزوئال،
گفـت :ما مشـق اقتدار کردیـم و بزرگترین رزمایـش اقتدار ما
تحمیـل ارادۀ مـا و حرکت کشـتیهای ما در دریاهـای آزاد از
خلیـج فارس تـا ونزوئال بود .امـروز ملت ایـران در اوج اقتدار
و عـزت مشـکالت را پشـت سـر میگـذارد .مشـکالت زیـر
اراده و ایمـان ایـن ملت قابل حل شـدن هسـتند.

پیـام تشـکر رهبـر معظمانقلاب از کارکنـان
نفتکشهـای اعزامـی بـه ونزوئلا

حضـرت آیتاهللخامنـهای رهبـر معظمانقلاب اسلامی بـا
ارسـال پیامـی محبتآمیـز از حرکـت جهـادی فرماندهـان و
کارکنـان شـناورهای نفتکـش جمهوریاسلامیایران کـه
محمولـۀ فراوردههـای نفتـی را بـه کشـور ونزوئلا منتقـل
کردنـد قدردانـی نمودند.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم ،بـه همـۀ شـما عزیـزان ،کاپیتان
و کارکنـان کشـتی خداقـوت میگویـم .کار بزرگـی کردیـد.
حرکت شـما حرکتـی جهادی بود .کشـور را سـرافراز کردید.
انشـااهلل موفـق باشـید سـیدعلی خامنـه ای99/3/19 -

قدردانی مدیریت کشـتیرانی جمهوریاسلامی
ایـران از رهبـر فرزانۀ انقالب

آمریـکای جنوبـی پمـپ بنزینهـای خـود را بـرای دریافـت
ایـن بنزیـن آمـاده کرد.
ایـن محمولههـا بـه کمبـود سـوخت در ونزوئلا پایـان داد.
پـس از سـه مـاه سـهمیهبندی بنزیـن ،مـردم ونزوئلا برای
خریـد بنزیـن ایرانی پمپ بنزینهایشـان ارائه میشـود صف
کشـیدند .ایـن بنزیـن طبق یـک سیسـتم جدید متشـکل از
یارانههـا و شـاخص قیمـت بینالمللـی بنزیـن ارائهشـد.
از آنجاییکـه هـر دو کشـور ایـران و ونزوئلا تحـت
تحریمهـای آمریـکا قـرار دارنـد ،واشـنگتن بـه دقـت ایـن
عرضـۀ سـوخت را تحتنظـر دارد و بـه دولتهـا ،بنـادر،
مالکان کشـتیها و شـرکتهای بیمه هشـدار داده در صورت
کمـک بـه ایـن نفتکشهـا جریمـه خواهنـد شـد.

حرکـت کشـتیهای ایـران بـه سـمت ونزوئال 
مشـق اقتـدار بود

سـردار سلامی فرمانـدۀ سپاهپاسـداران انقالباسلامی،
بـا اشـاره بـه حرکت کشـتیهای ایـران بـه سـمت ونزوئال،
گفـت :ما مشـق اقتـدار کردیـم و بزرگترین رزمایـش اقتدار
مـا تحمیـل ارادۀ مـا و حرکـت کشـتیهای مـا در دریاهـای
آزاد از خلیـج فـارس تـا ونزوئلا بود.
بـه گزارش مانا به نقل از فارس ،سرلشـکر حسـین سلامی
فرماندۀ کل سپاهپاسـداران انقالباسلامی صبح چهارشـنبه
 ۲۱خردادمـاه در آییـن تودیـع و معارفـۀ فرمانـده دانشـگاه

کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران طـی نامـهای بـه رهبـر
معظمانقالباسلامی از پیـام پرمهـر ایشـان بـه دریانـوردان
کشـتیرانی جمهوریاسلامی به عنـوان سـربازان انقالب در
بخـش حملونقـل دریایـی تشـکر و قدردانـی کرد.
در نامـۀ مدیریـت ایـن شـرکت آمـده اسـت« :پیـام پرمهر و
روح افـزای حضرتعالـی بـه فرزنـدان خـود در نـاوگان ملـی
کشـور ،دوبـاره روشـناییبخش قلـوب سـربازان انقلاب
در بخـش حملونقـل دریایـی کـه همـواره در راه جهـاد و
فعالیـت اقتصـادی از هیچ کوششـی دریغ نمیورزنـد ،گردید.
کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران در راسـتای سیاسـتهای
مقتدرانـۀ ایـران اسلامی و بـا تـوکل بـه خداونـد متعـال
و توسـل بـه ائمـۀ اطهـار (ع) و سـرلوحه قـرار دادن کالم
حکیمانهتـان مبنـی بـر «مقابلـه با دشـمن وحشـی از موضع
قـدرت» ،بـار دیگـر بـرگ زرینـی را در دفتر انقالباسلامی
بـه ثبـت رسـانید و نـه تنهـا تحریمهـای ظالمانـه در بخش
حملونقـل و صـادرات مشـتقات نفتـی را از بیـن بـرد بلکـه
توانسـت بـا اقتـدار مـورد انتظـار مقتـدای خـود ،بـا پرچـم
مقـدس جمهوریاسلامیایران وارد دریـای کارائیب شـود تا
وعـدۀ نصـرت الهـی را بـه منصـۀ ظهور برسـاند.
سـرمایههای انسـانی جـوان با روحیـۀ جهادی در کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران ضمـن سپاسـگزاری از مراحـم
مسـتطاب عالـی و تجدیـد میثـاق بـا آرمانهای امـام راحل
و شـهدای گرانقـدر انقالباسلامی ،همچنان که در هشـت
سـال دفـاع مقدس به عنـوان خـط دوم دفاعـی ایفای نقش
نمـوده و در دوران تحریمهـای ظالمانۀ اسـتکبار جهانی نیز با
اولویت حمل کاالهای اساسـی ،اسـتراتژیک و ضروری مورد
نیـاز مـردم بـا درنوردیـدن پهنۀ دریاهـا و اقیانوسهـا در خط
اول جهـاد اقتصـادی قرار گرفته اسـت ،پرتوانتـر از قبل و با
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انگیـزۀ مضاعف بـر ح ّمیت خـود خواهنـد افزود.
خادمـان مـردم در نـاوگان تجـاری در راه تحقـق اهـداف و
ی بـه عنـوان سـکاندار کشـتی
آرمانهـای بلنـ د حضرتعالـ 
انقلاب ،در رسـیدن بـه سـاحل امن ،همـاره نیازمنـد دعای
خیرتـان میباشـند “.

شـجاعت سـتودنیتان کـه بـه اقـدام مسـتأصالنۀ آمریکا در
اعمـال تحریـم ناعادالنـه و ظالمانـه منجـر شـد ،بـه مقـام
شـامختان ادای احتـرام میکنـم.
سلامتی و توفیق شـما سـروران عزیز و خانـوادۀ محترمتان
را از خداونـد منـان مسـئلت میکنم.

پیـام وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـه
کاپیتانهـای نفتکشهـای ایرانـی عـازم
ونزوئلا؛ افتخارآفرینی شـما دالوران در تاریخ
ثبـت خواهد شـد

توییـت مدیرعامـل سـازمانبنادر پـس از
تحریـم پنج ناخـدای نفتکـش توسـط وزارت
خزانـهداری آمریـکا

محمـد شـریعتمداری در پیامی به کاپیتانهـای نفتکشهای
عـازم ونزوئال گفت  :افتخارآفرینی شـما دالوران در راسـتای
حفظ و تأمین منافع ملی بدونشک در تاریخ ثبت خواهد شد.
بـه گـزارش مانا به نقـل از روابطعمومـی وزارت تعاون ،کار و
رفـاه اجتماعـی متن این پیام به شـرح زیر اسـت :
کاپیتـان هـای سـرافراز نفتکشهـای اعزامـی بـه ونزوئلا
جنـاب آقایـان؛ علیرضـا رهنـورد ،رضـا وزیـری ،حمیدرضـا
یحیـیزاده ،علـی دانایـی کنـار سـری ،محسـن گوهردهـی
با سالم،
افتخارآفرینـی شـما دالوران در راسـتای حفـظ و تأمیـن
منافـع ملـی بدونشـک در تاریـخ ثبت خواهد شـد .بـه تعبیر
مقاممعظمرهبـری شـما و همکارانتـان در نفتکشهـای
اعزامـی بـه مأموریـت ونزوئلا ،کشـور را سـرافراز کردیـد.
اقدام آمریکا در تحریم شـما عزیزان آن هم در گرامیداشـت
روز جهانـی دریانـورد ،نشـانۀ درماندگی روزافزون آنان اسـت
کـه نتوانسـتند حرکـت اقتدارآمیـز و شـجاعانۀ نفتکشهـای
اعزامـی ایـران را از خلیـج فارس تـا دریـای کارائیب متوقف
سازند.
اینجانـب ضمـن تبریک به شـما کاپیتانهای عزیـز به خاطر
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مدیرعامـل سـازمانبنادر و دریانـوردی پـس از اقـدام
وزارت خزانـهداری آمریـکا مبنـی بـر تحریـم پنـج ناخـدای
نفتکشهـای دخیـل در انتقـال بنزیـن ایـران بـه ونزوئلا
توییـت کـرد.
بـه گـزارش مانـا ،در متـن توییت محمـد راسـتاد؛ مدیرعامل
سـازمانبنادر و دریانـوردی پـس از اقـدام وزارت خزانـهداری
آمریـکا مبنـی بر تحریم پنـج ناخدای نفتکشهـای دخیل در
انتقـال بنزیـن ایـران بـه ونزوئلا آمده اسـت که «متأسـفانه
همزمـان بـا روز دریانـوردی ،آمریکا نـام پنج ناخـدای ایرانی
کشـتیهای تجـاری را بـه لیسـت تحریمهـای خـود اضافه
کـرد ،آنهـا هیـچ کاری بـه جـز انجـام وظایف معمـول خود،
بر روی کشـتیهای حمـل کنندۀ قانونـی کاال در دریا ،انجام
ندادهانـد ،ضمـن اینکـه در سـفر دریایی اخیر توسـط آمریکا
تهدید شـده بودند”.
گفتنـی اسـت ،وزارت خزانـهداری آمریـکا در بیانیـهای
اعلام کـرد کـه نـام پنـج ناخـدای ایرانـی کـه سـکاندار
نفتکشهـای حامل  1/5میلیون بشـکه سـوخت بـه ونزوئال
بودهانـد بـه اتهـام نقـض تحریمهـای دولـت آمریـکا علیـه
جمهوریاسلامیایران بـه فهرسـت افـراد تحتتحریم دفتر
کنتـرل داراییهای خارجی (اوفـک) از نهادهای زیرمجموعۀ

ایـن وزارتخانـه افزوده شـد.
وزارت خزانـهداری آمریـکا در بیانیـۀ خـود از «علـی دانایـی
کنارسـری»« ،محسـن گوهردهـی»« ،علیرضـا رهنـورد»،
«رضـا وزیـری» و «حمیدرضـا یحیـیزاده» بـه عنـوان پنج
ناخدایـی کـه از امـروز هـدف تحریمهـای یکجانبـۀ دولت
آمریـکا قـرار گرفتهانـد ،نـام برده اسـت.
سـردار سرلشـکر باقـری؛ رئیـس سـتاد کل نیروهای مسـلح
جمهوریاسلامیایران در نشسـتی بـا نماینـدگان مجلـس
شورایاسلامی اعلام کـرده بـود کـه در جریـان اعـزام
نفتکشهای ایرانی حامل سـوخت به ونزوئال ،آمریکا در ابتدا
از طریـق تطمیـع ناخدا و کادر فرماندهی نفتکشها و سـپس
از طریـق تهدیـد آنها به دنبـال ناکام گذاشـتن مأموریت این
نفتکشها بوده اسـت ،اما در نهایت راه به جایی نبرده اسـت.
چنیـن اقداماتـی از سـوی دولـت آمریـکا بـرای تحت فشـار
قـرار دادن ناخـدا و کادر فرماندهـی کشـتیهای ایرانـی،
مسـبوق بـه سـابقه اسـت .اوایـل سـپتامبر گذشـته (اواسـط
شـهریورماه  )۹۸نشـریۀ انگلیسی فایننشـالتایمز در گزارشی
ت امورخارجـۀ آمریکا
فـاش کـرد کـه یـک مقـام ارشـد وزار 
بـا ارسـال پیامـی بـه «آکلیشکومـار» ناخـدای نفتکـش
ایرانـی «آدریـان دریـا  »۱و ارائـۀ پیشـنهاد مالـی گـزاف
بـه وی سـعی کـرده اسـت ایـن ناخـدای هندیتبـار را
بـرای هدایـت نفتکـش آدریـان دریـا بـه منطقهای مناسـب
بـرای توقیـف نفتکـش راضـی کنـد امـا مقاومـت ناخـدا
آکلیشکومـار در برابـر ایـن خواسـته در نهایـت باعـث
تحریمـش از سـوی وزارت خزانـهداری آمریـکا شـده اسـت.

دریــا

جهش تولید در صنعت کشتیرانی
چگونه محقق میشود؟
[ سیدمجید مطهری ] [ کارشناس مسئول انتشارات و رسانهها ]
شـرایط اقتصـادی امـروز ایـران و رویدادهـای ویـژه و
منحصربهفـرد اقتصادی کشـور در دوران حاضر طوری
اسـت کـه وجـود برخـی از آنهـا حتـی در دنیا بیسـابقه
بوده اسـت.
بـا ایـن وجـود الگـوی پیشـرفت صنعتـی خاصـی کـه
بتوانـد بـه صـورت تمـام و کمـال راهگشـای برونرفت
از چالشهـا و موجـب حل مسـائل و مشـکالت باشـد،
متصور نیسـت.
کشـورهای شـرق آسـیا بـا الگــــوی توسـعۀ ژاپنـی
توانسـتند در مـدت زمـان کــــوتاهی بـه کشـورهای
توسـعهیافته تبدیـل شـوند و در برخـی مـوارد از آنـان
سـبقت بگیرند .اقتصاد مقاومتی ،طبق فرمایشـات مقام
معظـم رهبـری ،بـرای تشـخیص حوزههـای فشـار و
متعاقبـ ًا تلاش بـرای کنتـرل و بیاثـر کـردن آنهـا در
چنیـن شـرایطی اسـت کـه هماکنون کشـور مـا با آن
مواجـه اسـت .در واقـع اقتصـاد مقاومتی بـرای تبدیل
ایـن فشـارها و تهدیدهـا بـه فرصتهاسـت و میتواند
در شـرایط دشـمنیها و خصومتها ،تعیینکنندۀ رشـد
و شـکوفایی اقتصاد کشـور باشـد.
در شـرایطی که انبوه الگوهای اقتصادی از حل مسـائل
اقتصـادی امـروز ایـران عاجـز هسـتند و تحریمهـای
گسـترده علیـه کشـورمان بـه وجود آمـده اسـت ،ارائه
و تبییـن الگوهایی برگرفته از رویکـرد اقتصاد مقاومتی
میتوانـد انقلاب عظیمـی را در عرصـۀ اقتصـادی و
همچنیـن در زمینههـای صنعتـی ایجـاد کند.
صنایـع دریایـی بـه عنـوان صنعـت مـادر و راهبـردی
در ارتبـاط بـا صدهـا گـروه تولیـدی و صنعتـی از نظـر
اشـتغالزایی و ایجـاد ارزشافـزوده از اهمیـت باالیـی
برخـوردار اسـت .در ایـن میـان ،نقـش شـرکتهای
دانشبنیـان بـه عنوان موتـور محرکۀ «جهـش تولید»
بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
بـه عبـارت دیگـر ،میتـوان بـا بهرهگیـری از ظرفیـت
شـرکتهای دانشبنیـان کـه باعث افزایـش بهرهوری
و ایجـاد نـوآوری در تولیـد محصـوالت میشـود بـه
تحقـق شـعار جهـش تولید کمـک کرد.
در سـال جهـش تولیـد ،تمرکـز تولیـد بایـد براسـاس
ظرفیتهـا و تـوان داخلـی باشـد .در ایـن خصـوص
جهـش در تولیـد قطعـات و لـوازم مـورد نیـاز صنعـت
کشـتیرانی و دریانـوردی یکـی از ضروریـات مهـم در
ایـن برهـه از زمـان اسـت کـه میتوانـد شـرکتهای
کشـتیرانی را از وابسـتگی بـه شـرکتهای خارجـی
تولیدکننـدۀ قطعـات بینیـاز سـازد .البته ایـن مهم باید

تحت یک سـتاد تخصصی متشـکل از افراد متخصص
و مجـرب مدیریـت شـود تـا نتایـج حاصلـه از کارایـی
الزم در صنعـت کشـتیرانی برخـوردار شـود.
فرصتها
در مسـیر ایـن اقـدام ارزشـمند و مؤثـر فرصتهایـی
وجـود دارد که عبارت اسـت از «تجربۀ سـاخت قطعات
مـورد نیـاز کشـتیها از دوران تحریمهـا در سـالهای
 2008و « ،»2010وجـود شـرکتهای دانشبنیـان
و پارکهـای علـم و فنـاوری مسـتعد بـرای پذیـرش
سـفارش» و «انگیـزهای کـه بـه خاطـر نیـاز مبـرم به
قطعـات و ملزومـات دریایـی در شـرایط حاضـر وجـود
دارد».
الزامات
بـرای بـه ثمر رسـیدن این ایـده و فکـر الزاماتی مطرح
اسـت کـه میتـوان آن را به شـرح ذیل خالصـه کرد.
لزوم تشـکیل سـتاد پیگیری جهش تولید در صنایع

دریایی با حضور نمایندگانی از شـرکتهای کشـتیرانی
جمهوری اسلامی ایران ،شـرکت ملی نفتکـش ایران،
معاونـت علمـی و ف ّنـاوری ریاسـت جمهوری ،قـرارگاه
خاتـم ،گـروه مپنا و ...
تدویـن برنامـهای مـدون و هدفمنـد از سـوی
شــــرکتهای کشـتیرانی مبنــــی بر لیسـت کردن
نیازهـای خـود در زمینـۀ انـواع قطعههـا و ملزومـات
شـناورها
اولویتبنـدی نیازهـای ف ّنی از سـوی شـرکتهای
کشتیرانی
نکته
آنچـه ایـن امـر مهـم و اساسـی را میتوانـد بـه نتیجه
برسـاند و جهـش تولیـد را در حـوزۀ صنعت کشـتیرانی
و صنایـع دریایـی بـه طـور عـام محقـق سـازد ،وجـود
عزمـی راسـخ و اقـدام عملـی جدی ،تـوأم بـا پیگیری
مجدانـه اسـت کـه ایـن موضـوع را تـا حصـول نتیجه
قطعـی دنبـال کند.
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دریــا
تاریخ چه میگوید:

جایگاه خلیجفارس در راهبرد دریایی
ایران و جهان
[ گروه مقاالت پیامدریا ]
اشاره

خلیجفـارس ریشـه در تاریـخ ایـران دارد کـه بـا فـراز و نشـیب فـراوان همچنـان بـه عنـوان منطقـهای اسـتراتژیک و
ژئوپولیتکـی در جهـان بهشـمار مـیرود .میتـوان گفـت تأثیرگذارترین منطقـۀ سوقالجیشـی جهان همانـا خلیجفارس
اسـت .در مطلـب پیـشرو تاریـخ خلیجفـارس از دیربـاز تـا انقلاب اسلامی ایران مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
خلیجفـارس در دوران باسـتان و قبل از هخامنشـیان از
اهمیـت اسـتراتژیکی برخـوردار بود .حضـور قدرتهای
اقتصـادی و نظامـی با سـومریها آغاز شـد کـه بعدها
بـا حکومـت ایالمیها ،آکادیهـا ،بابلیها و آشـوریها
ادامـه یافـت این حکومتهـای باسـتانی در یک مقطع
زمانـی مجموعـهای از دولتهـا شـهرهایی را بهوجـود
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آوردنـد کـه بـا یکدیگـر تعاملات نزدیکـی از نظـر
تجارت داشـتند.
سـهلترین راه ارتباطـی بـرای سـومریها دریـا بـود.
هرچنـد ماننـد فینیقیهـا دارای قـدرت دریایـی نبودند،
ولـی روابـط بازرگانـی آنهـا با جوامع شـبه قـارۀ هند از
طریـق دریـا انجـام میگرفت .بـه خصـوص ایالمیها

کـه در اواخـر بـه عنـوان قدرتـی در منطقۀ خوزسـتان
امـروز یعنـی شـوش پدیدار شـدند و دیگر همسـایگان
ماننـد مصر و کشـورهای منطقۀ مدیترانـه به خصوص
فینیقیهـا کـه در قسـمت لبنـان امـروز دو قـدرت
دریایـی در تعامـل بـا یکدیگـر بودند.
بعـد از آنهـا آکادیهـا تا حدودی جانشـین سـومریها

شـدند و بـه دلیـل جایـگاه ژئوپولیتیکی و نیازهایشـان،
خلیجفـارس در طیف نفوذ امنیتی ،اقتصادی و سیاسـی
آنهـا بودند.
نفـوذ آشـوریها امـا در سـواحل خلیجفـارس بـا نابـود
کـردن ایالمیها شـروع شـد .تـا این که سیاکسـارس
یکـی از پادشـاهان مـاد و هوخشـتره موفـق شـدند
امپراتـوری آشـور را از بیـن ببرنـد.
بنابرایـن ،قلمـرو مادهـا تا سـواحل خلیجفـارس امتداد
یافـت .پـس از آن و بـا افـول مادها ،امپراتـوری جهانی
هخامنشـی کـه خلیجفـارس در واقـع پهنۀ آبـی داخلی
آن اسـت ظهـور میکند.
در ایـن زمـان ،هخامنشـیان تشـخیص دادنـد کـه از
طریـق دریـا دسترسـی به مصر سـهلالوصولتر اسـت
و بـا حفـر کانالـی بیـن رودخانۀ نیـل و دریای سـرخ بر
مصـر مسـتولی شـدند .دریـای عمـان را نیز بـه عنوان
مسـیر ورود بـه هندوسـتان ،قـرار دادند.
بعدهـا داریـوش اول راههـای آبـی و نیـروی دریایی را
توسـعه داد .بنابرایـن ،در ایـن مقطـع ،خلیجفـارس بـه
عنـوان یـک پهنـۀ آبـی داخلـی امپراتوری هخامنشـی
تلقـی میشـد .حتـی در زمـان سـلوکیها تـا ظهـور
پارتهـا خلیجفـارس جایـگاه ویـژۀ خـود را احـراز
کـرد .پارتهـا بـر تمـام اطـراف خلیجفـارس مسـلط
بودنـد .ارتبـاط از طریـق دریـا ،ارتبـاط بـا خـاور دور،
قلمـرو گسـتردۀ چیـن کـه شـامل آسـیای جنـوب

هخامنشـیان تشـخیص دادنـد
کـه از طریق دریا دسترسـی به
مصـر سـهلالوصولتر اسـت و
بـا حفـر کانالـی بیـن رودخانۀ
نیـل و دریـای سـرخ بـر مصـر
مستولی شـدند .دریای عمان را
نیز بـه عنـوان مسـیر ورود به
هندوسـتان ،قـرار دادند.

در زمان سـلجوقیان خلیجفارس
فعالیـت گسـتردهای را احـراز
میکنـد و بـه دلیل امنیتـی که در
گسـترۀ بزرگـی ایجاد میشـود،
امنیت راههای دریایـی و راههای
زمینـی ،موجـب توسـعۀ تجارت
میشـود.

شـرقی نیـز جزء سـلطۀ امپراتـوری چین بـود؛ از طریق
دریـا بیشـتر شـد .حتـی تجارتـی کـه از شـرق دور بـا
شـبه قـارۀ هنـد انجـام میگرفـت ،از راه دریـا بـود و
از طریـق خلیجفـارس و دریـای سـرخ وارد خشـکی
میشـد سـپس از خشـکی به سـواحل مدیترانه منتقل
میشـدند .بنابرایـن ،در دوران اشـکانی مـا شـاهد یک
نظام دوقطبی هسـتیم ،یعنی امپراتوری روم از یکسـو
و امپراتـوری اشـکانی از سـوی دیگـر.
قلمـرو امپراتـوری دریایـی ایران گذشـته از خلیجفارس
کـه هماننـد هخامنشـیان پهنـۀ داخلـی بود ،تـا دریای
سـرخ گسـترش پیـدا کـرده بـود و ارتبـاط تجـاری که
قسـمت عمـدۀ آن در زمـان اشـکانیان بـا شـبه قـارۀ
هنـد از طریـق دریا انجـام میگرفـت ،همچنـان ادامه
یافت .بعداز اشـکانیان شـاهد ظهور ساسـانیان هستیم.
در زمـان ساسـانیان روم بـه عنـوان یـک امپراتـوری
بـزرگ در زمان کنسـانتین تحت عنـوان بیزانس ظاهر
میشـود.
زمـان ساسـانیان امنیـت خلیجفـارس و دریـای عمـان
از یکطـرف و خلیـج عـدن تـا دریـای سـرخ کـه در
دسـت دولـت روم بـود و رومیهـا یمـن را در تصـرف
داشـتند ،بـه عنـوان قلمـرو امنیتـی ویژه تلقی میشـد.
از آن بـه بعـد ارتباطـات دریایی سـهولت بیشـتری پیدا
میکنـد .در واقـع تـا ظهـور اسلام شـاهد گسـترش
فعالیتهـای دریایـی هسـتیم .بعـد از ظهـور اسلام
همانطـور کـه میدانیـد دو جامعهای که بـدون جنگ
اسلام را داوطلبانـه پذیـرا شـدند ،یکـی یمـن بـود و
دیگـری بحرین چـون در بحرین هندوها ،زرتشـتیها،
یهودیهـا ،مسـیحیها همـه در همزیسـتی بـا تجـار
فعـال بودنـد ،بعـد از اسلام خلیجفـارس جـزء طیـف
قلمـرو نفـوذ امپراتـوری اسلامی قـرار گرفت.
پـس از آن و در زمـان آلبویـه شـاهد گسـترش
فعالیتهـای دریایـی و تجاری هسـتیم .حتی مهاجرت
گروهـی از ایرانیـان بـه شـرق آفریقـا در زمـان آلبویه
صـورت گرفـت کـه از طریـق دریـا بـه منطقـۀ تانزانیا
ر فتند .
بعـداز آلبویـه ،سـلجوقیان روی کار آمدند .سـلجوقیان
امپراتـوری بزرگـی را تشـکیل دادند که ایـن امپراتوری
از ماوراءالنهـر فراتـر از سـیحون و جیحون تـا مدیترانه
و خلیجفـارس ادامـه یافـت .چـون سـلجوقیان اولیـن
قـدرت مرکـزی را بـه صورت یـک حکومـت واحد ،به
خصـوص در زمـان آلبارسلان و ملکشـاه تشـکیل
دادند.
در زمـان سـلجوقیان خلیجفارس فعالیت گسـتردهای را
احـراز میکنـد و به دلیـل امنیتی که در گسـترۀ بزرگی
ایجـاد میشـود ،امنیـت راههـای دریایـی و راههـای
زمینـی ،موجـب توسـعۀ تجارت میشـود.
میدانیـم اگـر حـکام محلـی متعدد باشـند ،عـدم ثبات
ایجاد شـده و بـه مانعی بـرای تجارت تبدیل میشـود.
و ایـن بـار میبینیـم پـس از ،و بـا روی کار آمـدن
خوارزمشـاهیان ،آنهـا بر آن شـدند که قلمروشـان را در
دورۀ سـلطانمحمد گسـترش دهند ولی موفق نشـدند.
در زمـان خوارزمشـاهیان شـاهد پدیـدار شـدن یـک
امیرنشـین محلـی در منطقـۀ سـیراف در خلیجفـارس
هسـتیم کـه دارای قـدرت دریایی اسـت .سـیراف یکی
از بنـادر فعـال در خلیجفـارس در طول تاریـخ بوده و به
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مـرور زمـان بر اثر زلزلههـا از بین رفتـه و بندر طاهری
جـای آن را گرفته اسـت.
بنابرایـن ،سـیراف بـه عنوان یـک قـدرت دریایی فعال
تـا دریاهـای دوردسـت مطـرح میشـود .به دنبـال آن
حاکمنشـین هرمز تشـکیل میشـود که قلمرو آن ابتدا
در خشـکی بـود ولـی بعـد از حملـۀ مغـول پایـگاه آنها
بـه جزیـرۀ هرمـز منتقـل شـد .هرمـز را از نظـر قدرت
دریایـی بـه عنـوان ونیـز شـرق یـاد میکننـد .قلمـرو
تجـاری و دریایـی هرمـز مناطـق عمـان و سراسـر
جنـوب خلیجفـارس از جمله بحریـن را دربر میگرفت.
هرمـز بـا اینکـه نیـروی دریایی بسـیار مقتـدر تجاری
و نظامـی داشـت ،ولـی خراجگـذار هـر قدرتی بـود که
بـر خلیـج فـارس مسـلط میشـد ،یعنـی ایـن ارتبـاط
ناگسسـتنی وجود داشـت.
امـرای هرمـز فعالیـت خـود را بـرای اسـتمرار حکومت
در خلیجفـارس گسـترش میدهنـد تا اینکـه در زمان
صفویـه با ظهور شـاه اسـماعیل نقطۀ عطفـی در نظام
دریایـی بینالمللـی صـورت گرفت.
در ایـن دوران و بـرای نخستسـینبار خلیجفـارس
در تعاملات و رقابتهـای سیاسـی اروپاییـان قـرار
گرفـت .بـرای اولینبـار در تاریـخ و آن هـم بـا ظهـور
دو امپراتـوری دریایـی اسـپانیا و پرتغـال توجـه بـه
خلیجفـارس شـروع میشـود.
پادشـاه پرتغـال در سـال  1505میلادی در آسـتانۀ
حکومـت شاهاسـماعیل وارد خلیجفـارس میشـود .در
نبـرد دریایـی بـا امـرای هرمـز به علـت بهرهگیـری از
ادوات توپخانـهای پیـروز شـده و امـرای هرمـز را بـه
خراجگـذار پرتغـال بـدل میکننـد.
در واقـع آفریقـا ،عربسـتان ،ایـران و هندوسـتان تـا
اندونـزی و مـاکاو در چین تحت قـدرت دریایی پرتغال
قـرار میگیرنـد .بنابرایـن خلیجفـارس صدسـال جـزء
قلمـرو قـدرت دریایـی پرتغـال باقـی میمانـد.
هـر کشـتی کـه وارد میشـد ،بایـد از پرتغالیهـا جـواز
تجـاری میگرفـت و تلاش شاهاسـماعیل بـرای
اینکـه امـرای هرمـز به جـای خـراج بـه پرتغالیها به
ایرانیهـا خـراج بدهنـد؛ بـه جایـی نرسـید شـاهعباس
تجـارت خارجـی را تـا وقتـی کـه خلیجفـارس در
ً
عملا غیرممکـن
انحصـار قـدرت پرتغالیهـا بـود،
میدیـد .بنابرایـن ،درصـدد برآمـد که خلیجفـارس را از
سـلطۀ پرتغالیهـا خارج کنـد .در سـال  1603میالدی
ایرانیهـا موفـق شـدند بحریـن را از دسـت پرتغالیها
خـارج کننـد .در سـال  1612میلادی منطقـۀ امـارات
متحـدۀ عربـی نیـز از دسـت پرتغالیهـا خـارج شـد .تا
اینکـه در سـال  1620میلادی هرمـز سـقوط کـرد و
سـلطۀ پرتغالیهـا تقریبـ ًا در ایـن منطقـه پایـان یافت
و ایـران بعـد از یکصـد سـال در زمـان شـاهعباس
سـلطۀ خـود را بـر پهنۀ خلیجفـارس گسـترد و امنیت
خلیجفـارس را در دسـت گرفـت.
شـاهعباس در ادامـۀ حکمرانـی خـود ،دو امتیـاز
بـه انگلیسـیها و هلندیهـا داد کـه نوعـی شـبه
کاپیتاالسـیون بـود ،امـا بایـد توجـه داشـت کـه ایـن
امتیـازات نـه از جایـگاه ضعـف کـه بـه علـت روابـط
گسـتردۀ تجـاری بـا ایـن دو کشـور ،اعطـا شـد.
در سـال  1600میالدی اولین دارالتجاره هند شـرقی در
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پادشـاه پرتغـال در سـال 1505
میلادی در آسـتانۀ حکومـت
شاهاسـماعیل وارد خلیجفـارس
میشـود .در نبـرد دریایـی بـا
امـرای هرمز به علـت بهرهگیری
از ادوات توپخانـهای پیـروز
شـده و امـرای هرمـز را بـه
خراجگـذار پرتغال بـدل میکنند.

زمـان نــــادرشاه خلیجفـارس
باردیگـر تبدیـل بـه یـک پهنـۀ
آبـی داخـل ایـران میشـود و به
عبارتـی هماننـد دریاچـۀ داخلی
ایـران تلقـــــی میشـود ولـی
متأسـفانه بعـداز مرگ نادرشـاه
درگیـــــریهای داخلــــی بین
سـردارهای وی صرفنظـر از
تخریب داخلی ،بـاز از نظر قدرت
دریایـی ایجـاد خلاء میکنـد.

ایـران برپـا میشـود .ارتباطات تجـاری با انگلیسـیها،
هلندیهـا و فرانسـویها برقرار میشـود.
در زمـان صفویـه امنیـت در آبهـای ایـران حاکم بود
و تنهـا اواخـر صفویـان پدیـدهای کـه ناامنـی را ایجاد
میکـرد ،عمانیهـا بودنـد .راهزنـان عمانـی سـبب
ناامنـی تجـارت خلیجفـارس و دریای عمان میشـدند.
زمـان شاهسلطانحسـین دو قـرارداد بـا فرانسـویها
بـرای سـرکوبی راهزنـان دریایـی منعقـد میشـود؛ اما
جنبـۀ عملـی پیـدا نمیکنـد .در قـرن  18مـا شـاهد
جابهجایـی در منطقـۀ خلیجفـارس هسـتیم کـه به آن
تحـول جفرافیایـی میگوییـم .اقوام جدیـدی از منطقه
وارد سـواحل جنوبـی خلیجفـارس میشـدند .در عصـر
نـادری و بعـداز اینکـه نادرشـاه توانسـت امنیـت را
در سراسـر ایـران برقـرار سـازد و قدرتهـای خارجـی
را سـرکوب کنـد و عثمانیهـا را خـارج کنـد ،بـرآن
میشـود تـا نیـروی دریایـی مقتـدری تشـکیل دهـد.
در اینجـا الزم اسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره کنیـم کـه
شـاهعباس بـا تمـام بزرگـی و موفقیتـی که داشـت ،در
یـک مـورد شـاید کوتاهـی کـرد و آن عـدم ایجاد یک
نیـروی دریایـی بـزرگ و سیسـتماتیک بـود .دلیل این
امـر تمایل وی بـه بهرهگیری بیشـتر از امکانات محلی
بـود .ولـی نادرشـاه اولین پادشـاهی اسـت کـه درصدد
ایجـاد نیـروی دریایـی برمیآیـد .ویکشـتیهایی از
هلندیهـا خریـد و نیروی دریایی مقتـدری پدید آورد و
حتـی برآن بود که از دانتون کارشـناس انگلیسـی برای
تقویـت ایـن نیرو اسـتفاده کنـد .همچنین میخواسـت
در دریـای خـزر نیـروی دریایـی ایجـاد کنـد .بنابراین،
نادرشـاه موفـق میشـود کلیـۀ قبایـل و معـارض در
سـواحل ایران را سـرکوب کند .بحرین و تمام سـواحل
خلیجفـارس را تحـت کنتـرل حاکمیـت ایـران درآورد.
فراتـر از آن نادرشـاه عمـان و مسـقط را هـم بـه دلیل
اختالفـات داخلـی کمک میکنـد و ایرانیهـا در عمان
و مقسـط مسـتقر میشـوند.
بنابرایـن ،زمان نادرشـاه خلیجفارس باردیگـر تبدیل به
یـک پهنـۀ آبـی داخـل ایـران میشـود و بـه عبارتـی
هماننـد دریاچـۀ داخلـی ایـران تلقـی میشـود ولـی
متأسـفانه بعـداز مـرگ نادرشـاه درگیریهـای داخلـی
بیـن سـردارهای وی صرفنظر از تخریـب داخلی ،باز
از نظـر قـدرت دریایـی ایجـاد خلاء میکند.
در زمـان زندیـه قراردادهـای تجـاری با انگلیسـیها و
هلندیهـا منعقـد میشـود و در ایـن قـرارداد امنیـت
خلیجفـارس و کشـتیهای خارجـی بـه عهـدۀ ایـران
گذاشـته میشـود .در ایـن زمـان زندیها موفق شـدند
بصـره را هـم کـه یـک بنـدر تجارتی بـود ،بـه تصرف
خـود درآورند.
امـا پـس از آن و در اواخـر قـرن  18و اوایـل قـرن 19
میلادی مـا شـاهد حضـور مسـتمر انگلیسـیها در
منطقـۀ خلیجفـارس هسـتیم .در قرن  19بعـداز اینکه
فرانسـویها بـرآن شـدند از طریـق دریـا و خشـکی
هندوسـتان را مـورد تهدید قـرار دهند ،بعد از شکسـت
ناپلئـون و عقبنشـینی فرانسـویها ،انگلیسـیها
موفق شـدند بـه عللی که اشـاره میشـود ،وارد منطقۀ
خلیجفـارس شـوند.
حضـور انگلیسـیها در منطقـه ابتـدا به بهانۀ مبـارزه با

راهزنـی دریایـی بود .سـپس موفق شـدند کمپانی هند
شرقی را در بمبئی خریداری و تأسیس کنند و در بمبئی
کـه از لحـاظ مالکیـت متعلق به آنان بـود ،پایگاه اصلی
خـود را گسـترش دهنـد که در ایـن زمـان قراردادهایی
منعقـد میشـود .در واقـع انگلیسـیها قراردادهایـی بـا
تمـام شیخنشـینهای خلیجفـارس حتـی بـا بحریـن
کـه بخشـی از خـاک ایـران محسـوب میشـد منعقـد
میکننـد کـه ایـران بـه ایـن کار اعتـراض میکنـد.
این اعتراض سـبب میشـود قراردادی در شـیراز منعقد
شـود بـه نام "قـرارداد شـیراز" کـه انگلیـس حاکمیت
ایـران و بحریـن را بـه رسـمیت بشناسـد و بـدون
موافقـت ایـران اقدامـی در بحرین نشـود .انگلیسـیها
بعـداز سـرکوبی نیروهـای دریایـی با عنـوان جلوگیری
از تجـارت بحریـن قراردادهـای دیگـری را بـر شـیوخ
خلیجفـارس تحمیـل میکنند که مرحلۀ سـوم اسـتقرار
انگلیـس در خلیجفـارس میشـود .برقـراری امنیـت به
ظاهـر بین شـیوخی بوده کـه در زد و خـورد با یکدیگر
بودهانـد و ابتـدا ده سـاله بـوده و بعـد به صـورت دائمی
باقـی میماند.
سـرانجام در آغـاز قـرن بیسـتم میلادی مسـألۀ نفت
مطـرح میشـود و مسـألۀ حفـظ منابـع نفـت و بـه
خصـوص از سـال  1908که اولین چـاه نفت در منطقۀ
گچسـاران یـا آغاجـاری پدیـدار میشـود.
بنابرایـن ،در اقیانـوس هنـد و خلیجفـارس انگلیسـیها
موفـق میشـوند کلیـۀ آبراههـای بینالمللـی ،تنگـۀ
مـاالکا ،تنگـۀ هرمـز ،بابالمنـدب و قسـمتی از جنوب
آفریقـا ،مناطـق ترانسـواو اورانـج را از دسـت هلندیها
بگیرند.
بدیـن ترتیـب در حقیقـت در پایـان قرن  19انگلسـتان
تنهـا قـدرت مسـلط در منطقـۀ اقیانـوس هنـد و
خلیجفـارس اسـت.
استــــــراتژی کـه انگلیسـیها اتخـــــاذ کردنـد،
 Depogensationیعنـی زدودن مـــــوانع نفـوذ
اقتصـادی ،سیاسـی و فرهنگـی ایـران در خلیجفـارس
بـود .مؤلفههایـی که انگلیسـیها برای ایـن مقصود در
نظـر گرفتند :یکـی جلوگیـری از ایجاد نیـروی دریایی
از سـوی ایـران بـود .چون میدانسـتند نیـروی دریایی
بـرای اعـادۀ حاکمیـت مؤثـر اسـت .دو فرونـد کشـتی
در زمـان ناصرالدیـن شـاه در زمـان مسـافرت اول بـا
آلمانهـا در زمـان بیسـمارک خریـداری شـده بـود .به
همین جهت کشـتی شـوش را از سـاحل خارج کرده و
بـه منطقـۀ ارونـد رود منتقـل کردند.
دیگـر ایـن کـه انگلیسـیها ارتبـاط ایـران را بـا
کشـورهای حاشـیۀ خلیجفارس به خصـوص با بحرین
و حتـی سـاکنان بحریـن مانـع شـدند.
نکتۀ سـوم این اسـت کـه برآن شـدند جزایـر ایرانی را
بهخصـوص جزایـری کـه قب ً
ال فعـال بودنـد ،از فعالیت
خـارج کننـد .بدیـن معنـی کـه ایـران نتواند بـه عنوان
فعـال بودن جزایر ،در خلیجفارس حضور داشـته باشـد.
از سـوی دیگـر انگلیسـیها بـرآن بودنـد کـه تجـارت
منطقـه در دسـت تجـار ایرانی به صورت محدود باشـد
و تجـار ایرانـی نقـش فعالـی نداشـته باشـند .مگـر در
یـک رابطـۀ نزدیک با کارگـزاری سیاسـی انگلیس و...
باالخـره مسـألۀ نفـت که پیـش آمد ،این قصـد و نیت

منسـجم شـد و قـرار بـود نفت بـه صورت یـک جزیرۀ
منـزوی از کالبـد اقتصادی ایران باشـد.
بنابرایـن اسـتراتژی ایرانزدایـی انگلیـس در طـول
قـرن  19و اوایـل قـرن  20بـرآن بـود کـه در منطقـۀ
خلیجفـارس حاکمیـت مؤثـر ایـران را بیرنـگ کند .در
ایـن هدف تـا بعداز جنگ بینالملـل اول نیز موفق بود.
بعـداز جنـگ بینالملـل اول بـه دلیـل تغییراتـی کـه
در نظـام بینالملـل پدیـدار شـد و ایجـاد قدرتهـای
متمرکـز ،بـه خصـوص بـا توجـه بـه انقلاب روسـیه،
تفاهمهـای جدیـدی صـورت گرفـت.
بـا آغـاز سـلطنت پهلـوی اول و تشـکیل یـک قـدرت
متمرکـز در ایـران ،ایرانیهـا موفـق شـدند تـا حدودی
در خلیجفـارس بـا ایجاد نیـروی دریایی بتواننـد خود را
بازیابـی کنند.
انگلیسـیها بـه خاطـر اینکـه به قدرتشـان خدشـهای
وارد نشـود ،حتـی حاضـر نشـدند در جزایـر ایرانـی
فانوسهـای دریایـی بـه وسـیلۀ ایرانـی ها اداره شـود.
در واقـع ایـن جزایـر دسـت خـود انگلیسـیها بـود و از
افـراد هندی اسـتفاده میکردند .حتی پیشـنهاد ایران را
بـرای جلوگیـری از قاچـاق به عنوان خدشـه به سـلطه
بالمنـازع خـود تلقـی کردند.
بعـداز جنـگ بینالملـل دوم ما شـاهد اسـتراتژی مهار
آمریکا در قبال شـوروی هسـتیم که تجلـی آن در اروپا
« ناتـو» بعـد در خاورمیانـه بـا پیمان هـای « بغداد» و
«سـنتو» و در خـاور دور ( آسـیای جنـوب شـرقی) بـا
پیمـان «سـیتو» شـکل میگیرد.
ً
عملا مسـئولیت امنیـت مناطق را
گـو اینکـه آمریکا
در گسـترۀ نظـام مهـار یـا انسـداد عهـدهدار بـود؛ ولی
انگلسـتان کماکان مسـئولیت امنیت شـرق سـوئز را در
دسـت داشـت .یعنی از مـاالگا تا منطقـۀ خلیجفارس و
تـا منطقـۀ یمـن و دریـای سـرخ که بـه عنوان شـرق
سـوئز از آن یـاد میشـود.
البتـه آمریکاییهـا ضمن اینکـه این مسـئولیت عمده
را داشـتند و انگلیسـیها هم الزم دانستند آن مسئولیت
سـنتی را در شـرق سـوئز حفظ کنند ،ولی همواره برآن
بودنـد کـه آبراههـای بینالمللی باید از کنتـرل قدرت
انحصاری خارج شـود.
بـه همیـن دلیـل آمریکاییهـا در سـال  1956میالدی
از ملی شـدن کانـال سـوئز از سـوی جملعبدلالناصر
حمایـت کردنـد .آنهـا میخواسـتند کـه انگلسـتان در
مـاالکا و تنگـۀ هرمـز سـلطۀ قبلـی را نداشـته باشـد.
بنابرایـن ،آمریـکا به عنوان قدرت مسـلط و انگلسـتان
بـه عنـوان حفـظ مسـئولیت سـنتی ،عهـدهدار امنیـت
منطقـۀ شـرق سـوئز از جمله خلیجفـارس میشـود .از
طرفـی ،چون ایران وارد پیمان بغداد و سـنتو شـده بود،
اقتضـاء میکـرد کـه اعمال حاکمیـت ایـران در منطقۀ
خلیجفـارس ،بـه خصوص بـا خرید کشـتیهای جدید،
تـا حـدودی تقویت شـود.
بعـداز خروج انگلسـتان از شـرق سـوئز در سـال 1968
میلادی ،دولـت نخسـت وزیـر ویلسـون اعلام کـرد
بـه دلیـل عـدم توانایـی مالـی برآن اسـت که در سـال
 1971از ایـن مسـئولیت رهایـی یابـد.
یـک نظریـه ایـن بـود کـه خـود کشـورهای منطقـه
عهـدهدار کنتـرل این منطقه شـوند .آخریـن نظریه این

بـود کـه کشـورهای منطقه بـا تضمین اتکایـی آمریکا
امنیـت منطقـه را بـه عهـده بگیرنـد .ایـن نظریـه بـه
عنوان سیاسـت دو سـتونی ریچارد نیکسون مطرح شد.
نیکسـون بـرآن بود کـه دفـاع از منافع مناطـق را خود
کشـورها بـا نفـرات و هزینۀ خـود و با حمایـت اتکایی
آمریـکا عهدهدار شـوند.
چـون آمریـکا ایـن مناطـق را بـه عنـوان مناطـق
اسـتراتژیک حیاتی خودش میدانسـت ،در سیاسـت دو
سـتونی برآن بـود که ایـران بُعد سیاسـی-نظامی را به
عهـده داشـته باشـد و عربسـتان بُعـد اقتصـاد آن را به
عهـده گیـرد .ایـن سیاسـت آمریکایی بود کـه در زمان
شـاه مطـرح شـد .ایران بـه گسـترش قـدرت نظامی و
دریایـی خـود پرداخت و بـرآن بود امنیـت را حفظ کند.
بعدهـا ایـران بـرآن شـد تـا قـدرت دریایـی خـود را
گسـترش دهـد و بـا ایـن اسـتدالل کـه حریـم امنیتی
آن فراتـر از خلیـج فـارس و دریـای عمـان اسـت تـا
حـدودی حفـظ منطقـۀ خلیجفـارس و دریـای عمـان
را هـم عهـدهدار اسـت .البتـه کشـور ایـران تلاش
کـرد کـه همـکاری منطقـهای صـورت گیـرد کـه
آخریـن اجلاس مسـقط بـود .در سـال  1975ایـران
در آن اجلاس اختالفـات خـود را بـا عراق بـه موجب
عهدنامـۀ الجزایـر بـر سـر مرزهـا حل کـرده بـود .تنها
مشـکلی که پیـش آمد این بـود که عراقیها خواسـتار
ایـن بودنـد کـه رهبـری گـروه اعـراب را عربسـتان به
عهـده داشـته باشـد .بنابرایـن ،عـراق مدعـی بـود که
ب بایـد بـا هـم موضعی واحد داشـته باشـند.
اول اعـرا 
چـون اختلاف بیـن عربسـتان سـعودی و عـراق بود.
بـرای ایجـاد همکاریهـای منطقهای ایـن اجالس به
نتیجـه نرسـید و بـه همـان صورت ایـران و عربسـتان
کـه در اسـتراتژی دو سـتونۀ نیکسـون مطـرح بـود تـا
بـروز انقلاب اسلامی اسـتقرار پیـدا کرد.
منابع:
 -1بررسـی ابعاد حقوقی و تاریخی خلیجفارس-
دکتر هرمیداس باوند.
-2خلیجفـارس از دیربـاز تاکنون -احمـد اقتداری
نشر فرانکلین
-3نـام خلیجفـارس بـر پایـۀ اسـناد تاریخـی-
دکتـر ایرج افشـار سیسـتانی ناشـر وزارت امور
خارجـه سـال 1384
-4نـام خلیجفـارس و تاریـخ – علیاکبـر
محمودیـان از مقـاالت حماسـۀ قشـم و هرمـز
-5گزارشـات وزارت امـور خارجـه -نشـریۀ
پیامدریـا ،شـمارۀ 135
-6گزیـدۀ مقـاالت و اخبـار روزنامههـای مهـم
دربـارۀ خلیجفـارس(  1253-1320ش)
-7ویژگیهای خلیجفارس bankmaghaleh.ir
-8خلیج همیشـه فارس از دورۀ باسـتان تا دورۀ
معاصـر -لیلـی کرمپور ،ناشـر آوای تاریخ
-9پرتغالیهـا در خلیجفـارس -محمدباقـر
وثوقـی ،مرکـز انتشـارات وزارت امـور خارجـه،
سـال 1390
-10مجموعـه مقـاالت سـمینار بررسـی مسـائل
خلیجفارس-تهران-اردیبهشـتماه 1367
-11پژوهشنامـۀ خلیجفارس( دفتـر اول و دوم)-
عبدالرسـول خیراندیـش و مجتبـی تبریزنیـا-
ناشـر خانـۀ کتاب.
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دریــا
تجارت دریایی چگونه در اروپا و آمریکا شکل گرفت:

چرخش قدرتهای دریایی در جهان نو
[ مهندس مهرداد محمودی ] [ کارشناس ارشد علوم دریایی ]
تسـلط بـر دریـا قرنهاسـت بـه عنـوان یکـی از شـاخصهها و مؤلفههای مهـم ارزیابـی قدرت کشـورها در نظـر گرفتـه میشـود .مطالعۀ تاریـخ بیانگر
ایـن واقعیـت اسـت کـه قدرتمندتریـن کشـورها همـواره مسـلطترین آنها بـر دریاهـا بودهاند .بـه عنوان مثـال آفتـاب اسـتیالی اسـتعماری بریتانیا بر
بخـش عمـدهای از جهـان در شـرق و غـرب زمانـی طلـوع کرد که این کشـور نـاوگان عظیـم تجاری-نظامی خـود را بنیان گذاشـت و دل به دریـا زد تا
آنجـا که هیـچ رقیبـی را نیز تحمـل نکرد  .
انقلاب صنعتـی در بریتانیـا در اواخـر قـرن هفدهـم ،در حـال شـکلگیری بـود و بازرگانان انگلیسـی رقبای جـدی برای اقتصـاد دریایی هلند محسـوب
میشـدند .بنـادر کرانههـای غربـی بریتانیـا ماننـد بریسـتول ،وایـت هِیـون ،1لیورپـول و شـهر گالسـکو از طریـق تجارت شـکر ،پنبـه ،تنباکـو ،برده و
همچنیـن صـادرات منسـوجات ،محصـوالت آهنـی و شیشـه به ثـروت دسـت یافتنـد .در سـالهای  1650تـا  ،1670پارلمـان انگلیس مجموعـهای از
قوانیـن حمایتـی دریایـی را بـه تصویب رسـاند تا هلندیهـا از تجارت دریایی حذف شـوند .ایـن قوانیـن ،واردات هر نـوع کاال به بریتانیا و مسـتعمرات
آن را بـه کشـتیهای سـاخت بریتانیـا کـه در مالکیـت شـهروندان آن کشـور قـرار داشـتند و ناخدا و حداقـل سـهچهارم ملوانـان آن بریتانیایـی بودند،
منحصـر میکـرد .مسـئول اجـرای ایـن قوانیـن نیـروی دریایـی قدرتمنـد بریتانیا بـود و با قاطعیـت از تخلفـات هلندیهـا جلوگیـری میکرد.
ایـن تحـوالت منجـر به افـول برتری بازرگانـی دریایی هلنـد و افزایش تـوان ناوگان تجـاری و اقتصاد دریایـی بریتانیا شـد ،همچنین درگیـری هلند در
جنگهـای متعـدد نیـز مزیـد بر علت شـد .در سـاحل شـرقی بریتانیـا ،تجارت ذغالسـنگ از نیوکاسـل بـه لندن توسـعه یافت و رشـد نـاوگان تجاری
افزایـش بیشـتری یافـت .در واپسـین سـالهای قـرن هفدهم ،قـدرت اقتصـادی و دریایی بریتانیـا ،مرکز ثقل تجـارت دریایـی را از آمسـتردام به لندن
منتقـل کـرد تـا اینکـه در اواخر قـرن نوزدهم ،لنـدن تبدیل بـه کانون امپراتـوری دریایـی در مقیاس جهانـی شـد و اداره و کنترل نیمـی از حجم تجارت
دریایـی در دریاهـای آزاد و سـهچهارم ظرفیـت صنعت کشتیسـازی در سـطح جهان را در اختیـار گرفت.

دگرگونی قدرت دریایی اروپا
سـاحل شـرقی آمریـکا از نظـر توسـعۀ اقتصـادی
همپـای اروپـا در حال پیشـرفت بـود .صنایع سـنگین
و ذوب آهـن در شمالشـرقی آمریـکا در اطـراف
پیتسـبورگ ،شـیکاگو و دیترویـت واقـع در حـوزۀ
دریاچههـای پنجگانـه تـا نیویـورک و بالتیمـور در
ساحلشـرقی توسـعه یافتنـد .رشـد سـریع جمعیـت و
موجهـای مهاجرتـی از اروپـای غربـی ،شـرق آمریکا
را بـه یـک بـازار بـزرگ تبدیل کـرد .در اواسـط قرن
نوزدهـم ،راهآهـن و کشـتیهای تجـاری ،هزینـۀ
حملونقـل را آنچنـان کاهـش دادنـد کـه از نظـر
جغرافیایـی نزدیـک بـودن بـه منابـع خـام و بازارهای
مصـرف مرتبـط بـا آن ،دیگـر عاملـی تعیینکننده در
اقتصـاد تولیدمحـور محسـوب نمیشـد .در نتیجـه،
مبادلـۀ تجـاری مـواد خـام و محصـوالت کشـاورزی
وارداتـی با محصـوالت صنعتی صادراتـی در هر نقطه
از جهـان امکانپذیـر شـد ،بهگونـهای کـه قیمـت
کاالهـا در مقصـد فقـط اندکـی باالتـر از قیمـت آنها
در مبـدا بود ،زیـرا بهدلیـل کاهش هزینـۀ حملونقل،
تفـاوت قیمـت چنـدان قابـل توجـه نبـود.
رشـد و توسـعۀ کشـاورزی در زمینهـای ایـاالت
حاصلخیـز آمریـکا ،غلات الزم را بـرای تغذیـۀ
جمعیـت روبهرشـد شـهرهای صنعتـی شـرقآمریکا
و اروپایغربـی فراهـم آورد .بنابرایـن در اواخـر قـرن
نوزدهم ،در مسـیرهای تجاری اقیانوساطلسشـمالی،
مبـادالت اقتصـادی بیـن حوزههـای تجـارت دریایی
واقـع در کرانههـای شـرقی و غربی ایـن اقیانوس که
یـادآور تجـارت دریایـی مدیترانه در  2000سـال قبل
بـود ،بیـش از پیـش افزایـش یافت.
در اوایـل قـرن بیسـتم ،رشـد اقتصـاد دریایـی در این
منطقـه از جهـان بـه اوج رسـید .زیرا افزایـش قدرت،
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ظرفیـت ،بازدهـی و سـرعت کشـتیهای تجـاری و
مسـافربری ،زمینـه را بـرای همجوشـی فرهنگـی و
اقتصـادی گسـتردهتر و عمیقتـر بیـن سواحلشـرقی
و غربـی اقیانوساطلـس فراهـم آورد.
تـا قبـل از سـالهای دهـۀ ،1950اروپـا بـر اقتصـاد
دریایـی جهـان تسـلط کامـل داشـت .زیـرا انقلاب
صنعتـی و گسـترش شـبکۀ بازرگانی جهانـی ،آن قاره
را بـه قـدرت برتـر تبدیـل کـرده بـود .دهههـای پس
از جنـگ جهانـی دوم ،شـاهد تغییر الگوی کشـتیرانی
و تجـارت دریایـی شـد .بـا پایـان یافتـن دوران
اسـتعماری ،چارچوب سیاسـی و اقتصـادی قدرت اروپا
دگرگـون شـد ،زیرا ظهور کشـورهای در حال توسـعه
و تـازه اسـتقاللیافته بـه عنـوان بازیگـران بالقـوه،
باعـث شـد تـا اروپـای غربـی وارد مرحلـۀ تازهایـی از
تبـادالت و تجـارت دریایی شـود و الگوی اسـتعماری
تجارتدریایـی جـای خـود را بـه سیسـتمی از شـبکۀ
جهانـی بـا شـرکای برابـر دهـد .در این سـالها ،اروپا
در حـال بازسـازی اقتصـادی پـس از دوران جنـگ
بـود .توسـعۀ روزافـزون صنایـع سـنگین بـه همـراه
جایگزینـی نفـت وارداتـی بـه جـای ذغالسـنگ ،نیاز
بـه واردات مواد خـام و محصوالت فلهایـی را افزایش
داد .در دهـۀ  70میلادی ،بـا افزایـش قیمـت نفـت
خـام ،رشـد اقتصـادی اروپا ُکنـد و سـپس وارد دوران
رکود شـد.
ورود آمریکا به تجارت دریایی
آمریـکا در اوایل قرن بیسـتم از انزوای سیاسـی خارج
و در عرصـۀ اقتصـادی بـه عنـوان بازیگـری مهـم
نمایـان شـد .ف ّنـاوری ترابـری کاالهای فلـه ،عملیات
یکپارچـۀ تخلیـه و بارگیـری ،کانتینریســـــازی
حملونقـل دریایـی و تولیـد انبوه کشـتیهای تجاری

همگـی در آمریـکا پایهریـزی شـدند .همچنیـن در
سـال  ،1889اولیـن اقـدام بـرای تدویـن مقـررات
کشـتیرانی بینالمللی از سـوی این کشـور انجام شـد.
پیـش از ایـن ،جنگهـای داخلـی آمریکا باعـث رکود
و عقبماندگـی کشـتیرانی ایـن کشـور از اروپـا شـده
بـود .اما سـاخت کشـتیهای تجاری فـوالدی ،قدرت
تازهایـی را بـه اقتصـاد آمریـکا بخشـید.
در اوایـل قـرن بیسـتم ،محدودیـت و پاییـن بـودن
ظرفیـت نـاوگان تجـارت خارجـی آمریـکا باعث شـد
تـا این کشـور بیشـتر متکی به نـاوگان خارجی باشـد.
هـر چند تجـارت داخلـی آن از طریق ترابـری دریایی
در کرانههـای شـرقی و غربـی در اقیانوسهـای
اطلـس و آرام و همچنیـن رودخانههـای داخلـی در
حـال شـکوفایی بود.
امـا با آغاز جنـگ جهانی اول بخش بزرگـی از ناوگان
خارجـی کـه تجارت آمریـکا را بر عهده داشـتند حذف
شـدند .ایـن مسـئله آسـیبپذیری اقتصـاد آمریـکا و
خلـل در تجـارت بینالمللـی را به اثبات رسـاند.
در نتیجـه ،در ماه ژوئن سـال ،1920قانون کشـتیرانی
تجـاری آمریـکا بـا هـدف توسـعۀ نـاوگان تجـاری با
بهرهگیـری از بهتریـن ف ّناوریهـای موجـود و بـا
مالکیـت و ادارۀ شـهروندان آمریکایـی بـه منظـور
ترابـری بخـش اعظـم تجـارت دریایـی آمریـکا ،بـه
تصویـب کنگـره رسـید .نظـارت و اجـرای ایـن قانون
بـه هیئـت کشـتیرانی آمریـکا واگـذار شـد.
در ایـن سـالها ،صنایـع عظیـم کشتیسـازی در
ایـن کشـور در حـال پایهگـذاری بـود و بسـیاری
ازکشـتیهای سـاخته شـده بـا تسـهیالت بانکـی و
سیاسـتهای حمایتـی بـه بخـش خصوصـی واگـذار
شـدند .پـس از آن ،قانـون مصـوب سـال ،1936
افزایـش رقابتپذیـری کشتیسـازی آمریـکا را بـا

گسـترش سیاسـتهای حمایتـی تضمیـن کـرد .طبق
ایـن قانـون ،بـا تعییـن محدودیـت بـرای بکارگیـری
ملوانـان خارجـی ،مشـاغل ملوانان آمریکایـی تضمین
شـد و ضمـن بهبـود وضعیـت معیشـتی آنـان ،الـزام
صـادرات از طریـق کشـتیهای آمریکایـی مـورد
حمایـت بیشـتر قـرار گرفـت .بنابرایـن و تـا سـال
 ،1939برابـر گـزارش شـرکت لویدز ،نـاوگان تجاری
آمریـکا بـه دومیـن قـدرت بـزرگ تجـاری در سـطح
جهـان ارتقـاء یافـت.
در سـالهای پـس از جنـگ جهانـی دوم ،کشـتیرانی
آمریـکا رشـد شـگرفی را تجربـه کـرد .امـا شـتاب
در بازسـازی اقتصـاد اروپـا ،وجـود قوانیـن مالیاتـی
سـختگیرانه ،مقـررات دسـت و پـا گیـر در آمریـکا و
فـروش کشـتیهای مـازاد بـر نیاز بـه اروپا بـا قیمتی
مناسـب ،باعث شـد تـا بسـیاری از مالـکان آمریکایی
کشـتیهای خـود را در اروپـا بـه ثبـت برسـانند.
ایـن تحـوالت باعـث کاهـش رقابتپذیـری صنایـع
ی که در سـال ،1995
کشـتیرانی آمریـکا شـد بهگونها 
آمـار کشـتیهای ثبـت شـده در آمریـکا بـه  2درصد
کل جهـان یعنـی 13/6مگاتـن کاهـش یافـت و در
حالـی کـه کشـتیهایی بـا مالکیـت آمریکایـی که در
کشـورهای دیگـر ثبت شـده بودند بـه  7/5درصد کل
جهـان و یـا  50/2مگاتـن افزایش یافت .هـم اکنون،
آمریـکا از لحـاظ مالکیـت کشـتیهای تجـاری مقـام
مهمـی دارد امـا از نظـر نیاز بـه خدمات کشـتیرانی به
یـک واردکننده تبدیل شـده اسـت.
حرکـت تکاملـی اقتصـاد دریایـی به سـوی
اقیانو سآرام
در قـرن بیسـتم ،تجـارت دریایـی در اقیانـوس اطلس
بـه تدریـج بـه مرحلۀ بلوغ رسـید و سـرعت رشـد آن
کاهـش یافت و سـرانجام کانون شـکوفایی و توسـعۀ

کشـتیرانی به اقیانـوسآرام منتقل شـد.
رشـد صنعتـی ژاپـن از اواخر قـرن نوزدهم آغاز شـده
بـود .امـا اهمیـت روزافـزون اقتصـاد دریایـی آن تـا
دهـۀ 50میالدی آشـکار نشـد .پـس از جنـگ جهانی
دوم ،ژاپـن تمرکـز خـود را بـر رشـد سـریع صنعتـی
و اقتصـادی در حـوزۀ صنایـع سـنگین ،خوروسـازی،
کشتیسـازی و کشـتیرانی متمرکـز کـرد و بـه تدریج
وارد جرگـۀ ملتهـای تـراز اول دریایـی شـد.
بیـن سـالهای  1965تـا  80 ،1972درصـد رشـد
تجـارت کاالهـای خشـک متعلـق بـه ژاپـن بـود .تـا
اوایـل دهـۀ  ،70ژاپـن نیمی از ظرفیـت جهانی صنایع
کشتیسـازی و بزرگتریـن نـاوگان تجـاری جهـان
را در اختیـار گرفـت .در دهـۀ ،70قـدرت دیگـری
در غـرب دریـای ژاپـن یعنـی کـرۀ جنوبـی در حـال
اوجگیـری بـود و به صـورت رقیبـی تهاجمـی در بین
ملتهـای دریایـی ظهـور کـرد .کـرۀ جنوبی بـا تقلید
از الگوی رشـد و توسـعۀ صنعتی و اقتصـادی ژاپن ،به
بازیگـری عمده ،در بخش کشـتیرانی و کشتیسـازی
در مقیـاس جهانی تبدیل شـد و انتقال قـدرت دریایی
در جهـت غربـی کمـاکان ادامـه یافت.
پـس از قرنهـا انزواگرایـی خودخواسـته ،کشـور چین
در اواسـط سـالهای دهۀ  ،1970شـروع بـه بازکردن
درهـای خود به سـمت اقتصاد سـرمایهداری کرد .پس
از چهـار دهه رشـد اقتصـادی حیرتانگیـز ،هم اکنون
چیـن بـه دومین قـدرت اقتصـادی جهان تبدیل شـده
اسـت .در ادامـۀ حرکـت کانونهـای اقتصـاد دریایی
در مسـیرغربی ،کشـورهای تایـوان ،سـنگاپور و شـهر
هنـگ کنـگ نیز شـاهدی دیگر بـر قـدرت اقتصادی
خاوردور هسـتند.
بـا این حال مشـخص نیسـت کـه چرخش قـدرت در
دریاهـا بـار دیگـر بـه نام کـدام کشـور یـا قطبهای
اقتصـادی بـه سـوی میانـۀ قـرن بیسـت و یکـم رقم

خواهـد خـورد امـا قطعـ ًا ایـن چرخـش و سـیر تحول
ادامـه خواهـد یافت.
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دریــا
لزوم اتخاذ تصميمات مهم در دريا

نقش دانش و مهارت در پیشگیری از حوادث
[ ترجمه و اقتباس :محمدحسین طالعزاری ]
هـر مرحلـهای از سـفر بـا یـک کشـتی بسـتگی بـه
تصمیمـات گرفتـه شـده دارد .بـراي اينكـه مطمئـن
شـويم تا حـد امكان سـفري مطمئـن و كارامـد داريم
مهـارت و آموزشهايـي كـه ديدهايـم ملاك قـرار
ميگيرنـد .رونـد یادگیـری در دریا بیپایان اسـت و به
مـا دانـش و مهـارت میدهد تـا وظایف را بـه بهترین
شـکل ممکـن انجـام دهیم.
ممكـن اسـت شـرايط در دريـا بـه سـرعت تغييـر كند
و مـا ناگهـان خـود را در وضعیـت غيرقابـل پيشبيني
ببینیـم .ما اغلـب بـا دريانورداني كار ميكنيـم كه آنها
را بـه خوبـي نميشناسـيم .ممكـن اسـت روش كاري
آنهـا و حتـي فرهنـگ آنهـا بـا مـا متفـاوت باشـد بـه
همیـن جهـت بايـد مهـارت تصميمگيـري در شـرايط
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بحرانـي خـود را بهبـود ببخشـيم و شـايد مهـارت
ارزیابـی تصمیم دیگران در شـرایط خـاص را بیاموزیم.
تصميمگيـري درسـت پايـه و اسـاس تـداوم امنيت بر
روي كشـتي و کارکنان اسـت.
"فهـم ،تصمیمگیری و خسـتگی در دریا" كه در سـال
 2018منتشـر شـد مطالـب علمـي و تحقيقاتـي را بـه
افـراد آمـوزش ميدهـد كـه ابـزار و دانـش خـود را در
شـرایط و تصمیمگیریهـای بحرانـي بهبـود ببخشـند
كـه شـامل نـكات كليدي ذيل اسـت.
 تصميمگيري فردي در شرايط مهم؛ تصميمگيري گروهي در شرايط مهم؛ -ايجاد ارتباط در شرايط چالشی؛

 ايجـاد فرهنـگ مثبـت خطـا در محـدودۀ خطـا ووظايـف محـول شـده؛
 درك نقـش تصميمـات قابـل مشـاهده و نحـوۀبهبـود توانايـي تصميمگيريهـاي مهـم ،آمـوزش و
تهيـۀ كتابچههـاي راهنمـا بـراي دريانـوردان ،آموزش
روشهـا و مهارتهـاي جديـد بـا هـدف بـاال بـردن
سـطح مهـارت و تصمیمـات مؤثرتـر افـراد در هـر
شـرایطی.
ایـن شـرایط ممکـن اسـت شـرایط عـادی روزمـره
باشـد کـه بـا آن آشـنا هسـتيم و باعـث پاییـن آوردن
تمهیـدات الزم ميشـود یـا حـوادث پرفشـار باشـند.
تمامـی تصمیمهـا در دریـا مهـم هسـتند چـرا كـه

حـوادث شـديدي ممکـن اسـت بـا فاکتـور هایـی که
بـه تنهایـی بـه نظـر ناچیـز میرسـند و قابلتوجه هم
نيسـتند بـه وجـود آید .ايـن فشـارهای ذاتـی ،كار دريا
را مضاعـف ميكنـد .
مطالعۀ موردی در حوادث گذشته
مطالعـۀ حـوادث گذشـته در فهـم تصمیمگیریهـای
مهـم کمـک کننده اسـت .همچنیـن فهمیـدن نقاطی
را کـه تصمیمگیـری در گذشـته اشـتباه بـوده مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد.
اشـاره بـه یک مثـال خوب در ایـن خصـوص خالی از
لطف نیسـت ،حادثهای که در سـال  2012اتفاق افتاد،
وقتـی یک کشـتی کـروز بـه صخـرهای برخـورد كرد
و باعـث واژگونـی کشـتی شـد که ایـن فاجعه کشـته
شـدن  32مسـافر و خدمه را در پی داشـت.
براسـاس تحقیقـات و بررسـیها ،کاپیتـان کشـتی
مقصـر شـناخته شـد .بعـد از اینکـه بـه اتهـام قتـل
محکـوم و بـه زندان افتـاد ،صرفنظـر از تصمیمگیری
مهـم یـا عدمتصمیمگیـری از سـوی شـرکت ،کاپیتان
چنـد تصمیـم اشـتباه داشـته کـه میتوانسـت از بروز
ايـن حادثـه جلوگیری شـود.
 هیـچ قانـون سـفت و سـختی مبنی بر حضور افسـراول ،بـدون در نظـر گرفتـن زمانـی را کـه چشـمهای
او بـه محیـط عـادت کنـد در پـل فرماندهـی وجـود
نداشت؛
 هشـدار سیسـتم ناوبری خاموش بوده و او براسـاساعتمادبهنفسـی که داشـت کشـتی را هدایـت میکرده
است؛
 در تخمیـن فاصله اشـتباه کرده بـود و زمانی متوجهاشـتباه و تصیحـح آن میشـود که خیلـی دیر بود؛
 نقشـه بـا مقیاسهـای مناسـب کـه بـه پهلوگیریو ناوبـری کمـک زیـادی میکنـد در کشـتی موجـود
نبوده اسـت؛
 عينك مطالعۀ خود را فراموش كرده بود. همسـر خـود و یکـی از مدیـران رسـتوران را بـهپلفرماندهـی آورده بـود؛
 بـا توجه به تاریکی هوا سـرعت مناسـبی برای ورودبه این محیط تاریک نداشـته اسـت.
هریـک از ایـن اشـتباهات بـه نوعی تمرکـز کاپیتان را
برهـم زده و هریـک از ایـن محورهـا بـه تنهایی برای
هـر دریانـورد بـا تجربهایـی قابـل درک اسـت ولـی
مجمـوع ایـن سـهلانگاریها منجـر بـه فاجعه شـده
است .
مجمـوع خسـارت ایـن حادثـه به همـراه جـان باختن
 32نفـر  2میلیـارد محاسـبه شـد که شـامل خسـارت
مسـافران ،تیـم نجـات ،یدککشهـا  ،دفـع زبالهها و
تمیـزکاری دریـا نیز میشـود.
فاجعـۀ دیگـر مربـوط بـه سـال  2014دربـارۀ کشـتی
 Sewolدر کـرۀ جنوبـی اسـت کـه از incheon
بـه طـرف جزیـرۀ  jejoمیرفـت کـه واژگون شـد و
 300کشـته داد .گـزارش ایـن حادثه بیـان میکند که
مقـدار کمـی آبتـوازن در کشـتی وجـود داشـته و یـا
بـه عبارتـی کشـتی خیلـی سـبک بـوده و بهعلاوه،

بـار در کشـتی بـه خوبـی مهـار نشـده بـود و در زمان
دریانـوردی بـار بـه یـک طـرف شـیفت کرده بـود که
منشـاء آن بـه تغییـرات فنـی غیراسـتاندارد در کشـتی
برمیگـردد کـه در سـال 2012و 2013انجام شـده و
کمپانـی تذکـرات کاپیتان کشـتی را در مـورد تعادل و
قـدرت مانـور كشـتي نادیـده گرفتـه بود.
در روز حادثـه بـار کشـتی بیشـتر از سـهبرابر حد مجاز
بـوده و کشـتی پیچشـی ناگهانی داشـته اسـت كه بار
موجود در کشـتی شـیفت شـده و آنقدر کشـتی را کج
کـرده کـه غیرقابل کنتـرل و آن را واژگـون کرد .بهتر
اسـت بدانيـد كه هیج تحقیقات رسـمی بر ایناسـاس
منتشـر نشـد ،ایـن دو حادثـه خطـرات جدی ناشـی از
تصمیمـات بد را نشـان میدهد.
قبـل از آغاز سـفر دریایـی و هم در طول سـفر دریایی
ایـن حادثههـا بـا تکـرار از خطاهـای قابلتوجـه اتفاق
افتـاد و هـر روز دریانـوردی مـا مملـو از تصمیمـات
مشـابه اسـت کـه باید بـه درسـتي اتخاذ شـود .
ايـن تصميمـات بـه طـور مجزا ممکـن اسـت عواقب
جدی نداشـته باشـند ولـی میتوانـد بـر روی عملکرد
آرام و مؤثـر کشـتی تأثیرگذار باشـد .مهم اسـت بدانیم
اگـر همیـن تصمیمـات کوچـک گرفتـه نشـود ،یـک
حالـت نرمـال میتوانـد خیلـی سـریع بـه یـک حالت

مـا اغلـب بـا دريانوردانـي
كار ميكنيـم كـه آنهـا را
بـه خوبـي نميشناسـيم.
ممكـن اسـت روش كاري
آنهـا و حتـي فرهنـگ آنهـا
بـا مـا متفـاوت باشـد بـه
همیـن جهـت بايـد مهـارت
تصميمگيـري در شـرايط
بحرانـي خـود را بهبـود
ببخشـيم و شـايد مهـارت
ارزیابـی تصمیـم دیگران در
شـرایط خـاص را بیاموزیم.

اضطـراری تبدیل شـود.
اجـازه دهیـد شـرایط مشـترکی کـه همـه تجربـه
کردهایـم را مـورد بررسـی قـرار دهیـم .وقتـی کـه در
یـک گذرگاه باریک که دارای ترافیک سـنگین هسـت
دریانـوردی میکنیـم تصمیمی مبنی بر اصالح مسـیر
بایـد گرفته شـود کـه ما به آسـانی فرامـوش ميکنیم.
چنـد تصمیـم گرفتهایـم و جنبههای اشـاره شـدۀ ذيل
در طـول تصمیمگیـری بایـد در نظـر گرفته شـود.
 چه سـرعت و مسـیری را کشـتیهای دیگر نسـبتبه کشـتی مـا دارند؛
 فاکتورهـای محیطـی از قبیـل بـاد ،جریـان آب ووسـعت دیـد چیسـت؛
 خدمـۀ کشـتی دیگـر در حـال انجـام چـه کاریهسـتند؛
 کـدام یـک از شـما الزم اسـت نسـبت بـه قوانیـنتصـادف عکسالعمـل نشـان دهنـد از قبیـل تغییـر
مسـیر و یـا سـرعت؛
 آیـا زنـگ اخطـار کـه نشـاندهندۀ نزدیـک شـدنبیـش از حـد كشـتي را نشـان ميدهنـد نیـاز اسـت؛
 افراد حاضر در پلفرماندهی چه فکری میکنند؛ اطالعـات موجـود در رابطـه بـا کانالـی کـه از آنعبـور میکنیـم چیسـت؛
 آیـا قوانیـن محلـی وجـود دارد کـه بایـد موردتوجهقـرار گیرد.
یـک تیـم متخصـص ماهـر در پلفرماندهـی میتواند
کشـتی را بـه سـمت دريانـوردي ايمـن هدایـت کنـد
امـا انجـام ایـن عمل بـدون یـک تغيير مسـير فاحش
و بـزرگ کـه باعـث افزایـش سـوخت مصرفـی یـا
بدونتأثیـر قابلمالحظـه و چشـمگیر در ايمنـي سـفر
كشـتي مجـاور نيـاز به مهارتهـای زیـادی دارد .همۀ
اینهـا نیازمنـد در نظـر گرفتـن اطالعـات بسـیاری
است.
همانطـور كـه در مقدمـۀ كتـاب «درك تصميمگيري
و خسـتگي» بيان شـده اسـت ،ذهـن محدودیتهایی
دارد و دریانـوردی مـدام تقاضـای بیشـتر از ایـن
محدودیـت را دارد .بایـد توجـه داشـت کـه مـا در هـر
لحظـه توانایـی بـه خاطر سـپردن فقط چهـار قطعه از
اطالعـات را داریم.
اگـر مـا بـه تمـام چیزهایـی کـه در پلفرماندهـی در
دریـا انجـام ميدهيم توجه کنیم ،خیلی سـخت اسـت
کـه فکـر کنیـم هر تصمیـم جدیدی فـوراً مـا را در آن
محدودیـت فکـری و یـا خـارج از آن قـرار میدهـد.
بنابرایـن ،در همـۀ حالتهـا یـک تصمیمگیـری مؤثـر
بسـیار اساسـی اسـت با صرف وقـت و مطالعـۀ مجدد
در مـورد پیچیدگـی و جـدی بـودن كاري را كـه بايـد
انجـام دهيـم ،مـا میتوانیـم از تأثیـر عکـس نتایج که
لیسـت شـده در حـوادث ذکر شـدۀ فوق ،از وقـوع آنها
جلوگیـری كنيم.
هـدف سـناريوها و مثالهـای زیـر بـرای ایـن اسـت
کـه کارکنـان هـر کشـتی را با دانـش مسـلح کنند .به
طـوري کـه بتوانند تمام کارهای عملیاتی کشـتی را به
نحـو احسـن انجـام دهند .بنابراين ،شـما قـادر خواهید
بـود به تصمیمـات خود و بقیـۀ افراد حاضر در کشـتی
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اعتمـاد کنيد ،و همچنیـن میتوانید مؤثرتـر با یکدیگر
کار کنیـد تـا بتوانیـد بـه عنـوان یـک تیـم تصمیـم
بگیریـد .با دانسـتن اینکـه چگونه یـک تصمیمگیری
رونـد کار را طـی میکنـد ،و چگونـه از ایـن دانـش به
نفـع خود اسـتفاده کنید ،شـما یـک دریانـورد آب دیده
خواهیـد شـد و در هـر موقعیـت ناخواسـتهای آمادگـی
بیشـتری خواهید داشـت.
تصمیمات گروهی
برای سـالهای متمـادی تحقیقات آکادمیک بسـیاری
وجـود دارد کـه بیانگـر این اسـت کـه توليـد حاصل از
کار تیمـی مزایـای زیـادی را مثل ظرفیـت جایگزینی،
چشـمانداز متنـوع و ایمنی را بـه ارمغان خواهـد آورد.
تأثیـرات کار تیمـی حتـی میتوانـد پا را فراتر گذاشـته
و موجـب ایجـاد همافزایی شـود .يعنی تولیـد یک تیم
بسـیار فراتـر از مجمـوع توليـد افـراد مجموعه اسـت
ولـی مـا میدانیـم کار گروهـی و تیمـی گاهیاوقـات
رقابتـی را بـه وجـود مـیآورد کـه میتوانـد رونـد
تصمیمگیـری را مختل کنـد .بنابراین ،بـرای اطمینان
از راندمـان عالی ،شـناخت و آگاهی اجـزاء متفاوت تیم
بسـیار مهم اسـت.
در دریـا کارکنـان کشـتی ممکن اسـت تیـم جدید و یا
موفقـی باشـند و افسـران کشـتی ممکـن اسـت هرگز
یکدیگـر را ندیـده باشـند و بـرای توسـعه و پیشـرفت
تیـم قبـل از آغـاز سـفر هیـچ فرصتـی وجـود نـدارد.
علیرغـم اسـتانداردهای بینالمللـی توافـق شـده مثل
( .)STCWکنوانسـیون بینالمللی در اسـتانداردهای
اموزشـی مـدارک و نگهبانـی برای دریانـوردان.
کارکنـان کشـتی که دارای پیشـینۀ متفـاوت فرهنگی
هسـتند غالبـ ًا داراي تجربـه و تحصیلات متفاوتـی
میباشـند و تحـت آمـوزش متفاوتـی نیـز بودهانـد.
همـۀ اینهـا میتوانـد بـر رفتارهـای اجتماعـی
تأثیرگـذار باشـد.
بنابرایـن ،همگی مـا در مورد پایۀ رفتاری تیم آشـنایی
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داریـم و میدانیـم کـه بهتریـن تیمـی را کـه در آن
هسـتیم چگونه بسـازیم.
همـه میدانیـم کـه عملکرد افـراد و رفتار آنهـا در تیم
نسـبت بـه زمانـی کـه تنهـا هسـتند متفـاوت خواهند
بود .
افـراد نقشهـای متفاوتی را در محیط اطـراف ،خانواده
و محیـط حرفـهای ایفـا میکننـد .ايفـاي نقـش یـک
تغییـر نامحسـوس موقتـی در هویـت ماسـت نقشها
میتواننـد غیررسـمی ( در جمـع دوسـتان و خانـواده)
و یا رسـمی باشـند.
ً
نقـش هـای رسـمی معمـوال بـا موقعیتهـا و وظايف
شـغلی آنها گـره خورده اسـت.
هـر نقـش مرتبط بـا انتظـارات داخلی و خارجی اسـت
کـه رفتـار شـخص ،گفتـار و  ...را پیشبینـی میکند.
همـۀ مـا ميدانيم كـه رفتار مـا در دریا اگر بـا گروهی
از افـراد هـمدوره يـا اينكـه بـا گروهـی از غریبههـا
باشـيم تغييـر خواهـد كـرد .ولـي آيـا بايـد ايـن چنين
باشد؟
نقشهـا در زمینـۀ موضوعـی حرفـهای داراي ارزش
ويـژهاي هسـتند .زیـرا آنهـا بـه تـازهواردان الگویـی
بـراي مدلرفتـاري میدهنـد .بـه عالوه ،ایـن نقشها
میتواننـد سـاختارهای سلسـله مراتبـی را در بیـن
کارکنـان كشـتي ایجـاد کننـد.
البتـه ،از یـک جنبـه ،نقشها براسـاس سلسـلهمراتب
يـا همـان درجـۀ کارکنان كشـتي ايجـاد شـده اما بین
ایـن سلسـلهمراتب يـك تعامـل کارآمـد بایـد برقـرار
شود.
اگـر بـه عنـوان خدمـه ،قبـل از اينكـه بنـدر را تـرک
میکنیـم نقشهـا و اسـتانداردهای موجـود را تأییـد
کنیـم تصميماتـي را كـه ميگيريـم درسـت خواهـد
بـود كـه در نتيجـه تصميمات بعـدي را در سـفر بهبود
ميبخشـد.
متغيرهايـي در تصميمگيـري وجود دارنـد كه تعصبات
و خطاهـاي بينظيـري را در گروه ايجـاد ميكند.

«تفکـر گروهـی» يكـي از مهمتریـن تعصبات اسـت،
كـه از مقابلـۀ افـراد بـا تصميـم گـروه يـا رهبـر گروه
جلوگيـري ميكنـد حتـی وقتـی آنهـا موافـق نیسـتند
نميتواننـد سـؤال خـود را بپرسـند یـا موضوعـات
بحثبرانگیـز را مطـرح کننـد.
هـر كـدام از افراد گـروه ممكن اسـت در وضعيتي قرار
بگيرنـد كـه متفاوت فكـر كنند ولـي نميتوانند صداي
خـود را بلند كـرده و نظر خود را ابـراز كنند.
دالیـل زيادي بـراي این پدیده وجود دارد .در بسـیاری
از مـوارد مـردم میخواهنـد بـرای حفـظ جایـگاه خود
در گـروه و جلبنظـر مديـر گـروه و يـا حفـظ روابـط
گروهـی خـوب و یکدلـی از ابـراز عقيـدۀ خـود
جلوگيـري ميكننـد .
وقتـی تصمیمگیـری بـا اسـتفاده از تفکـر گروهـی
تحتتأثیـر قـرار میگیـرد ،میتوانـد خیلـی باریـک و
متمرکـز باشـد و خطرات شناسـایی شـده توسـط افراد
نادیـده گرفتـه ميشـود.
تفکـر گروهـی مانـع از جسـتوجوی مـا براي كسـب
اطالعـات جایگزیـن ميشـود هـر عضـو خدمـه بایـد
راحـت بپرسـند «اشـتباه نمـی کنیم؟»
بـا توجـه بـه دانـش مـا در مـورد نقـش آفرینـی و
چالشهـای ویـژه ای کـه خدمـه در دریـا بـا آن روبرو
هسـتند ،چگونه مـی تواند این تعصبـات کاهش یابد؟
شناخت خدمه
تحقیقـات نشـان داده کـه ترکیـب یـک گـروه نقش
مهمـی در کاهـش خطاهاي تفكر جمعـي ایفا میکند.
ً
کاملا یکپارچـه و متنـوع شـناخته شـده
گروههـای
بهتـر از گروههـای همگـن بـرای تصمیمگیـری عمل
ميكننـد كـه ايـن تنـوع ميتوانـد وابسـته بـه نقـش
افـراد باشـد .بـه عنـوان مثـال شـغل ،رتبـه و دانـش
تخصصـی یـا خصوصيـات ذاتـي شـخص مانند سـن،
جنـس ،ملیـت و تجربـه در ایـن زمینـه مؤثر هسـتند.
از آنجـا کـه همـۀ مـا مجموعههـای متفاوتـی از
تخصـص و اطالعـات موجـود را داریـم ،بـرای
تصمیمگیـری در دریـا تنـوع در ارتبـاط بـا نقـش افراد
بسـیار مهـم اسـت بـا توجه بـه اينكـه مـا روشهای
مختلفـی براسـاس آمـوزش ،تجربـه و شـخصیت خود
بـرای تفکـر بـر موضوعـات مختلـف داریـم بنابراين،
بایـد عنصـر انسـانی را در نظـر بگيريم .عنصر انسـانی
مهارتهـای ذاتـی ،اسـتعداد ،احساسـات ،انگیـزه و
فرهنـگ اسـت که منشـاء آن فقط انسـانها هسـتند.
عنصـر انسـانی همـان چیزی اسـت که بـه ارزشهای
سـازمان معنـی میدهـد و ایـن نیـروی محرکه اسـت
کـه  Missionرا معتبـر میکنـد.
ایـن تفاوتهـا و تنـوع نقطـۀ قوتـی اسـت کـه
روشهـای مشـاهده از جوانـب مختلف نسـبت به یک
وضعیـت موجـود و گزينههـاي بیشـتری را در اختيـار
مـا ميگـذارد.
از نظـر انـدازه ،تیمهـای چهـار يـا پنـج نفـره مؤثـر
هسـتند زیـرا مـا فقـط میتوانیـم اطالعـات از دو یـا
سـه نفـر را به طـور همزمان پـردازش کنیـم به همين

دلیـل واحدهـای نظامـی نخبـۀ جهـان در تیمهـای
چهـار نفـره فعالیـت میکننـد.
لحن مناسب را انتخاب کنید
خدمـه شـاید زمـان زیادی بـرای آشـنایی بـا یکدیگر
نداشـته باشـند ،اين خيلي مهم اسـت كه خدمه سـريع
لحـن مناسـب را بـرای ایفـای نقشهـای مناسـب
تنظیـم کننـد .در غیر این صـورت مشـکالت ارتباطی
کـه انـدک اسـت میتواننـد بـزرگ و تقویت شـوند.
جـزء اصلـی ایـن بحـث ) First impressions
(برداشـتهاي اول) هسـتند کـه بـراي ایجـاد «ميزان
اقتـدار» نقـش رهبـر در بين اعضای گروه مهم اسـت
و بـه اعضـاي گـروه بـه ايجـاد اعتمـاد و اطمینـان در
بیـن خدمـه کمـک ميكند.
بـرای جلوگیـری از تعصـب ،تبعيـض و خودكامگـي،
ارتباطـات صادقانـه و شـفاف بایـد از ابتـدا تشـویق
و ترغيـب شـود ایـن تـا حـدودی از مسـئولیتهای
کاپیتـان اسـت و ميتوانـد تمریـن خوبـی بـرای همۀ
اعضـای تیـم باشـد .كاپیتان بايد افسـران كشـتي چه
عرشـه و چـه موتورخانـه را بـه طـرح سـؤاالت و بيان
دغدغههـاي خـود در مـورد تصميمـي كـه قرار اسـت
گرفتـه شـود تشـويق كنـد .افسـران نبایـد احسـاس
تـرس یـا شـرمندگي در صحبت کردن داشـته باشـند.
حتـی اگـر معلـوم نیسـت اطالعـات ارائه شـده مربوط
بـه موضـوع باشـد یـا تصمیـم اصلـی اثبـات صحیـح
بـودن آن اطالعات اسـت.
ايـن رفتـار نيـز بايـد بـه عنـوان قسـمتي از وظيفه در
بيـن خدمـه ترغيب شـود .دراين صورت اگـر اين رفتار
قسـمتي از وظايف حرفهاي افسـران باشـد بسـياري از
آنهـا بـه راحتـي آن را اجـرا خواهنـد كـرد .اختالفـات
و لجبـازي در جايـي بايـد متوقـف شـود .كاپیتـان
مسـئوليت تمـام تصمیمهـاي نهايـي را بـه عهـده
خواهـد گرفـت و اگـر شـرايط ايجـاب كنـد مسـتقل
عمـل خواهد كـرد .ارائۀ سـؤاالت و نقطهنظرهـا تمام ًا
بـه خاطـر ايـن اسـت كـه كاپیتـان را در تصميمگيري
بهتـر كمـك كنـد .ايـن وظيفـۀ كاپیتان اسـت كه اين
نقـش را ترغيـب كنـد و کلیـۀ خدمـه ملزم بـه اجراي
آن هسـتند.
وی بـرای رسـيدن بـه تصميـم نهايـي ميتوانـد بـا
صـداي بلنـد جزئيـات تصميـم را به خدمه اعلام كند
و بـراي جلوگيـري از بحـث زيـاد اطـاق را تـرك كند.
بـراي جلوگيـري از تفكـر گروهـي و تشـويق اتخـاذ
تصميـم مسـتقل در بيـن اعضاء بـه كاپیتانهـا توصيه
ميشـود از ارائـۀ سـؤال بـه نحـوي كـه دوسـت دارد
جـواب مشـخصي را بشـنود و يـا بـه گونهاي كـه نياز
بـه جـواب دقيـق داشـته باشـد جلو گيـري كننـد و در
عـوض سـؤاالتي را پاسـخ دهند کـه در جـواب آزادي
داشـته باشـند  Open questionرا مطـرح كننـد.
 Leading questionطـرح سـؤال بـه گونـۀ
تلقينـي كـه مـا دوسـت داريـم جـواب مشـخصي را
بشـنويم ً
مثلا :او گفـت  5مايـل مگـه نگفـت؟
 Suggestive questionپيشـنهاد يـا طـرح

سـؤالي كـه داللـت بر جوابـي دقيـق داردً .
مثلا آيا او
گفـت پنـج مايل
 open questionســــؤالي كه محـــــدوديت
پاسـخگويي در آن وجـود نـدارد ً
مثلا او بـه مـا گفـت
چه مسـافتي باقـي مانده اسـت.

است.
كـه چهـار مرحلـه را بـراي اعلام نگرانيهـا و
نقطهنظـرات بيـان ميكنـد  PACEبـر پايـۀ
پويشـگري ،كنجـكاوي ،هوشـياري ،چالـش و حالـت
اظطـراري اسـتوار اسـت .

روشهاي استاندارد داشته باشيد
حـال کـه دريانـوردي يك صنعـت جهاني اسـت اين
طبيعـي اسـت كـه خـود را در ميـان يـك تيـم متنوع
فرهنگـي حـس كنيـد .بـا توجـه بـه اينكـه چيزهاي
خيلـي بهتـر را كـه ديگـران ميداننـد بـه چنـگ
ميآوريـم ،در آغـاز ميتوانـد يـك چالـش بـراي مـا
باشد.
همـه بـر ايـن بـاور هسـتند پیـروی از روشهـا و
رویههـای اسـتاندارد .بـه عنـوان اصولي پذيرفته شـده
اسـت كه میتوانـد به افزایش آشـنایی و سـهولت كار
كمـك كند .سـپس پيـروي از روشهاي اسـتاندارد به
ایجـاد اعتمادبهنفـس کمـک میکنـد ،و پايههاي يك
تيـم مؤثـر و منسـجم را تشـكيل ميدهد.

سناريوي ممكن براي استفاده از PACE
کاوشـگر  -کاپیتـان ،گزینههـای دیگـر چیسـت بـا
توجـه بـه اینکـه نمیتوانیـم به انـدازۀ کافی و سـریع
کشـتی را متوقـف کنیـم؟؛
هشـدار  -کاپیتـان ،سـرعت  16گـره اسـت و االن
هفتدقیقـه گذشـته ولـي کاهـش نیافته اسـت چطور
اسـت كـه بپيچيم؟
چالـش  -کاپیتـان ،مـا باید هميـن االن بپیچیم وگرنه
با کشـتی دیگـر برخـورد خواهیم کرد؛
حالـت اضطـراري  -مـن بـه اتاق کنتـرل موتـور خبر
ميدهـم و ميخواهـم كنتـرل را بگيـرم كـه چرخـش
انجـام دهم؛
ايـن روند سـؤاالتي اسـت كه بـا توجه به جـدي بودن
عواقب موضوع مطرح شـده اسـت .و مطلـب به خوبي
بيـان شـده به طـوري كه بـراي تمام كاپیتـان و خدمه
قابلفهم اسـت.
بـا ايـن وجود اتخـاذ تصميم از تصميمگيـري در مقابل
سيسـتم چـراغ راهنمايي سـختتر نخواهد بود.
حالـت سـبز در واقـع همـان  probeرا بيـان ميكند
و رنـگ زرد چـراغ همـان  alertاسـت و رنـگ قرمز
چـراغ بيانگـر چالـش بـراي راننده يـا رهگذر اسـت .و
حالـت اضطـرار فراتر از چالـش و نيازمند اقدام اسـت.

ارتباطات
ارتباطـات بزرگتريـن تأثيـر بحثبرانگيـزي را در
تصميمگيـري گروهـي دارنـد .عمومـ ًا پیچیدگـی،
ناآشـنایی و پیامهـای غیرضـروری طوالنـي منجـر
بـه مختل شـدن ارتبـاط میشـود .بنابراين ،بـه خدمه
پيشـنهاد ميشـود بـه منظـور جلوگيـري از واژههـا و
پيامهـاي متفـاوت از عبـارات آشـنا ،مرتـب و شـرايط
عملياتـي اسـتاندارد اسـتفاده كننـد .گاهي ارسـال پيام
بهتـر اسـت بصـري باشـد و در مواقعـي هـم شـفاهي
ً
مثلا بـراي تشـويق خدمـۀ ردهپايين به بيـان مواردي
كـه خلاف افسـر مافـوق خـود ميباشـد اسـتفاده
از پروتكلهـای سـادۀ تأييـد شـده در چالـش پيـش
آمـده ميتوانـد كمـك بسـياري كنـد .سيسـتمي كـه
در سيسـتم هوانـوردي اسـتفاده ميشـود PACE
()eprobe,alert,challenge and emergency
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دریــا
ادامۀ تغییرات فنی کشتیها در جهت حفظ محیطزیست:

کشتیهای سبز در راهند
[ رضا همتجو [ ] 1منصور نجفی شوشتری [ ] 2محمدرضا بچاری لفته] 3

پـس از بـروز بارانهـای اسـیدی در دهـۀ  60میالدی،
کشـورهای صنعتـی بـه فکر اصلاح صنعت ،متناسـب
بـا حفظ محیطزیسـت افتادنـد و تالشهـای درخوری
انجـام دادند .کشـتیرانی نیز مانند سـایر صنایـع با تغییر
و تحول در راسـتای حفاظت از محیطزیسـت و توسـعۀ
پایـدار گام برداشـت .یکـی از راههـای پاسـخگویی به
بحـران انتشـار آالیندههـا در صنعت کشـتیرانی معرفی
پـروژۀ “کشتیسـبز “بود .کشتیسـبز با توجـه به چهار
دسـته آلودگی کشـتیها در محیطزیسـت کـه عبارتند
از آلودگـی هـوا ،آلودگـی آب ،آلودگی سـواحل و سـایر
ً
کاملا
آلودگیهـا ماننـد آلودگـی صوتـی ،بـه صـورت
خنثی و پیشـگیرانه سـاخته شـده است.
طراحی پیشـرفتۀ بدنه ،تغییرات موتور و سیسـتم شفت
و پروانـه بـه همـراه نصـب ابزارهـای کمکـی ناوبـری
ماننـد بادبانهای خورشـیدی نمونـۀ اولیۀ تغییـرات در
کشتیسـبز اسـت .به طور کلی کشتیسـبز با اسـتفاده
از ف ّنـاوری بـه بهبـود فعالیتهای کشـتیرانی در مسـیر
توسـعۀ پایـدار یـاری میرسـاند .ایـن امیـدواری وجود
دارد کـه با توجه به بررسـی راهکارهـای صورت گرفته
بـر اهمیـت این پـروژه افزوده شـود.
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کشـتیرانی بـه عنـوان صنعتـی کهـن در سیسـتم
حملونقـل بـا ظهـور انقلاب صنعتـی دسـتخوش
تحـول قـرار گرفـت .بـرای اولیـن بـار از موتـور بخـار
بـرای حرکـت چرخ محرک کشـتیهای پادل اسـتفاده
شـد .بـا پیشـرفت ف ّنـاوری در زمینـۀ ارتقـاء موتـور و
سـاخت توربینبخـار و سیسـتم شـفت و پروانـه بـه
تدریـج ،موتـور جـای نیـروی بـاد بـرای جابهجایـی
کشـتی در دریاهـا را گرفـت.
اکنـون مدتهاسـت مــــوتور کشـتیها بـــــرای
فراهـم آوردن نیـروی مـورد نیـاز از انـرژی گرمایـی
سـوختهای نفتـی اسـتفاده میکننـد .بـه دلیـل ارزان
بـودن و همچنیـن انـرژی بـاالی تهماندههـای حاصل
از تصفیـۀ نفـت ،از سـوخت””HFOبرای تأمین نیروی
موتـور کشـتیها اسـتفاده شـد .بـا ایـن حـال ،میـزان
بـاالی گوگـرد محلـول در سـوختهای سـنگین،
گوگرد اکسـید زیادی را در اتمسـفر منتشـر میکند که
فراینـد بارانهـای اسـیدی را بـه دنبـال دارد .سیسـتم
روغـنکاری و خنـککاری موتـور کشـتی نیـز گندآب
روغنـی در کـف کشـتی ایجـاد میکنـد کـه همـراه
مخـازن تخلیـۀ آب وارد اقیانوس میشـود .در سیسـتم

شـفت و پروانـه نیـز بـه دلیـل جلوگیـری از فرسـایش
بلبرینگهـا از سیسـتم روغـنکاری اسـتفاده میشـود
بـرای جلوگیـری از نشـت روغـن و حفـظ روغـن در
محفظـه از درپـوش مخصوص اسـتفاده میشـود اما به
مـرور زمـان درپـوش فرسـوده شـده و روغن بـه داخل
آب نشـت پیـدا میکند .اینهـا بخشـی از آلودگیهای
زیسـتمحیطی حاصـل از حملونقـل دریایـی اسـت.
در طول تاریخ ،بشـر با تحوالت فراوانـی در دورانهای
ن کـه دوران زندگی
مختلـف روبـهرو بـوده اسـت .چنـا 
بشـر را بـه دورههـای مختلف تقسـیم کردند .هـر دوره
بـه دلیـل اثرگـذاری فـراوان یـک عامـل ،بـه نـام آن
عامـل نامگـذاری کردهانـد ،ماننـد عصر آتش ،سـنگ،
برنـز ،آهن ،کشـاورزی ،صنعـت ،تکنولـوژی و علم .در
عصـر حاضـر که به نام علـم و ف ّناوری نامگذاری شـده
موضوعاتـی از قبیـل اتوماسـیون و حفظ محیطزیسـت
از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت چنـان که بـا توجه
بـه اهمیت ایـن موضوعـات در آینده نیز شـاهد تحقق
اهـداف توسـعۀ پایدار و اسـتفادۀ گسـترده از ف ّناوری در
صنعت خواهیـم بود.
“کشتیسـبز» یکی از این دسـتاوردهای ف ّناورانه اسـت

کـه بـه اسـتفاده از ف ّنـاوری در سـاخت کشـتیهای
نـو بـرای کاهـش آالیندههـای زیسـتمحیطی
اطلاق میشـود .کشتیسـبز در مهـار آلودگیهـای
انتشـار یافتـۀ ناشـی از کشـتیها ،کارآمد شـده اسـت.
همانطـور کـه پیـش از ایـن اشـاره شـد به طـور کلی
آلودگیهـای ناشـی از کشـتیرانی را بـه  4دسـتۀ عمده
تقسـیم کردهانـد:
 -1آلودگـی هـوا ماننـد آالیندههـای گوگـردی،
نیتروژنـی ،گازهـای گلخانـهای ،دودههـا و نشـر مـواد
ارگانیـک مرکـب؛
 -2آلودگـی آب ماننـد نشـت نفـت در آب ،تـه مانـدۀ
روغنـی ،آب تـوازن؛
 -3آلودگـی زمیـن ماننـد ورود زبالهها ،مواد شـیمیایی
و نفت به سـواحل؛
حاصل از چرخۀ احیـــــا و بـــازسازی مجدد

 -4آلودگی
کشتی مانند رنگ ،پالستیک ،مواد شیمیایی و...
اقدامـات سـبز در راسـتای تغییـرات موتور
کشتی
صاحبنظـران ،شــــرکتهای کشـتیرانی و فعـاالن
صنعـت سوخترسـانی در مجمـوع بـرای حـل بحران
آالیندههـا و تـردد آزادانـۀ کشـتیها در مناطـق کنترل
آلودگـی سـه راهـکار عمـده را مطـرح کردند:
الـف) استفــــاده از دسـتگاه تصفیـۀ گاز کـوره
بلنـد( )Scrubberدر اگـزوز کشتــــیهایی کـه از
سـوخت نفتـی سـنگین اسـتفاده میکننـد همچنیـن
اسـتفاده از ف ّنـاوری تــــراشههای ” ”Xbeeو
میکروکنترلرهـا بـرای سـنجش میـــــزان آالیندگی
کشـتیها ؛
ب) اسـتفاده از سـوختهای دیـزل سـبک کـه در
هنـگام سـوختن فاقـد ترکیبات گوگـردی اسـت .البته
بـرای کاهـش آالیندههـای نیتراتـی موتورهـای دیزل
میتـوان از موتورهـای دیـزل دوگانه سـوز (موتـور اتو
کـه احتـراق سـوخت دیـزل بـا سـوخت گاز را بـه طور
همزمـان امکانپذیـر میکنـد) در این مناطق اسـتفاده
کرد؛
ج) اسـتفاده از سـوختهای جایگزیـن سـوخت نفتـی
ماننـد گاز طبیعـی مایـع ،متانـول ،بیوگاز کـه در هنگام
سـوختن ،آالینـده تولیـد نمیکنند؛
از مزایـای اسـتفاده از  LNGبـه عنـوان سـوخت
کشـتیها میتـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کـرد:
 -1کاهـش  25تـا  30درصد دیاکسـیدکربن کمتر در
مقایسـه با سـوختن سـوختهای نفتی؛
 -2کاهش بسـیار زیـاد آالیندههای گوگـردی (نزدیک
بـه صفر) در هنگام سـوختن  LNG؛
 -3کاهـش قابـل توجـه آالیندههـای نیتروژنـی در
مقایسـه بـا سـوختهای نفتـی؛
 -4کاهش  100درصدی دودههای ناشـی از سـوختن
ناقص نفتی()Milner, 2014؛
 -5پاییـن بـودن قیمـت  LNGنسـبت بـه سـایر
سوختهای نفتی ()Oh, 2014؛
 -6فراوانی گاز طبیعی و عرضۀ آسان .LNG

« کشتیسـبز» با ایجاد تغییراتی
در موتـور و مصـرف سـوخت
کشـتی ،طراحـی بدنه و سیسـتم
رانـش در مسـیر کاهـش نشـر
آالیندههای ناشـی از کشـتیرانی
بـرای حفـظ محیطزیسـت و
تحقـق اهـداف توسـعۀ پایـدار
بهینـه شـده اسـت.

« کشتیسبــــــز » یکـــــی از
دسـتاوردهای ف ّناورانـه اسـت که
به اسـتفاده از ف ّناوری در سـاخت
کشـتیهای نـو بـرای کاهـش
آالیندههــــــای زیسـتمحیطی
اطلاق میشـود.

البتـه مزایـای  LNGبـا توجـه بـه شـرایط اقتصادی،
زیسـتمحیطی و منطقـهای حوزههـای دریانـوردی
کشـورها با یکدیگـر متفاوت اسـت .از معایب اسـتفاده
از  LNGمیتـوان بـه گران بـودن تجهیـزات ،هزینۀ
نگهـداری ،نبـود مراکـز کافـی سوخترسـانی ،اشـغال
بیشـتر فضای کشـتیها نسـبت بـه سـوختهای نفتی
و مشـخص نبـودن مبنای قیمتگذاری آن اشـاره کرد.
کشـور نـروژ کـه در اروپـای شـمالی و منطقـۀ
اسـکاندیناوی واقـع شـده اسـت یکـی از کشـورهایی
اسـت کـه اسـتفادۀ گسـترده از  LNGرا بـه عنـوان
سـوخت شـناورها در دسـتور کار دارد .ایـن در حالـی
اسـت کـه این کشـور همزمان بـا بهره منـدی از منابع
گاز فـراوان یکـی از صادرکننـدگان نفـت نیز به شـمار
مـیرود.
در پایـان بایـد گفت «کشتیسـبز» بـا ایجـاد تغییراتی
در موتـور و مصـرف سـوخت کشـتی ،طراحـی بدنـه و
سیسـتم رانـش در مسـیر کاهـش نشـر آالیندههـای
ناشـی از کشـتیرانی بـرای حفـظ محیطزیسـت و
تحقـق اهـداف توسـعۀ پایـدار بهینـه شـده اسـت .بـه
طورکلـی اجـرای پروژههـای مشـابه نیـز با شناسـایی
مسـئله و حـل آن توسـط ارتقـای ف ّنـاوری امکانپذیـر
اسـت .پیشـرفت در ف ّنـاوری سـاخت کشـتیها و
تجهیـزات اصلـی کشـتیرانی کمـک بزرگـی در حفـظ
محیطزیسـت و تحقـق توسـعۀ پایـدار اسـت .انجـام
تحقیقـات علمـی بـر روی سیسـتم سـوخت کشـتیها
برای اسـتفاده از سـوختهای سـازگار با محیطزیسـت
به جای سـوختهای نفتی سـنگین ،اسـتفاده از بادبان
خورشـیدی و ف ّناوریهـای انرژیهـای تجدیدپذیـر
بـه همـراه پیـل سـوختی و طراحیهـای جدیـد بدنـۀ
کشـتیها از جملـه راهکارهـای کاهـش آلودگـی
کشتیهاسـت .البتـه اجـرای چنیـن پروژههـای بزرگی
نیـاز بـه مشـارکت همهجانبـه و سـرمایهگذاری کالن
دارد .کشتیسـبز نسـبت بـه کشـتی غیـر سـبز از
ظرفیـت کمتـری بـرای حمـل بار برخـوردار اسـت که
باعـث کاهش سـود بـرای مالکان کشـتیها میشـود.
امـا بـرای تحقـق اهـداف توسـعۀ پایـدار و حفـظ
محیطزیسـت کاهـش سـود و افزایـش سـرمایهگذاری
هزینـۀ داشـتن هـوا ،آب و سـواحل پـاک اسـت.
پینوشت:
1-Reza1993hematjoo@gmail.com:
دانشـجو کارشناسیارشـد مدیریت حملونقـل دریایی
بیـن قـارهای دانشـگاه دریانـوردی و علـوم و علـوم
دریایـی چابهار
2- Mansour.nj70@gmail.com:
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی
                                                                      دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
3-Mohammadrezab.0402@gmail.com:
دانشـجو کارشناسـی ارشـد مهندسـی حمـل و نقـل
دریایـی دانشـگاه دریانـوردی و علـوم دریایـی چابهار
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دریــا
ضرورتهای محیطزیستی ایجاب میکند:

اهمیت گوگردزدایی از مازوت
[ مهندس محمد خاکپور ]
مـازوت (نفـت سـیاه) یـک
محصـول تصفیه شـدۀ نفت خام
اسـت .این بـرش نفتی بـه علت
سـنگین بودن ،عموم ًا بـه عنوان
سـوخت در نیروگاههـای تولیـد
بـرق و موتورهـای دیزلـی نظیـر
موتورهای کشـتی مورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد.
مـازوت تولیـدی از پاالیشـگاه عمومـ ًا شـامل  3تـا  5درصد
وزنـی گوگـرد اسـت کـه زمینهسـاز انتشـار مقادیـر بسـیار
زیـادی دیاکسـیدگوگرد در جـو اسـت بـه همیـن علـت
گوگردزدایـی از ایـن بـرش نفتی امـری اجتنابناپذیر اسـت.
امـا فراینـد گوگردزدایی مـازوت به عنوان یـک چالش بزرگ
در صنعـت نفـت بهشـمار مـیرود.
بـا توجـه بـه نـوع گوگـرد موجـود در بـرش نفتـی و میـزان
حـذف گوگـرد ،فرایندهـای گوگردزدایـی از برشهـای نفتی
از تنـوع باالیـی برخوردار هسـتند.
از طرفـی عمـده روشهـای گوگردزدایـی در صنعـت نفـت
نیـز مختـص گوگردزدایـی از برشهـای سـبک نفتـی نظیر
بنزیـن و گازوئیـل اسـت و اطالعـات در خصـوص فراینـد
گوگردزدایـی از مـازوت کمتـر در مقـاالت یافـت میشـود.
در ایـن میـان مـازوت مـورد اسـتفاده در موتورهـای کشـتی
نیـز شـامل حداقـل  3/5درصـد گوگـرد اسـت کـه در نتیجه
احتـراق آن مقادیر فراوانـی از گازهای دیاکسـیدگوگرد وارد
محیطزیسـت میشـود ،ایـن نوع مـازوت به عنوان سـوخت
دوم نیروگاههـای تولیـد بـرق در فصـول سـرد نیـز مصـرف
میشـود کـه در صـورت وجـود گوگـرد چالشهـای متعـدد
زیسـتمحیطی ایجـاد میکنـد.
واقعیـت ایـن اسـت کـه تـداوم رونـد کنونـی مصـرف
سـوختهای فسـیلی ،جهـان امـروز را بـا چالـش بـزرگ و
جـدی مواجـه کـرده اسـت .مصـرف انرژیهـای فسـیلی
و آزادسـازی انرژیهـای نهفتـه در ایـن قبیـل سـوختها
در کنـار فوایـد قابلتوجـه ،ارمغـان ناخواسـتهای از گازهـای
«گلخانـهای» را بـه همـراه دارد ،کـه مانند یک تلـۀ حرارتی
عمـل میکننـد .
امـا چـرا علیرغـم اثبـات اثـر تخریبـی سـوخت مـازوت بـر
محیطزیسـت ،صنعـت کشـتیرانی همچنـان از ایـن نـوع
سـوخت بهـره برده اسـت؟ در پاسـخ بـا مطالعـه در تاریخچۀ
صنعـت سـاخت کشـتیها مشـخص میشـود بـه دلیـل
فقـدان تکنولـوژی الزم در امـر سـاخت کشـتی و همچنیـن
ارزان بـودن هزینـۀ سـوخت مصرفـی کشـتی ،از یک سـو و
نبـود قوانیـن سـختگیرانۀ زیسـتمحیطی امروزی از سـوی
دیگـر ،مالـکان کشـتی و حتـی طراحـان کشـتیها تنهـا به
لونقـل کاال و سـاخت کشـتیها با فضاهای بیشـتر
امـر حم 
بـرای حمل کاالی بیشـتر تمرکـز میکردنـد و توجه چندانی
به ارتقاء ف ّناوری طراحی و سـاخت موتور شـناورها نداشـتند.
ایـن در حالـی اسـت کـه نیروی پیشـرانۀ یـک شـناور برای
حمـل کاال نسـبت مسـتقیمی بـا مصـرف سـوخت دارد .لـذا
اسـتفاده از سیسـتمها یـا نرمافزارهـای اندازهگیـر راندمـان

50

شماره 258

خرداد و تیر 1399

موتـور کـه بتوانـد در کاهش مصرف سـوخت اثرگذار باشـد،
اهمیـت بسـزایی در کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـهای و
همچنیـن کاهش هزینههـای حمل دارد .بهطـور کلی امروزه
مالـکان کشـتی بـه اسـتفاده از سیسـتمهای مانیتورینـگ
سـوخت و کنترل هزینههای مصرف سـوخت کشـتی بسـیار
عالقـه نشـان میدهنـد .ایـن رونـد ،افزایش هزینۀ سـوخت
و همچنیـن تمایـل کارخانههـای کشتیسـازی بـرای ارائه و
طراحـی جدیـد را در پی داشـته اسـت .عالوه بر ایـن اجباری
شـدن شـاخص کارآمـد طراحـی انـرژی ( )EEDIبر روی
شـناورها ،نیـاز به ابـداع طرحهـای جدیـدی دارد.
بـه همیـن منظـور و بـا توجـه بـه اینکـه امـروزه بحـث
گازهـای گلخانهای یکـی از نگرانیهای اصلی جهانی اسـت
و شـناورهای موجـود در جهان سـهم عمـدهای در تولید این
گازهـای گلخانـهای دارنـد ،ف ّنـاوری نویـن طراحی پیشـران
کشـتیهای اقیانوسپیمـا بـه دنبـال بهینهسـازی سیسـتم
رانـش و اسـتفاده از سیسـتمها و نرمافزارهـای اندازهگیـر
خاص رفته اسـت تـا راندمان موتـور اصلی شـناور را افزایش
دهـد و مصـرف انرژی را بهینه سـازد .این بـه معنای کاهش
مصـرف سـوخت همراه با کاهـش آلودگی و کمـک به حفظ
محیطزیسـت اسـت .بـا ایـن حـال ،تـداوم رونـد مصـرف
سـوختهای هیدروکربنـی در شـناورهای دریایـی و انتشـار
گازهـای آالینـده از قبیل:
( )SOX , NOX , CO2 , GHG , PMهمراه با دود
خروجـی موتورهای شـناورها در فضای باز ،جهـان امروز را با
چالـش بزرگ و جدی مواجه کرده اسـت.

مضرات استفاده از سوخت با درصد گوگرد باال:

 -1دیاکسـیدگوگرد همراه با دود خروجی از موتور شـناورها
وارد جـو شـده و سـبب کاهـش ضخامت الیۀ اوزن میشـود

(الیـۀ اوزن جاذب پرتوهای فرابنفش خورشـید اسـت).
 -2دیاکسـیدگوگرد همـراه بـا دود خروجـی از موتـور
شـناورها وارد جـو شـده و سـبب بـاران اسـیدی کـه مخرب
محیطزیسـت (گیاهـان و جانـوران) اسـت را تولیـد میکنـد.
 -3گوگـرد موجـود در سـوخت پـس از احتـراق ،تبدیـل بـه
 SOXو پـس از ترکیـب با آب در درون موتور شـناور ،اسـید
سـولفوریک تولیـد میکنـد .کـه باعـث خوردگـی شـیمیایی
اسـیدی ( )ACIDIC CORROSIONدرموتورهای
دریایی مخصوص ًا بر روی سـطوح PISTON, LINER
 ، PISTON RINGخواهنـد شـد.
 -4غیرفعال کردن کاتالیستهای واحدهای پاالیشی.

الزمـات تهیـۀ سـوخت بـا سـولفور پاییـن در
ایران:

 -1اجـرای قوانیـن  IMOبـرای کاهـش درصـد سـولفور
در سـوخت مصرفـی کشـتیها در سـال  2020و کاهـش
آسـیبهای زیسـتمحیطی.
 -2امـکان اعمـال تحریمهـای خارجی همراه با عدم ارسـال
سـوخت کمسـولفور به کشـتیها در بنادر خارجی.
 -3سـود هنگفـت بـه خاطـر اختلاف بـاالی قیمـت بیـن
سـوخت بـا درصد سـولفور باال و سـوخت بـا درصد سـولفور
پاییـن بـرای هـر متریک تن و مصـرف سـالیانه تقریبی یک
میلیـون متریک تن.
اسـتفاده از طراحیهـای نوین در سـاخت کشـتیهای جدید،
کـه بیشـتر براسـاس سـوختهای اسـتاندارد  2020کارایـی
باالیی دارند.
 -4گوگردزدایـی از مـازوت باعـث ایجـاد ارزشافـزودۀ ایـن
محصـول پاالیشـگاهی خواهد شـد.

دریــا
مشکالت اجرای قانون سوخت کمسولفور ادامه دارد:

چالشهای نصب اسکرابر
[ نوشتۀ دکتر فابیان کوک مدیر بخش محیطزیست مؤسسۀ] DNV GL
[ ترجمه و اقتباس :کاپیتان پرویز طوبایی ]
قطـر حداکثـر یـک متر بـه بسـتهای پشـتیبان نیـاز دارند
تـا از آسـیب دیـدن هنـگام شستشـوی سـنگین بـا آب در
داخـل آنهـا جلوگیری شـود.

امـروزه در صنعـت حملونقـل دریایـی بیشـتر ایـن سـؤال
مطـرح میشـود کـه وضعیـت فعلـی اسـتفاده از سیسـتم
فیلترینـگ اگـزوز کشـتیها ( )the scrubberدر بـازار
جهانی چگونه است و آیا تمام فیلترهای()the scrubber
نصـب شـده بـر روی دودکشهـای کشـتیها مطابـق بـا
قوانیـن سـازمان جهانـی دریانـوردی در خصـوص محـدود
کـردن انتشـارات گازهـای سـولفوری اسـت یـا خیـر؟
کشـتیها در پایـان سـال  2019بایـد خـود را بـا الزامـات
سـازمان جهانـی دریانـوردی هماهنـگ میکردنـد و در این
راسـتا تعـداد زیـادی کشـتی بـرای نصـب فیلترهـای مورد
اشـاره در نوبـت قـرار داشـتند کـه البته نتوانسـتند بـه موقع
نصـب فیلترهـا را عملیاتـی کننـد .البتـه فیلترهـای قدیمی
نیـز اکثـراً انطبـاق کافـی بـا قوانین جدیـد را نداشـته و باید
تغییراتـی در آنهـا داده میشـد.
بـه دالیلـی ایـن موضوع بـا تأخیر مواجه شـد .کمبـود مواد
و ظرفیـت محـدود کشتیسـازیها در جهـان از بزرگترین
مشـکالت در ایـن زمینـه بـود .بهعنـوان مثـال ،در چیـن
تعـداد محـدودی تولیدکننـدۀ لولههـای  GREکـه اکثـراً
در فیلترهـای( )scrubbersنصـب میشـوند ،وجود دارد.
همچنیـن طراحان و کشتیسـازها برای نصـب ،راهاندازی و
مقاومسـازی در رونـد نصـب فیلترها ،با فشـار بـاالی کاری
روبـرو بودنـد و کمبـود نیـروی کار ،مدتزمـان نصـب در
کشتیسـازیها را از  40روز بـه  80روز یعنـی (دو برابـر)
افزایـش داد .در عیـن حـال ،سـازمانهای ردهبنـدی مجبور
شـدند تعـداد بیشـتری از کشـتیهایی کـه در زمـان ازدحام
مشـغول نصب ایـن ادوات بودند ،مورد بازرسـی قرار دهند .
علاوه بـر این ،شـیوع ویـروس کرونا شـرایط را نسـبت به
قبـل دشـوارترکرده اسـت .چراکـه ممکـن اسـت کارگـران
در برخـی از کشتیسـازیها و یاردهـای تعمیراتـی
چیـن کـه بسـیاری از کشـتی هـا در آنهـا منتظـر نصـب
فیلترهـای( )scrubbersهسـتند ،بـه علـت نگرانـی از
ابتلا بـه کرونا در دسـترس نباشـند .ایـن بیمـاری همهگیر
بـر صنایـع دریایـی و کشـتیها در دریا نیـز تأثیر گـذارده و
باعـث محدودیـت سـفر در بسـیاری از کشـورهای جهـان

شـده اسـت .بـرای تلاش و کمـک بـه کاهـش برخـی
تأخیرهـای ناشـی از ایـن وضعیـت ،مؤسسـۀDNV GL
درحـال ارائـۀ سیسـتم بازرسـی از راه دور بـرای بررسـی
سیسـتمهای نصـب شـده و تمیـز کـردن گازهـای خروجی
در کشـتیهای منتخـب اسـت.
آثار ناشی از تأخیر در نصب اسکرابر
اگـر فیلترهـای scrubbersبه موقع نصب نشـده باشـد،
مالـکان کشـتیها بایـد تـا زمـان نصـب ایـن فیلترهـا بـر
روی کشـتی و تأییـد آن ،از سـوخت بـا گوگـرد کمتـر از
 0/5درصـد ( )VLSFOاسـتفاده کنند .قانـون در اینباره
چنـان محکم اسـت که تنهـا تا اول مارس  2020به بیشـتر
کشـتیها ،تحت شـرایطی خاص ،اجازۀ اسـتفاده از سـوخت
بـا گوگـرد بـاال ( )VLSFOداده بـود .از ایـن تاریـخ بـه
بعـد ،حتـی حمـل سـوخت بـا گوگـرد بـاال ( )HSFOبـر
روی کشـتیهای بـدون فیلترهـای scrubbersممنـوع
شـد .ایـن بـدان معنـی اسـت کـه اپراتورهای کشـتیهایی
کـه بـه فیلترهـای scrubbersمجهز نیسـتند .باید تمام
سـوخت گوگـرد باال ( )HSFOرا از روی کشـتی تخلیه و
مخـازن آن را تمیـز کننـد .آنهـا فقـط زمانی مجـاز به حمل
مجـدد سـوخت بـا گوگـرد بـاال ( )HSFOهسـتند کـه از
نصـب سیسـتم فیلترهـای scrubbersو عملیاتی شـدن
آن اطمینـان حاصـل کرده باشـند.
در ایـن رابطـه برنامهریـزی عامل مهمی اسـت زیـرا اجرای
کامـل آن بـه زمان نیـاز دارد .در مورد یک پروژۀ نوسـازی،
قیمـت سـوخت نیـز عامـل دیگـری در تصمیمگیـری برای
انتخـاب نصـب فیلترهـای scrubbersیـا اسـتفاده از
سـوخت با گوگرد کمتـر از  0/5درصد ( )VLSFOاسـت.
بـا اختلاف قیمتی کـه این روزها بر اثـر کاهش قیمت نفت
پیـش آمـده معلوم نیسـت نصـب فیلترهـایscrubbers
بـرای مالکان کشـتی جذابیتی داشـته باشـد .امـا پیشبینی
دقیـق قیمـت بلندمـدت نیـز دشـوار اسـت .علاوه بـر
ایـن ،انتخـاب مـواد و روکـش مناسـب بـرای جلوگیـری از
خوردگـی لولههـا نیـز ضـروری اسـت .لولههـای  GREبا

چالشهای نصب فیلترهایscrubbers
از موارد گزارش شـده دربارۀ مشـکالت اسـکرابرها میتوان
بـه نشـت و خوردگـی لولههـای فیلترهـای scrubbers
خروجـی از دودکـش در اثـر گاز  SOXاشـاره کـرد .بـرای
حـل ایـن مشـکل DNV GL،قوانیـن خـود را بـه روز
کـرده و نیـاز بـه اندازهگیری ضخامـت سـاالنه در لولههای
مختلـف فرعـی و طرحهـای سیسـتم قطعـات را بـه آنهـا
لحـاظ نمـوده اسـت .خرابـی سنسـور نیـز یـک نگرانـی
بـزرگ اسـت و رعایـت فواصـل نگهـداری برنامهریـزی
شـده از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت .هنگامـی که یک
سنسـور از کار میافتـد سیسـتم کنتـرل میتوانـد دادههای
اشـتباهی را ارائـه دهـد و باعـث پاسـخ عملیاتـی نادرسـت
یـا غیرضـروری شـود .همچنیـن دادههـای یـک سنسـور
گمراهکننـده ،میتوانـد بـه غلـط نشـان دهـد کـه انتشـار
گازهـای گلخانـهای در محـدوده اسـت و تنهـا زمانـی کـه
میزان انتشـار آالیندهها توسـط بازرسـان بندر بررسـی شود،
ایـن خطـا آشـکار میشـود.
در ایـن حالـت ممکـن اسـت ،مالـک کشـتی مجبـور بـه
تحمـل پرداخـت جریمـۀ بـاال باشـد .در برخـی بنـادر حتی
ممکـن اسـت کارکنان کشـتی مانند فرمانده و سـرمهندس
بازداشـت شـوند .برخـی از بنـادر اتحادیۀ اروپـا و بنادر چین
دارای سنسـورهایی در مسـیر تـردد کشـتیها هسـتند و در
برخـی مـوارد ،مأمـوران و بازرسـان بنـدر  PSCمجهـز به
یـک سنسـور دسـتی بـرای بررسـی میـزان انتشـار گاز در
زمـان بازدیـد کشـتی شـدهاند .هواپیماهای بدون سرنشـین
همچنیـن در برخـی مناطـق بـرای اندازهگیـری میـزان
انتشـار دود متصاعـد از دودکـش کشـتیها مـورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد.
توصیه به مالکان کشتی
پیـروی از فواصـل نگهـداری برنامهریـزی شـده و انعقـاد
توافقنامـۀ خدمـات پـس از نصـب بـا سـازندۀ سنسـورها
کمـک زیـادی در مواجهـه بـا ایـن چالـش دارد .نگـه
داشـتن قطعـات یدکـی مهـم و اصلی در روی کشـتی برای
جلوگیـری از قطـع طوالنیمـدت فیلترهـایscrubbers
بسـیار حیاتی اسـت .علاوه بر ایـن ،آزمایش اولیۀ سیسـتم
کنتـرل میتوانـد بـه جلوگیری از عدم موفقیـت در حین کار
و همچنیـن تعمیـرات پـر هزینه یا نصب مجـدد کمک کند.
ً DNV GL
قبلا تسـت سـختافزاری را در ایـن حلقـه
بـرای ایـن سیسـتمهای کنتـرل در کارگاه ارائـه داده تـا
بررسـی کنـد کـه چگونـه سیسـتم کنتـرل در شـرایط
مختلـف و شـرایط شـدید ماننـد دمای بسـیار پایین یـا زیاد
انجـام میشـود کـه میتـوان بـرای انجـام ایـن تسـت هـا
شبیهسـازی کـرد.
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دریــا

دریادالن دریایی
[ پژمان رفیعی ]
درود بـر شـما که دریـا تباریـد و دریانـورد ،ایسـتادهاید
بـر افـق مـاه ماالمـال از روشـنی و چشـم دوختهاید به
فـردای پرفروغ ،درود بر شـما که بر نگاهتـان دورترین
نقطـۀ پایـان دریاسـت و عمـق تماشـایتان بلندتـر از
بیقـراری بیدهـای مجنـون و سـروهای سـر بـه زیر،
درود بـر شـما کـه کولهبارتان جرأت اسـت و جسـارت.
درود بـر شـما دریـادالن دریایـی ،امیـد آنکه همیشـه
دریایـی بمانیـد و از هیچچیـز نهراسـید ،درود بـر شـما
دریـادالن سـختکوش زحمتکـش ،درود بـر شـما
دریانوردانـی کـه چرخـۀ اقتصـاد ایـران عزیزمـان را به
حرکـت در میآوریـد و کمتـر دیـده میشـوید ،درود بر
شـما کـه هیـچ قدرتـی مانـع کارتان نمیشـود.
تعطیلـی و عـزا ،عروسـی ،سـرما و گرمـا ،زمسـتان و
تابسـتان ،امـواج سـهمگین و خروشـان اقیانـوس ،عید
نـوروز و تهدیـد و تحریمهـای ظالمانـه ،کرونـا و بـا
هـزار و یـک مشـکل ،دیگربـار نیـز بـه راهتـان ادامه
میدهیـد ،مرحبا بـر شـما دالور مردان فراموش شـده.
دسـت مریـزاد .امیـدوارم کـه خداونـد بـزرگ و متعـال
پشـتوپناه همـۀ دریانـوردان عزیـز و خانوادههـای
محترمشـان باشـد.
روز دریانـورد بـر دریـادالن آبیرنـگ ایـران زمیـن
کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران ،بخـش خصوصـی
نفتکـش ،والفجـر و کارکنـان عزیـز و شـجاع و دلیـر و
فراموش نشـدنی سـانچی و بانـوان دریانـورد که باعث
افتخـار مـا هسـتند مبارکبـاد .در پایان یـادی کنیم از
همسـران صبـور و قهرمـان دریانـوردان.
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آمـوزش
تحول الکترونیکی در آموزش که کرونا ایجاد کرد:

جزر و مد آموزش آنالین
در رشتۀ دریانوردی

[ گروه گزارش پیامدریا ]

بـا شـیوع ویـروس کرونا در جهـان و اثرگـذاری آن در الیههـای مختلف زندگی بشـر ،عاقبـت نظریۀ «جهـان بیمرز» به وقوع پیوسـت.
البتـه ایـن مرزشـکنی نه از سـوی کشـورها ،حکومتهـا و نظامهای سیاسـی ،اقتصـادی و تجـاری بلکه با قـدرت یک ویـروس که گفته
میشـود قـرار اسـت زندگـی بشـر را متحـول کند انجام شـد .تـا جاییکـه برخـی از نظریهپـردازان و اقتصاددانان شـیوع ایـن ویروس
را از جملـه نخسـتین مراحـل انقلاب چهارمصنعتـی میداننـد .در واقـع هـر انقالبصنعتـی شـیوۀ زندگـی مـردم و در کنار آن شـیوۀ
آمـوزش را نیـز تغییـر داده اسـت .کروناویـروس تـا این جـای کار توانسـته بـرای مدتی هـم شـده آمـوزش و فعالیتهای آموزشـی را
در جهـان متوقـف و پـس از آن بـه سـمت تحولی ایـن بـار الکترونیک بکشـاند .آمـوزش مبتنی بر بسـتر اینترنـت که از آن بـهعنوان
آمـوزش مجـازی ،آمـوزش آنالین و یادگیـری الکترونیکی یاد میشـود در هر کشـور و رشـتهای حداقل بـرای بخش نظـری دروس قابل
اجراسـت .بخـش آمـوزش دریایـی نیز از قاعـدۀ اجباری آمـوزش الکترونیک در دوران شـیوع ویروس کرونا مسـتثنی نیسـت .اسـاتید،
دانشـجویان و مؤسسـات آموزشـی رشـتۀ دریانـوردی در ایـن دوران دشـوار ،مانند دیگر مراکز آموزشـی در سراسـر جهان ،خـود را در
مواجهـه بـا تحولـی آموزشـی یافتنـد کـه میبایسـت به سـرعت بـا آن منطبـق میشـدند .به گفتـۀ علیاکبـر مرزبـان مدیـرکل امور
دریانـوردان سـازمانهای تخصصـی و بینالمللـی سـازمان بنادر و دریانـوردی :به دنبـال اپیدمی کرونـا تمهیدات و راهکارهای مناسـبی
بـرای ادامـۀ دورههای آموزشـی دریانـوردی و تمدیـد گواهینامههـای شایسـتگی و مهارت دریانوردان اندیشـیده شـده اسـت .در این
ارتبـاط شـیوههای برگـزاری دو رههای آموزشـی برخط دریانوردی به مرکز آموزشـی سراسـر کشـور ابالغ شـده و نرمافزارهـای آموزش
مجازی راهاندازی شـد.
حال این انطباق چگونه صورت گرفت؟ سؤالی است که این گزارش قصد دارد به بخشهایی از آن پاسخ دهد.
بـه همیـنمنظـور و برای اینکـه از وضعیت آمـوزش مجازی و یادگیـری الکترونیکـی در ایران بهویژه در رشـتۀ دریانوردی آگاه شـویم
از دکتـر الهـام اکبـری ،دربـارۀ یادگیـری الکترونیکـی ،مزایـا و معایب آن پرسـیدیم .بعـد از آن بـرای اینکـه دریابیم با شـیوع کرونا
در رشـتۀ دریانـوردی چـه تحولـی رخ داد با پوریـا کولیوند ،رئیـس ادارۀ کل امـور دریانوردان سـازمان بنـادر و دریانوردی بـه گفتوگو
پرداختیـم و در آخـر پای سـخنان کاپیتان حسـینی ،مدیر امور پژوهش و آموزش مؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران
و مهنـدس حمیـد رفیعـی سرپرسـت  ITهمـان مؤسسـه و دکتر سـیدجعفر سـجادی ،معاون آموزشـی و تحصیلات تکمیلی دانشـگاه
دریانـوردی و علـوم دریایی چابهار نشسـتیم.
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آموزش الکترونیک و مزایای آن
زمانـی کـه از خانـم دکتـر الهـام اکبـری ،عضـو
هیأتعلمـی دانشـگاه تربیتمـدرس و عضـو انجمـن
علمـي يادگيري الكترونيكـي ايران (يادا) خواسـتیم تا
مزایـا و معایـب آموزش از راه دور را تشـریح کند ،وی
بـا تأکیـد بـر اینکـه اسـتفاده از ترکیـب «آمـوزش
از راه دور» به جــــای «یـــادگیری الکترونیکـــی»
( )E Learningاشـتباه اسـت ،گفـت :بیـن
ایـن دو مقولـه تفاوتهـای بسـیاری وجـود دارد
بـه صورتیکـه در آمـوزش از راه دور بسـتههای
آموزشـی از طریـق پسـت و یـا هر وسـیلۀ حملونقلی
دیگـری بـه دسـت دانشپـژوه میرسـد .در این مدل
آموزشـی ،نهتنهـا تعاملـی بیـن آمـوزگار و آموزنـده
شـکل نمیگیـرد ،بلکـه امـکان بهروزرسـانی مطالـب
وجـود نـدارد .بـا ایـن حـال ،در یادگیـری الکترونیکی
محتـوای آموزشـی بهروزرسـانی میشـود و متناسـب
بـا نـوع آمـوزش الکترونیکی امـکان ارتبـاط همزمان
و یـا غیرهمزمـان بیـن اسـتاد و دانشـجو وجـود
دارد .بـه ایـن ترتیـب ،هـر نـوع آمـوزش الکترونیکی
آمـوزش از راه دور اسـت امـا هـر آمـوزش از
راه دوری ،یادگیـری الکترونیکـی نخواهـد بـود.
او بـا بیــــان اینکـه دو نـوع یادگیـری الکترونیکـی
اعـم از همزمـان و ناهمزمـان وجـود دارد و هـر کدام
از اینهـا مزایـای خـاص خـود را دارنـد ،افـزود :در
نـوع یادگیـری الکترونیکـی همزمـان ،هـم یاددهنده
(مـدرس ،اسـتاد) و هـم یادگیرنده (فراگیر یا دانشـجو)
از مکانهـای مختلـف در یـک زمـان مشـخص از
طریـق وب ،شـبکههای اجتماعـی و یـا هـر ابـزار
ارتباطـی دیگـر دور هـم جمع میشـوند و کالس خود
را تشـکیل میدهنـد؛ امـا در یادگیـری الکترونیکـی
ناهمزمـان محتـوای بسـتۀ آموزشـی کـه نبایـد فقـط
بـر متـن مبتنـی باشـد و باید چندرسـانهای بـه همراه
تکالیـف باشـد در یک وب قرار داده میشـود و فراگیر
یـا همـان یادگیرنـده با توجـه به نیـاز خـود ،محتوای
مـورد نظـر را انتخـاب و از آن اسـتفاده میکنـد.
بنابرایـن ،نخسـتین دورههـای آمـوزش مجـازی کـه
در دنیـا برگـزار شـد بر پسـت مبتنـی بود بـه صورتی
کـه پکیـج تهیه شـدۀ آمـوزش دروس از طریق بسـتۀ
پسـتی بـرای فراگیـر فرسـتاده میشـد؛ امـا عقبـۀ آن

آمـوزش مبتنـی بر بسـتر اینترنـت که از
آن بـهعنـوان آمـوزش مجـازی ،آمـوزش
آنالیـن و یادگیـری الکترونیکـی یـاد
میشـود در هـر کشـور و رشـتهای حداقل
برای بخش نظـری دروس قابل اجراسـت.

چـه ما امـروز بهعنـوان آمـوزش مجازی یـا یادگیری
الکترونیکـی از آن یـاد میکنیـم و بـا آن در ارتبـاط
هسـتیم بـه دهـۀ  70میلادی برمیگـردد .دانشـگاه
فونیکـس در آمریـکا نخسـتین جایـی اسـت کـه از
بسـتر اینترنـت بـرای آمـوزش اسـتفاده کـرد .بعـد از
آن نیـز در دهـۀ 80میالدی دانشـکدههای نیوجرسـی
ایـن متـد آموزشـی را تکمیل کردنـد .در ایـران اولین
دورۀ آمـوزش مجـازی بهصـورت مکاتبـهای به دوران
قبـل از انقلاب در دانشـگاه ابوریحـان برمیگـردد.
ایـن رونـد پـس از انقلاب متوقـف شـد تـا اینکـه
پروتکلهایـی ایجـاد و دانشـگاه پیامنـور پایهگـذاری
شـد .اکنـون که مـا از یادگیـری الکترونیکـی صحبت
میکنیـم ابــــزارهای مختلفـی بـرای بـــــرگزاری
دورههـای مجـازی وارد ایـران شـده اسـت کـه امیـد
مـیرود زیرسـاختهای مـا در ایـن زمینـه تکمیـل
شـود .زیـرا در یادگیـری الکترونیکـی مزایایـی وجـود
دارد که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد.
نخسـتین مزیـت یــــادگیری الکترونیکـی کاهـش
بیچـون و چـرای هزینههاسـت .در ایـن روش
آمـوزش ،دانشـجو میتوانـد بـر مبنـای نیـاز و زمـان
خـود دورۀ آموزشـی را انتخاب و تعیین کنـد .بنابراین،
امـکان هماهنـگ شـدن بیشـتر دانشـجو بـا محتوای
آموزشـی و تعییـن زمان مناسـب بیـش از پیش وجود
دارد .همچنیـن یادگیـری الکترونیکی بر نیاز شـخص
فراگیـر مبتنـی اسـت بنابراین فرد براسـاس نیـاز خود
سـراغ ایـن محتوا مـیرود و از آن اسـتفاده میکند .از
دیگـر مزایای ایـن روش یادگیری ،افزایـش ارتباطات
و تعامـل بیـن دو طـرف اسـت (در گذشـته تعاملات
محـدود بـود امـا اکنـون گسـترش یافتـه و در هـر
زمانـی فراگیـر میتوانـد بـا اسـتاد در ارتبـاط باشـد).
مزیـت دیگـر یادگیـری الکترونیکی اسـتفاده در مواقع
بحـران مانند دوران شـیوع ویروس کووید 19-اسـت.
بـه صورتی که اگر اسـتانداردها در ایـن نوع از آموزش
رعایـت شـود در مواقـع بحـران میتوانـد جایگزیـن
روش سـنتی شـود .همچنیـن اگـر بتوانیم ایـن نوع از
آمـوزش و یادگیـری را توسـعه دهیـم میتوانیـم بـه
سـمت عدالـت آموزشـی کـه هـدف متعالـی در زمینۀ
آمـوزش اسـت حرکـت کنیم .بـه این ترتیـب ،افرادی
کـه در مناطـق محـروم هسـتند میتواننـد در معرض
آمـوزش بهتر با اسـتانداردهای آموزشـی قـرار گیرند.
از دیگـر مزایـای یادگیـری الکترونیکـی بهویـژه
در رشـتهها و حوزههایـی ماننـد دریانـوردی و
شـرکتهایی ماننـد کشـتیرانی ایـن اسـت کـه
مدیـران و کارکنـان در مناطـق مختلـف و دور بـه
روز کـردن اطالعـات و دورههـای آموزشـی خـود نیاز
دارنـد کـه ممکـن اسـت بهصـورت فیزیکـی نتواننـد
در آن دورههـا حضـور یابنـد امـا از طریـق یادگیـری
الکترونیکـی میتواننـد بهراحتـی در ایـن دورههـای
آموزشـی شـرکت کننـد و مـدرک دریافـت کننـد .بـه
بیـان دیگـر ،از طریـق ایـن آمـوزش بـا هزینـه ،وقت
و انـرژی کمتـر میتوانیـم بهصـورت مسـتمر توسـعۀ

عضو هیأت علمی دانشگاه
تربیت مدرس:
اکنـون عمـوم کالسهـای مبتنی
بـر یادگیـری الکترونیکـی مبتنی
بـر چـت و گفتوگـو اسـت کـه
خوشبختانه طــــرفین میتوانند
بیشـتر بـا یکــــدیگر در تعامـل
باشند.

نخسـتین مزیـت یـــــادگیری
الکترونیکـــــی کاهـش بیچون
و چـــــرای هزینههــــاست.
در ایـن روش آمـوزش ،دانشـجو
میتوانـد بر مبنـای نیـاز و زمان
خـود دورۀ آموزشـی را انتخاب و
تعییـن کند.
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حرفـهای کارکنـان خـود را داشـته باشـیم.
عضـو هیأتعلمـی دانشـگاه تربیتمـدرس بـا اشـاره
بـه اینکـه عمـق یادگیـری بـه همـت فـرد فراگیـر
یـا همـان دانشـجو بسـتگی دارد ،گفـت :اینکه فرد
بهتنهایـی مبحثـی را یـاد میگیـرد هـم میتوانـد
مزیـت باشـد و هـم ایـراد ،زیرا خـود فرد بایـد عمیق
شـود و تمـام تلاش خود را بـرای فهم بیشـتر و بهتر
مطلـب بکنـد .همچنیـن بـه نـوع دوره و کسـانی که
آن دوره را مدیریـت میکننـد بسـتگی دارد کـه آیـا
امـکان برقـراری تعامـل بیشـتر را بـرای فراگیـران
ایجـاد کردهانـد یـا خیر.
عضـو انجمـن علمـي يادگيـري الكترونيكـي ايـران
(يـادا) یـادآور شـد :اکنـون عمـوم کالسهـای مبتنی
بـر یادگیـری الکترونیکـی مبتنـی بر چـت و گفتوگو
اسـت کـه خوشـبختانه طرفیـن میتواننـد بیشـتر بـا
یکدیگـر در تعامـل باشـند.
ایـن اسـتاد متخصـص و صاحبنظـر در زمینـۀ
یادگیـری الکترونیکـی بـا تأکیـد بـر اینکـه اکنـون
عمـوم مـردم عالقـه دارنـد بـه جـای روزنامـه و
تلویزیـون از شـبکههای اجتمــــاعی اطالعـــات
را دریافـت کننـد ،گفـت :بایـد بگویـم کـه یادگیـری
الکترونیکـی ،شـبکههای اجتماعـی را بـه خدمت خود
درآورده اسـت بهگونـهای کـه امروزه به این شـبکهها
بهعنـوان یکـی از ابزارهـای جدی و مؤثـر در آموزش
نـگاه میشـود؛ ً
مثلا بسـیاری از آموزشهـای ضمن
خدمـت را شـما در کشـتیرانی میتوانیـد از طریـق
شـبکههای اجتماعـی داشـته کـه جذابتر اسـت و به
دلیـل آن کـه رایگان اسـت هزینههای شـرکت را هم
در حـوزۀ آمـوزش کاهـش میدهـد.
بُعد عاطفی کمرنگ میشود
تاکنـون هرچـه دربـارۀ یادگیـری الکترونیکـی گفتـه
شـد ،مزایای آن بـود در حالیکه این شـیوه از آموزش
نیـز ماننـد شیــــوههای دیگـر میتوانـد معایبـی هم
داشـته باشـد .یکـی از ایـرادات یادگیـری الکترونیکی
ایـن اسـت که بُعـد عاطفی از بیـن میرود و یا بسـیار
کمرنـگ میشـود زیـرا شـما نمیتوانیـد آن فضـای
حاکـم و رابطـۀ عاطفـی را در کالسهای سـنتی و رو
در رو در فضـای یادگیـری الکترونیکـی ایجـاد کنیـد.
اگـر معلـم و اسـتاد در ایـن زمینـه مهـارت باالیـی
داشـته باشـد میتوانـد فقـط مقـداری از فضـا و بُعـد
عاطفـی کالسهـای سـنتی را در فضـای یادگیـری
الکترونیکـی ایجـاد کند.
در همیـن رابطـه ،اکبـری بـا بیـان اینکـه مدیریت
ایـن کالسهـا نیز بسـیار سـخت اسـت ،تأکیـد کرد:
در چنـد ماهـۀ بحـران کوویـد 19-چندیـن گـزارش
از اسـتادانی داریـم کـه در شـیوۀ سـنتی کالسهـای
جـذاب و موفقـی دارنـد اما الزامـ ًا در فضـای یادگیری
الکترونیکـی موفـق نیسـتند و مشـکالتی دارنـد و
نمیتواننـد درس را بهخوبـی ارائـه دهنـد و تفهیـم
کننـد؛ بنابرایـن ،موفـق بـودن و مدیریـت کـردن
دانشـجویان در یادگیـری الکترونیکی مهـارت خاصی
میطلبـد کـه مـا بایـد روی آن تامـل کنیـم.
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جـــامعۀ دریـــایی در انتظار اصالحیــه
کنوانسیون STCW
مزایـا و ایـرادات یـا بهتـر اسـت بگوییـم الزامـات
یادگیـری الکترونیکی را خواندیم و با آن آشـنا شـدیم
امـا بهتـر اسـت بدانیـم در رشـتۀ تخصصـی ماننـد
دریانـوردی چگونـه بایـد شـیوۀ الکترونیکـی آمـوزش
را وارد کـرد و تاکنـون چـه اقداماتـی در ایـن زمینـه
صـورت گرفتـه اسـت؟
سـازمان بنـادر و دریانـوردی ایـران بهعنـوان مرجـع
دریایی کشـور بـه نیابت از سـازمان جهانی دریانوردی
دورههای آموزشـی را براسـاس کنوانسیون STCW
و مطابـق بـا قوانین و دسـتورات آن سـازمان و کمیتۀ
فرعـی عامل انسـانی ،آمـوزش و نگهبانی ()HTW
انجـام میدهـد کـه خوشـبختانه در لیسـت سـفید
گواهینامههـا و آموزشهـای دریانـوردی  IMOهم
قرار گرفته اسـت.
آخریـن اصالحیـهای کـه بـر کنوانسـیون STCW
صـورت گرفتـه مربوط به سـال  2010میالدی اسـت
کـه از همـان زمـان زمزمههایـی مبنـی بـر راهاندازی
شـیوههای جدیـد آموزشـی در حـوزۀ دریانـوردی در
جهـان شـکل گرفـت امـا تـا سـال  2019کـه آخرین
اجلاس کمیتـۀ  HTWبرگـزار شـد فقـط دربـارۀ
ادبیـات آمـوزش و یادگیـری الکترونیکـی یـا همـان
 E-Learningبحـث شـده بـود و هیـچ دورهای
در رشـتۀ دریانـوردی در کشـورهایی کـه عضـو ایـن
کنوانسـیون هسـتند برگـزار نشـده بـود بلکـه ادبیـات
ایـن کار شـکل گرفتـه و تحقیقـات مختلفـی در ایـن
زمینـه انجام شـده بـود .البتـه  IMOمادام بـه دنبال
آن بـوده تـا اسـتانداردها و پروتکلهایـی را تهیـه و
تدویـن کند تا کشـورها در حـوزۀ آمـوزش دریانوردی
بـه سـمت شـیوههای جدیـد گام بردارنـد .یکـی از
پیششـرطهای اصلـی بـرای ایـن کار آمـاده بـودن
زیرسـاختهای الزم در کشـورهای عضـو اسـت.
بدیـن ترتیب IMO،و کشـورهای عضو کنوانسـیون
 STCWچندیـن سـال بـا طمانینـه و بـدون هیـچ
عجلـهای بـه دنبـال بسترسـازی بـرای آمـوزش
مجـازی بودنـد کـه در واپسـین روزهای سـال 2019
مهمـان ناخوانـدهای وارد مهمانخانهای بـه نام جهان
هسـتی شـد و اندک انـدک در همۀ الیههـای زندگی
جهانیـان تأثیـر گذاشـت تـا به آمـوزش رسـید و همۀ

سـطوح آموزشـی را تعطیـل کـرد.
در ایـن زمینـه پوریـا کولیونـد ،رئیـس اداره کل امـور
دریانـوردان سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـا بیـان
اینکـه بـا شـیوع ویـروس کرونـا احسـاس نیـاز بـه
آمـوزش مجـازی در رشـتۀ دریانـوردی بیشازپیـش
جلـوه کـرد ،گفـت :بـا وجـود شـیوع ویـروس کرونـا
نمیتـوان صنعـت دریانـوردی را تعطیـل کـرد و
اگـر ایـن صنعـت در حرکـت باشـد بالتبـع آمـوزش
دریانـوردی هـم نبایـد متوقـف شـود؛ بنابرایـن ،بایـد
بـه ایـن اجبـار تـن داد و شـیوۀ مجـازی آمـوزش را
پذیرفـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه اکنـون  IMOبـا جدیـت
بیشـتری بـه دنبـال برگـزاری دورههـای مجـازی
رفتهاسـت ،تصریـح کـرد :بـا ایـن وجـود ،همچنـان
چـون رویکـرد کشـورهای عضو این اسـت کـه طبق
کنوانسـیون ایـن کار را انجـام دهند و متأسـفانه هنوز
کنوانسـیون اصلاح نشـده اسـت و بـرای اصلاح به
فراینـد بسـیار طوالنـی نیـاز دارد .بـه همیـن دلیل ،ما
هنوز دورۀ آموزشـی به صورت مسـتدل در کنوانسیون
نداریـم ،امـا سـازمان جهانـی دریانوردی قبل از سـال
 1399بـه کشـورهای عضو از جمله ایـران اعالم کرد
کـه شـما آمـوزش دریانـوردی را دریابید.
کولیونـد خاطرنشـان کـرد :در ایـران از اول اسـفندماه
 1398تـا  20فروردینمـاه  1399کل آمـوزش
دریانـوردی تعطیـل بـود امـا پـس از ایـن پیـام
 ،IMOآسـتین همـت را بـرای اجـرای کالسهـای
مجـازی آمـوزش دریانـوردی بـاال زدیـم .بـا تدویـن
شـیوهنامهای بـرای چگونگـی آمـوزش دریانـوردی
در بحـران کرونـا و رعایـت همـۀ دسـتورالعملها و
پروتکلهـای بهداشـتی آمـوزش دروس تئـوری و
بخـش تئـوری دروس عملـی را بهصـورت مجـازی
آغـاز کردیـم.
او بـا بیـان اینکـه بخـش کارگاهی را هـم با رعایت
ی کردیـم ،اظهـار کرد:
فاصلهگـذاری اجتماعـی نهایـ 
نهایتـ ًا در زمـان اجـرا بـرای دورههایـی که علاوه بر
کارگاه بـه الزامـات دیگـری ماننـد اسـتخر و پریدن از
ارتفـاع نیـاز دارد بـا توجه بـه تعطیلی اسـتخرها تا حد
امـکان بـا اسـتفاده از امکانـات کارگاهی انجـام دادیم
و در سـایر مـوارد بـا نمایـش فیلـم آمـوزش دادیـم تا
بخـش عملـی را در آینده برگـزار کنیم.
بـه گفتـۀ رئیـس اداره کل امـور دریانـوردان سـازمان
بنـادر و دریانـوردی؛ اکنـون آموزشهـای دریانـوردی
بـا همیـن شـیوه در حـال برگـزاری اسـت .البتـه اگر
وزارتعلـوم شـرایط آموزشـی را عـادی اعلام کنـد
مـا هـم بـه سـمت عادیسـازی شـرایط و برگـزاری
کالسهـای حضـوری البتـه بـا رعایـت همـۀ جوانب
پیـش خواهیـم رفت.
کولیونـد گفـت :دسترسـی سـریع دریانـوردان بـه
محتویات آموزشـی ،پاسـخ بـه نیازهای دریانـوردان و
همچنیـن دسترسـی بـه اسـاتید مجـرب از فوایـد این
کالسهاسـت زیرا اکثر اسـاتید مجربتر در اسـتانها
هسـتند و تـا پیـش از کرونـا ،در دانشـگاههای بنـادر
دورافتـاده نیز دسترسـی به این اسـاتید بسـیار دشـوار

بـود که خوشـبختانه در این شـیوه به راحتی میشـود
از اسـاتید مجـرب بـرای برگـزاری دورههـای آموزش
آنالیـن در برخـی مراکـز دورافتـاده بهـره برد.

در مــؤسسۀ آمـــوزشی کشتیـــرانی چه
میگذرد؟
بخشـی از تدابیر سـازمان بنـادر و دریانـوردی را برای
آمـوزش رشـتۀ دریانـوردی خواندیـم اما باید بررسـی
کنیـم کـه الزامـات و تدابیر آن سـازمان در مؤسسـات
آموزشـی و دانشـگاهها چگونـه اجـرا میشـود.
مؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران
یکـی از مؤسسـات آموزشـی دریانـوردی اسـت کـه
دورههـای آموزشـی را براسـاس اسـتانداردهای
 STCWبرگـزار میکنـد .بنابرایـن ،بـرای ورود بـه
آمـوزش و یادگیـری الکترونیکی به مجوز کنوانسـیون
نـام بـرده نیـاز دارد.
کاپیتـان سـیدعبداله حسـینی ،مدیـر امـور پژوهـش
و آمـوزش مؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی جمهـوری
اسلامی ایـران بـا یـادآوری اینکـه در سـال
 1397بـرای پرسـنل شـرکت کشـتیرانی دو دورۀ
غیرکنوانسـیونی عمومـی بهصـورت آمـوزش مجازی
آفالیـن برگـزار کردیـم ،گفـت :بـا وجـودی کـه
فراگیـران ایـن دو دوره از مـدل برگـزاری کالسهـا
رضایـت داشـتند و قـرار بـود ایـن کالسهـا تـداوم
داشـته باشـد اما چون تهیـۀ محتوای آموزشـی در این
دورههـا پرهزینـه اسـت دیگـر چنیـن دورهای برگـزار
نکردیـم ،زیـرا دورههای آموزشـی مجـازی آفالین به
دو صـورت برگـزار میشـود یـا اینکـه فقـط یـک
میکروفـون در اختیـار اسـتاد قـرار میگیـرد و صـدا و
تصویـر اسـتاد ضبـط میشـود و یـا اینکـه بـرای
برقـراری ارتبـاط بیشـتر از مـواد آموزشـی بیشـتری
اسـتفاده میشـود کـه گرانتـر تمـام میشـود .بـه
همیـن دلیـل ،این نـوع آموزش ،بیشـتر بـرای دروس
عمومـی بـه کار مـیرود کـه کاربـر بیشـتری دارد.
بـه گفتـۀ او 150 ،نفـر در ایـن دورههـا شـرکت
کـرده بودنـد و بعـد از دوره هـم بـا برگـزاری آزمون،
گواهینامـه بـه فراگیـران تحویـل شـد.
کاپیتـان حسـینی بـا بیـان اینکـه دیگـر در حـوزۀ
آمـوزش مجـازی ورود نکردیـم تا اینکـه به بحران
کرونـا برخـورد کردیـم ،اظهـار کـرد :سـازمان بنادر و

رئیس اداره کل امـور دریانوردان
سـازمان بنادر و دریانوردی:
با وجـود شـیوع ویـروس کرونا
نمیتـوان صنعـت دریانـوردی را
تعطیـل کـرد و اگـر ایـن صنعـت
در حرکـت باشـد بالتبـع آموزش
دریانـوردی هـم نبایـد متوقـف
شـود؛ بنابرایـن ،بایـد بـه ایـن
اجبـار تـن داد و شـیوۀ مجـازی
آمـوزش را پذیرفـت.

دکتر سجادی:
نه تنها در رشـتههای دریانوردی
بلکه در همۀ رشـتهها دانشـگاهها
و مراکـز آموزشـی بـا وضعیـت
پیشبینـی نشـدهای روبـهرو و
مجبور شـدند هر چند شـتابزده
تصمیماتــــــی را بـرای ادامـۀ
آموزشهـا اتخـاذ کننـد بنابراین
به آمـوزش مجـازی روی آوردند.

دریانـوردی بهعنـوان سیاسـتگذار دریایـی و نمایندۀ
 IMOدر ایـران همـۀ فعالیتهـای آموزشـی را تـا
فروردینمـاه متوقف کـرد اما از آن جایـی که آموزش
را نمیتـوان تعطیـل کـرد و افسـران روی کشـتی بـه
گواهـی بـهروز نیـاز دارنـد  IMOابتـدا بـا صـدور
بخشنامـهای گواهینامههـای موجـود را تمدیـد کرد
امـا بالتبـع این فرجههـای تمدید هم کفایـت نمیکرد
بنابرایـن ،در فـاز اول بـه کشـورها اجازه داد بـا انجام
تمهیداتـی در هـر کشـور و بـا رعایـت پروتکلهـای
بهداشـتی دورههـای تئـوری را بهصـورت مجـازی و
آمـوزش الکترونیکـی برگـزار کننـد .مـا هم بـا مجوز
سـازمان بنـادر دورههایـی را کـه صرفـ ًا تئـوری بودند
بـه صـورت مجـازی برگـزار کردیم.

دانشگاه دریانوردی چابهار چه کرد؟
دکتـر سـیدجعفر سـجادی ،معاون آموزشـی دانشـگاه
دریانـوردی و علـوم دریایـی چابهـار هـم بـا بیـان
اینکـه هنـوز سـازمان جهانـی دریانـوردی در مقولـۀ
آمـوزش مجـازی یـا همـان یادگیـری الکترونیکی به
نتیجـه نرسـیده بـود کـه شـیوع ویـروس کرونـا همه
را شـگفتزده کـرد ،گفـت :نـه تنهـا در رشـتههای
دریانـوردی بلکـه در همـۀ رشـتهها دانشـگاهها و
مراکـز آموزشـی بـا وضعیـت پیشبینـی نشـدهای
روبـهرو و مجبور شـدند هر چند شـتابزده تصمیماتی
را بـرای ادامـۀ آموزشهـا اتخـاذ کننـد بنابرایـن بـه
آمـوزش مجـازی روی آوردنـد.
سـجادی اظهـار کرد :آمـوزش مجازی با تمـام مزایا و
فوایـدی که دارد شـاید در دروس تئـوری روی کیفیت
اثـر منفی نداشـته باشـد و یـا حتی کیفیـت آموزش را
هـم در شـرایط عالـی افزایش دهـد اما بـرای دروس
عملـی و نیمـه عملی تقریبـ ًا کارایی نـدارد بهخصوص
بـا متـد و روشهایـی کـه اکنـون بـرای ایـن نـوع از
آموزش وجـود دارد.
او خاطرنشـان کـرد :برخـی از اسـتادان و مهندسـانی
کـه در حـوزۀ آمـوزش مجـازی کار کردهانـد معتقدند
کـه روشهایـی وجـود دارد کـه دروس عملـی را
هـم بتـوان بهصـورت مجـازی تدریـس کـرد امـا در
حالحاضـر زیرسـاخت و نرمافزارهـای الزم برای این
کار وجـود نـدارد.
معـاون آموزشـی دانشـگاه دریانوردی و علـوم دریایی
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چابهـار بـا بیـان اینکـه مـا هـم هماهنـگ بـا اداره
کل امـور دریانـوردان سـازمان بنادر و دریانـوردی بعد
از فروردیـن  1399کالسهـای آنالیـن را برگـزار
کردیـم ،یـادآور شـد :بههمینجهـت ،بـا توجـه بـه
شـرایط بـه وجـود آمـده ،آموزشهـای مـا در دروس
تئـوری رشـتههای دریایـی بـه شـکل مجـازی ادامه
یافـت .اکنـون هـم در دروس تئـوری مشـکلی نداریم
و کالسهـا تـا آخـر تـرم بـه همیـن شـیوه برگـزار
میشـود؛ امـا دروس عملـی را در کل بـه تـرم
آینـده موکـول کردهایـم تـا شـرایط عـادی شـود و یا
برنامهریـزی دقیقتـری بـرای ایـن موضـوع صـورت
گیر د .
ابراز رضایت نسـبی دریانـوردان از آموزش
مجازی
پیشبینـی میشـود؛ در دوران کرونـا تجربـۀ برگزاری
آمـوزش مجـازی در رشـتۀ دریانـوردی و همچنیـن
فاصلهگـذاری اجتماعـی در کارگاههـا بازتابهـای
متفـاوت و متضـادی داشـته باشـد .گفتـه میشـود
بسـیاری از دریانـوردان از ایـن شـرایط ابـراز رضایـت
کردهانـد و گفتهانـد کـه بهواسـطۀ ایـن شـیوهنامه
توانسـتهاند خالءهـای خـود را پوشـش دهنـد و بـه
کار خـود بازگردنـد .بـا ایـن وجـود ،بـه نظر میرسـد
در ایـن حـوزه ،همچـون دیگـر حوزههـای آموزشـی،
دغدغههـــایی ماننـد زیرسـاختها( ،)ITسـرعت
اینترنـت ،دسترسـی داشـتن در همۀ نقاط بـه اینترنت
و ...وجـود دارد .تـا جایـی کـه دریانـوردان اعلام
کـرده بودنـد کـه گاهـی برخـی از الزامـات الزم از
جملـه نرمافزارهـا ،دسترسـی بـه اینترنـت ،پهنـای
بانـد مناسـب و ...را بـرای نشسـتن سـر کالس درس
مجـازی ندارنـد زیـرا در نقـاط دورافتـاده هسـتند.
دکتر سـجادی دربارۀ کاسـتیهای موجـود در آموزش
مجـازی در ایـران گفـت :از آنجایـی کـه آمـوزش
مجـازی بـر پایـۀ تکنولـوژی و اینترنت اسـت اگر پایه
و زیرسـاخت کافـی وجـود نداشـته باشـد و یـا کیفیت
ً
عملا برگـزاری کالسهـا بـا
الزم را نداشـته باشـد،
مشـکل مواجـه میشـود .ما اکنـون دو مشـکل داریم
یکـی زیرسـاخت اینترنتی که دانشـگاهها نسـبت ًا دارند
و فقـط گاهـی اینترنـت قطـع و وصـل میشـود امـا
بحـث دوم دانشـجویان هسـتند که تعـدادی از آنها در
شهرسـتان و یـا روسـتاهایی هسـتند کـه بـه اینترنت
دسترسـی ندارنـد و شـرکت در کالسهـا بـرای آنهـا
غیرممکـن میشـود حتـی بعضـی از آنهـا تهیـۀ
بسـتههای اینترنتـی هـم برایشـان دشـوار اسـت کـه
وزارتعلـوم بایـد هماهنـگ کنـد و دولـت باید کمک
کنـد تـا ایـن زیرسـاختها مهیـا شـود و بهبـود یابد.
مدیـر امـور پژوهـش و آمـوزش مؤسسـۀ آموزشـی
کشـتیرانی هـم ماننـد دیگران نخسـتین مشـکالت و
نواقصـی را کـه بـرای آمـوزش الکترونیکـی در ایران
برخواند ،مشـکالت زیرسـاختی اینترنت ،نبود امکانات
مکفـی ،پایین بودن سـرعت اینترنـت و قطعی آن بود.
همچنیـن از آماده نبودن مؤسسـات و مراکز آموزشـی
سـخن رانـد و گفـت :برگزاری آمـوزش مجـازی باید
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روی سـطح  MMSصورت گیـرد ،دورهها ثبت و در
نهایـت ممیـزی انجام شـود که مـا در ایـن زمینه هم
ضعـف داشـتیم البتـه اکنـون برنامهریـزی کردهایم و
بـا مذاکـره بـا دفتـر  ITکشـتیرانی و چند پیمـانکار
خبـره در تالش هسـتیم کـه بتوانیم این زیرسـاختها
را هرچـه سـریعتر فراهـم کنیم.
حسـینی اعلام کرد :بـا وجـود همۀ این مشـکالت و
نواقـص ،مـا توانسـتهایم  15دورۀ مبتنـی بـر تئـوری
کوتاهمـدت و  2دورۀ بلندمـدت را در تهـران و
بوشـهر بهصورت مجـازی برگـزار کنیم .خوشـبختانه
تمهیداتـی اندیشـیده شـده تـا کالسهـا ضبـط شـود
و صـدا و مطالـب دوبـاره بـرای فراگیـران فرسـتاده
شـود؛ زیـرا دریانـوردی رشـتۀ بسـیار حساسـی اسـت
و مـا بایـد از کیفیـت یادگیـری و آمـوزش در دورههـا
اطمینـان حاصـل کنیـم .البتـه مـا نخسـتین دورهای
را کـه بهصـورت مجـازی برگـزار کردیـم دورۀ سـه
روزۀ افسـر امنیتـی کشـتی بـود کـه حتـی آزمـون
هـم بهصـورت اینترنتـی برگزار شـد که  20سـؤال از
دریانوردان پرسـیده شـد که بـرای هر کـدام باید یک
صفحـه مطلـب مینوشـتند.
او افـزود :مـا در مؤسسـۀ آمـوزش کشـتیرانی سـه
نـوع دوره برگـزار میکنیـم یکـی دورههـای دریایـی
اسـت کـه بـر اسـاس کنوانسـیون  STCWبرگـزار
میشـود .دورۀ دوم مربـوط بـه لجسـتیک و عملیـات
بنـدری اسـت کـه واحـدی در سـازمان بنـادر متولـی
ایـن دورههاسـت کـه مرتبـط بـا شـرکتهای
کشـتیرانی ،دفاتـر نمایندگـی و ترمینالهـای بنـدری
بـرای تخلیـه و بارگیـری و ...اسـت .دورۀ سـوم
دورۀ عمومـی اسـت کـه بـرای نیروهـای سـتادی و
همـکاران ما در خشـکی برگزار میشـود .خوشـبختانه
مـا توانسـتیم تهدیـد کرونـا را به فرصـت تبدیل کنیم
در دورههـای لجسـتیک با همکاری واحـد مربوطه در
سـازمان بنـادر و ارائـۀ شـیوهنامه و مجـوز دورههـای
لجسـتیک بنـدری هم بهصـورت مجازی برگزار شـد.
در خردادمـاه توانسـتیم دورۀ مدیریـت بازرگانـی را که
مرتبـط بـه همـکاران کادر خشـکی اسـت بـرای 20
نفـر از مدیـران کشـتیرانی برگـزار کنیـم .بـا بازخورد
خـوب از ایـن دوره ،دورههـای بعدی را هـم در برنامه
گذاشـتیم.
زمانـی کـه از کاپیتـان حسـینی دربـارۀ توانایـی
اسـتادان در ارائـۀ دروس الکترونیکـی و مدیریـت
کـردن کالسهـای مجـازی پرسـیدیم ،پاسـخ داد:
اگـر زیرسـاختها فراهـم باشـد حداقـل در رشـتۀ
دریانـوردی اسـتادان میتواننـد ارائـۀ خوبـی داشـته
باشـند فقـط به دلیـل اینکه در ایـن گونه کالسها
اغلـب اسـتادان متکلـم وحـده هسـتند بـه انـرژی و
تمرکـز بیشـتری نیـاز دارنـد .در هـر صورت اسـتادان
توانایـی دارنـد اکثـر دورههـای تئـوری دریانـوردی را
بهصـورت مجـازی تدریـس کننـد امـا چـون تاکنون
تجربه نشـده اسـت با احتیـاط با آن برخـورد میکنیم
و میگوییـم قسـمتی از دورههـا حتمـا بایـد حضوری
برگزار شـود.
کولیونـد هـم در ایـن زمینـه تأکیـد کـرد :مزایـای

برگـزاری ایـن دورههـا نبایـد مـا را از الزامـات و
ایـرادات غافـل کنـد ،زیـرا بـه دلیـل مناسـب نبـودن
زیرسـاختهای  ITبرخـی دریانـوردان دچـار چالـش
شـدند و نتوانسـتند دورۀ آموزشـی خـود را بـه خوبـی
بگذراننـد .گاهـی هـم طوالنی شـدن سـاعت کالس
موجـب نارضایتـی دریانـوردان شـده بـود.

در ادامـۀ ایـن گفتوگـو مهنـدس رفیعـی،
سرپرسـت  ITمؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران دربـارۀ نرمافـزار مـورد
اسـتفادۀ ایـن مؤسسـه در آمـوزش مجـازی بـا بیـان
اینکـه از ابتـدا مـا بهصـورت خـاص نویسـندۀ
ابزارهـای آموزشـی مجـازی نبودیـم و ابـزاری که در
ایـران وجـود دارد تکاملیافته و یا شخصیسـاز شـدۀ
ابزارهـای موجـود در دنیاسـت ،گفـت :بـرای اینکـه
بتوانیم از این ابــــزارها اسـتفاده کنیم باید از LMS
()Learning Management System
اسـتفاده کنیـم  LMSسیسـتم نرمافزاری اسـت که
بـه وسـیل ۀ آن میتوانیـم همـۀ فعالیتهـای مربـوط
بـه آموزش سـازمانی را بهصـورت الکترونیکـی انجام
دهیـم .بنابرایـن ،مؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی هم از
سـال  1384از همیـن  LMSاسـتفاده میکنـد کـه
شـرکتهای مختلفـی روی آن کار کردنـد و ابزارهای
جدیـد از جملـه زبان فارسـی را به آن اضافـه کردهاند.
تـا اینکـه ایـن مؤسسـه در سـال  1396سیسـتم
جامعـی را بـه نـام( HRMمدیریـت منابع انسـانی)
بـه کار گرفـت کـه آموزش مجـازی را هـم بهصورت
آفالیـن در داخـل خود داشـت.
حمیدرفیعـی بـا بیـان اینکه نـه تنها ما بلکـه آموزش
و پـرورش هـم بسـتر الزم را بـرای ایـن کار در اختیار
نداشـت و فقـط دانشـگاهها تاحـدودی زیرسـاخت
داشـتند ،افـزود :سـازمان بنـادر و دریانـوردی یـک
دسـتورالعمل داد کـه بـرای ارائـۀ آمـوزش بایـد حتم ًا
از ابزارهـای خـاص ماننـد Adobe Connect
اسـتفاده کنیـم .ایـن نرمافزارهـا بهصـورت مجـازی
فضـای کالس را درسـت میکننـد و امـکان پرسـش
و پاسـخ همزمـان را به وجـود میآورنـد و از امکاناتی
ماننـد تختـه وایتبـرد الکترونیکـی ،حضـور و غیـاب
و ...برخـوردار اسـت .همـۀ این اتفاقات ضبط میشـود
و در سیسـتم قابل استفاده اسـت .در مؤسسۀ آموزشی
کشـتیرانی از  BigBlueButtonاسـتفاده کردیـم

کـه همیـن مشـخصات را دارد.
او افـزود :مـا اکنـون بـرای خودمـان نرمافـزار خاصی
نداریـم زیـرا تـا چندمـاه گذشـته آمـوزش حضـوری
بـود و اکنـون بـه دلیـل آن کـه مقطعی بایـد آموزش
آنالیـن داشـته باشـیم از BigBlueButton
اسـتفاده میکنیـم.
بـه گفتـۀ رفیعـی؛ شـرکت توفـاد ،سـرور Adobe
 Connectرا بـرای برگـزاری وبینارهـا راهانـدازی
کرده اسـت.
رفیعـی هـم زبـان بـه گالیـه از زیرسـاختهای
مخابراتـی بـاز کـرد و گفـت :زیرسـاختهای
مخابراتـی و اینترنتـی مـا نسـبت بـه دیگـر کشـورها
وضعیـت مناسـبی نـدارد و مطلـوب نیسـت .زمانـی
کـه فراگیـران مـا بخواهنـد از بسـترهای غیرثابـت و
همـراه اسـتفاده کننـد بـه مشـکل برمیخورنـد زیـرا
بهنوعـی آنتندهـی و سـرویسدهی در برخـی نقـاط
ضعیـف اسـت و فراگیـران را قطع ًا در کیفیـت دریافت
محتویـات دچـار اختلال میکنـد .همچنیـن انتقـال
صـدا و تصویـر بهصـورت همزمان و عدمپاسـخگویی
سـرور در زمان ورود به سـایت جزء مشـکالتی اسـت
کـه بـرای دانشـجویان اتفـاق افتـاده و تـا زمانـی که
بسترسـازی الزم بـرای آن صـورت گیـرد همچنـان
پابرجاسـت.
در همیـن رابطـه ،دکتـر اکبـری در پاسـخ بـه ایـن
پرسـش کـه زیرسـاختهای یادگیـری الکترونیکی در
ایـران در چـه وضعیتـی اسـت ،گفت :کل کشـورهای
جهـان در ایـن زمینـه بـه تقویـت زیرسـاختها نیـاز
دارنـد ،امـا متأسـفانه مـا در ایران زیرسـاخت مناسـب
و کافـی یادگیـری الکترونیکی نداریم و هنـوز اقدامی
هـم بـرای تأمیـن ایـن زیرسـاختها و بهبـود آنهـا
انجـام نشـده اسـت .خـوب اسـت بدانیـد کـه وزیـر
آمـوزش فـدرال آلمـان اعلام کـرده بـود کـه مـا
زیرسـاختهای الزم را در اختیـار نداریـم و باید حدود
 500میلیـون یـورو بودجـه اختصـاص داده شـود .این
در حالی اسـت که سـرعت اینترنت آنها بسـیار بهتر از
مـا و زیرساختهایشـان هـم در وضعیت مناسـبتری
از ما قرار دارد و در کل آنها از ما پیشـروتر هسـتند .با
ایـن وجود بـرای بهبود شـرایط خود تلاش میکنند.
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه تربیتمـدرس تصریـح
کـرد :در مقابـل ،آنهـا علاوه بـر اینکـه سـرعت
اینترنـت در ایـران بـا کشـورهای دیگر قابل مقایسـه
نیسـت ،بایـد یـادآور شـد کـه مـا نـه زیرسـاختهای
الزم را داریـم و نـه بودجـهای بـرای خریـد تبلـت و
یـا هر دسـتگاهی که فراگیـران بتوانند از آن اسـتفاده
کننـد ،اختصـاص دادهایم.
او گفـت :ما زیرسـاختها را چه در نوع سـختافزاری
(اینترنـت ،دسـتگاه ،محتوای الکترونیکـی) چه در نوع
نرمافـزاری بـه معنی فرهنگسـازی و آشـنایی نداریم
بنابرایـن ،نـه فراگیـران و دانشـجویان و نـه اسـاتید و
آمـوزگاران بـرای بهرهبـرداری از امـکان یادگیـری
الکترونیکـی آمـوزش ندیدهانـد و بـا شـیوع ویـروس
کوویـد 19-بـه نـاگاه و یکبـاره تصمیـم گرفته شـد
کـه از این فضا اسـتفاده شـود.

سرپرست فناوری اطالعات
مؤسسۀ آموزشی کشتیرانی
جمهوریاسالمیایران:
زیرساختهـــــای مخابراتـی و
اینترنتـی مـــا نسـبت بـه دیگر
کشـورها وضعیـت منـــاسبی
نـدارد و مطلـوب نیسـت .زمانـی
کـه فراگیـران مـا بخواهنـد از
بسـترهای غیرثابـت و همـراه
استفــــــاده کننـد بـه مشـکل
برمیخورند.

کاپیتان سید عبدا ...حسینی:
 150نفـر در ایـن دورهها شـرکت
کـرده بودنـد و بعـد از دوره هـم
بـا برگـزاری آزمـون ،گواهینامه
به فراگیـران تحویل شـد.

بـه گفتـۀ اکبری؛ این فضا الزامـات ،بایدها و نبایدهای
خـاص خود را در چگونگی اسـتفاده دارد که متأسـفانه
همیـن الزامات هم در ایران رعایت نشـده اسـت.
او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه در حـوزۀ یادگیـری
الکترونیکـی تفـاوت مـا با کشـورهای دیگر چیسـت،
بـا بیـان اینکـه تحقیـق علمـی در ایـن زمینـه انجام
نشـده اسـت ،گفت :باتوجه به تجارب شـخصی خودم
در ایـن حـوزه ،میگویـم مشـکل جـدی یادگیـری
الکترونیکی در ایران این اسـت که بیشـتر ،مهندسـان
ورود کردهانـد تـا متخصصـان آمـوزش و تـا وقتـی
هـم کـه بـه ایـن شـکل ادامـه داشـته باشـد آنهـا بـا
نـگاه مهندسـی و تکنولوژیـکال بـه این موضـوع نگاه
میکننـد و فقـط به بُعـد تکنولوژی اهمیـت میدهند؛
یعنـی صـرف ایـن را که مـا عنصـر تکنولـوژی داریم
و از آن اسـتفاده کردیـم کار موفقیتآمیـزی میداننـد
در حالیکـه یادگیـری الکترونیکـی دو بخـش دارد که
یـک بخـش آن آمـوزش و یادگیـری و بخـش دیگـر
تکنولـوژی اسـت .مهندسـان مـا تکنولـوژی را تـا
حـدودی دارنـد و با خرسـندی معتقدند صـرف اینکه
مـا از یـک تکنولـوژی اسـتفاده میکنیـم یادگیـری
الکترونیکی اسـت اما از نظر متخصصان و کارشناسان
چنیـن نیسـت؛ زیرا بُعـد دیگـر یادگیـری الکترونیکی
بـه نـام آمـوزش کـه بایـد در فضـای تکنولـوژی
بنشـیند غایـب اسـت و هماهنگـی بیـن ایـن دو بُعـد
هـم بـا ایجـاد همـان زیرسـاختها ممکـن میشـود.
عضـو انجمـن علمـي يادگيـري الكترونيكـي ايـران
(يـادا) خاطرنشـان کـرد :یـک اسـتاد دانشـگاه گفت،
در کالس رفـع اشـکال متوجـه شـدم دانشـجویان
تمـام مـدت آمـوزش الکترونیکـی چیزی یـاد نگرفتند
کـه دلیـل اصلـی آن آمـوزش ندیـدن مدرسـان و
اسـتادان دانشـگاه بـرای برگزاری دورههـای یادگیری
الکترونیکی اسـت.
او یـادآور شـد :یکـی از ایـرادات این اسـت کـه ایران
و بعضـی کشـورهای دیگـر تکنولـوژیزده هسـتند و
فکـر میکننـد صـرف اسـتفاده از تکنولـوژی ،آموزش
الکترونیکـی اسـت در حالـی کـه بُعد آمـوزش مهمتر
از بُعـد تکنولـوژی اسـت .هـر دو بُعـد آمـوزش و
تکنولـوژی بایـد بـا یک طراحـی مناسـب در کنار هم
باشـند تـا بـه یادگیـری منجر شـوند.
بـه گفتـۀ اکبـری ،ما بـا داشـتن تکنولوژی شـرایط را
مهیـا دانسـتهایم و آموزش الکترونیکـی را در این فضا
رهـا کردهایم.
شمشیر دولبۀ یادگیری الکترونیکی
اکنـون بـه خوبـی درک میکنیـد که ما با کشـورهای
دیگـر در زمینـۀ آمـوزش الکترونیکـی تفاوتهـای
زیـادی داریـم .آنها سـالهای سـال اسـت کـه از این
فضـا اسـتفاده میکننـد بنابرایـن ،هـم تجربـه دارند و
هـم از زیرسـاختهای بهتـری برخـوردار هسـتند در
حالـی کـه ما نسـبت بـه کشـورهای غربی نـه تجربه
داریـم و نـه زیرسـاختهایمان مهیاسـت .اسـتفاده از
تکنولـوژی بـرای آمـوزش پـس از شـیوع ویـروس
کوویـد 19-نخسـتین تجربـۀ مـا بهصـورت گسـترده
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اسـت بنابرایـن میتوانـد ماننـد یـک شمشـیر دولبـه
عمـل کنـد زیـرا از طرفی آغـازی خوب بـرای فراگیر
شـدن آمـوزش الکترونیکـی اسـت و از طرفـی ،اگـر
بایدهـا و نبایدهـا و الزامـات رعایـت نشـود تجربـهای
منفـی بـرای مـردم رقم میزنـد و بعد از ایـن ویروس
کـه شـرایط بـه حالـت عـادی بازگـردد انگیـزۀ افـراد
بـرای ادامـۀ ایـن روش آموزشـی از بیـن مـیرود تـا
جاییکـه نـه تنهـا بـه اسـتفاده از ایـن روش تمایـل
پیـدا نمیکننـد بلکـه دلـزده هـم میشـوند.
کشـورهای دیگـر در حـوزۀ آمـوزش مجـازی ورود
کردنـد و از مـا جلوتر هسـتند اما بـرای کل دورههای
رشـتۀ دریانـوردی به آنها مجوز داده نشـده اسـت .در
حـوزۀ دریانـوردی فقـط در مواقع خـاص مانند بحران
کرونـا مجـوز برگزاری دورۀ مجازی داده شـده اسـت.
البتـه پیـش از کرونـا کشـورهایی بعضـی از دورهها را
بهصـورت مجـازی برگـزار میکردنـد کـه سـازمانی
ناظـر بـر کیفیـت و شـیوۀ برگـزاری آنهـا نظـارت
میکـرد زیـرا همانطـور کـه گفتـه شـد دریانـوردی
بـا ایمنی افـراد ،حفاظـت از محیطزیسـت ،حفاظت از
امـوال و بار کشـتی ،جـان دریانوردان و تعادل کشـتی
در ارتبـاط اسـت بنابرایـن ،الزم اسـت از کیفیت دوره
اطمینـان حاصل شـود.
ممکـن اسـت علـم شـیمی و ریاضـی و فیزیـک
مجـازی ارائـه داده و آزمـون گرفتـه شـود امـا در
حـوزۀ دریانـوردی چـون حساسـیت باالسـت هنوز به
آن نقطـه نرسـیدهایم کـه دورۀ عملـی و آزمـون آن
را مجـازی برگـزار کنیـمً ،
مثلا ممکن اسـت آموزش
مباحـث تئـوری رانندگـی را مجـازی ارائـه دهنـد و
آزمـون بگیرنـد امـا ممکـن نیسـت ریسـک کننـد و
دورۀ عملـی آن را بـا فیلـم آموزش دهنـد و بهصورت
مجـازی آزمـون بگیرنـد و گواهینامـه دهنـد.
تفـاوت سـاختاری ایـران با دیگر کشـورها
در سیسـتم آموزشـی دریانوردی
در ایـن زمینـه ،کولیونـد دربـارۀ مقایسـۀ وضعیـت
آمـوزش مجـازی و یادگیـری الکترونیکـی رشـتۀ
دریانـوردی در ایـران بـا کشـورهای دیگـر بـا بیـان
اینکـه تحقیـق دقیقـی در این زمینـه نداریـم ،اظهار
کرد :بسـیاری از کشـورها از سـالهای قبل به سـمت
برگـزاری آزمـون آنالیـن رفتـه بودنـد زیـرا آنهـا بـا
ایـران تفـاوت سـاختاری دارنـد بـه صورتـی کـه در
آن کشـورها مراکـز آمـوزش دریانـوردی محـدود بـه
چنـد مرکـز میشـد امـا در ایـران حـدود  60مؤسسـه
و دانشـگاه دریانـوردی وجود دارد کـه یکپارچه کردن
آنهـا کار سـختی اسـت .همچنیـن در ایـران دورۀ
آمـوزش تئـوری و عملـی که برگزار شـود یک سـری
آزمونهـا در مرکز آموزشـی و یک سـری در سـازمان
بنـادر گرفتـه میشـود امـا برخـی کشـورهای دیگـر
ً
اصلا آزمـون کتبـی ندارنـد و در حین برگـزاری دورۀ
ً
آموزشـی آزمونهـا را اجـرا میکنند .مثال کشـورهای
انگلیـس ،سـنگاپور ،اسـترالیا ،و آفریقـای جنوبی فقط
آزمـون شـفاهی برگـزار میکننـد ،بهخصـوص در
کشـورهای انگلیـس و اسـترالیا آزمونهـا بهصـورت
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برخـط برگـزار میشـود.
رئیـس اداره کل امـور دریانـوردان سـازمان بنـادر و
دریانـوردی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که چـرا پیش
از ایـن برخـی مؤسسـات آموزشـی گالیـه داشـتند
سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـا آمـوزش مجـازی
مخالـف اسـت ،گفـت :واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا
وظیفـه داریـم متناسـب بـا کنوانسـیون عمـل کنیـم
چـون کنوانسـیون ایـن دورههـا را تأیید نکـرده ما نیز
همسـو بـا کنوانسـیون و مطابق بـا قوانیـن بینالمللی
مخالفـت کردیـم وگرنـه سـازمان بنـادر و دریانوردی
از بهروزتریـن ارگانهـای دولتـی در حوزۀ  ITاسـت.
کولیونـد دربـارۀ امـکان بهرهمنـدی از اسـتادان
بینالمللـی در صـورت قانونمنـد شـدن برگـزاری
دورههـای آمـوزش مجـازی دریانـوردی گفـت :یکی
از موضوعـات و نیازهـای مراکـز آموزشـی کشـور این
اسـت کـه بتوانیـم بهترینهـای روز دنیـا را هـم در
تدریـس و هـم در دانـش روز دنیـا در کشـور خودمان
داشـته باشـیم لـذا در نقشـۀ راه آمـوزش دریانـوردی
کشـور کـه تدویـن شـده و در ماههـای آتـی ابلاغ
میشـود اسـتفاده از پتاسـیل آموزشـی دریایـی سـایر
کشـورها را هـم قیـد کردهایـم کـه بتوانیـم هـم از
ظرفیت اسـاتید و ممتحنیـن بینالمللی اسـتفاده کنیم
و هـم اینکـه ممتحنین و مدرسـان خود را با اسـتفاده
از ایـن فضـا بـهروز کنیـم.
در همیـن رابطـه ،معاون امـور آموزشـی و تحصیالت
تکمیلـی دانشـگاه دریانـوردی و علوم دریایـی چابهار
دربـارۀ تجربـۀ ایـران و کشـورهای دیگـر در زمینـۀ
برگـزاری دروس مجـازی در رشـتههای دریایی گفت:
پیـش از کرونـا کالسهـای مجـازی هـم در ایـران

برگـزار میشـد .مث ً
ال در همین دانشـگاه چابهار رشـتۀ
مجـازی ارشـد حملونقل دریایـی را در دروس تئوری
اجـرا کردیم .امتحانـات آنها هم حضوری برگزار شـد.
دانشـجویان این رشـته امسـال فارغالتحصیل خواهند
شد.
او با اشـاره به سـخنان راسـتاد در مراسـم روز جهانی
دریانـوردی در کشـور کلمبیـا مبنـی بـر ضـرورت
آمـوزش مجـازی در رشـتههای دریایـی گفـت:
سـخنان مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی در
ادامـۀ برنامهای اسـت که سـازمان جهانـی دریانوردی
از چندیـن سـال پیـش کلیـد زده و در سیاسـتهای
سـازمان بنادر هم هسـت امـا زمانی کـه الزامی وجود
نداشـته باشـد عجلـه هـم نیسـت در صورتـی کـه بـا
وقـوع بحرانـی ماننـد کرونـا بایـد کار سـرعت یابـد.
سـجادی اظهـار امیدواری کـرد که بتواننـد بهگونهای
عمـل کننـد کـه نهتنهـا آمـوزش متوقـف نشـود
بلکـه کیفیـت آنهـم حفـظ شـود زیـرا حساسـیت در
رشـتههای دریایـی بیـش از دیگـر رشتههاسـت و اگر
کیفیـت آمـوزش پاییـن آیـد خطـرات جبرانناپذیری
را اعمـال میکنـد .او در ادامـه دربـاره اقداماتـی کـه
دانشـگاه چابهـار بـرای آمـوزش مجـازی رشـتههای
دریایـی انجـام داده اسـت ،گفت :پنج بسـتۀ آموزشـی
را بهصـورت کلیـپ آموزشـی بـه اسـاتید تحویـل
دادیـم و تاکنـون هـم بـرای آنهـا دورههای آموزشـی
مختلفـی برگـزار کردهایـم تـا اسـاتید بـا روشهـای
آمـوزش مجـازی و برگـزاری امتحانـات بهصـورت
مجـازی آشـنا شـوند .علاوه بـر ایـن ،سـازمان بنادر
و دریانـوردی هم جلسـاتی در این زمینـه برگزار کرده
است.

دربارۀ اقدامات مؤسسـۀ آموزشی کشـتیرانی در دوران
کرونـا نیـز کاپیتان حسـینی اعالم کرد :مـا دورههایی
داریـم کـه قسـمتی از آنهـا تئـوری و قسـمتی عملی
اسـت کـه اکنـون بخـش تئـوری را بهصـورت
مجـازی تدریـس کردهایـم امـا بخـش عملـی را کـه
کار بـا دسـتگاه اسـت در برخـی دورههـا که دسـتگاه
شبیهسـاز آنهـا را داریـم سـعی کردهایـم بـا رعایـت
پروتکلهـای بهداشـتی از طریـق دسـتگاههای
شبیهسـاز انجـام دهیـم.
او در پاسـخ به این پرسـش که مدیـر ادارۀ دریانوردان
سـازمان بنـادر گفتـه اسـت کـه بخـش عملـی ً
فعلا
تعطیـل اسـت پس چرا شـما برگـزار میکنیـد؟ گفت:
دورۀ آمـوزش عملـی دو نـوع اسـت کـه یک نـوع آن
توسـط شبیهسـازها صـورت میگیـرد و نـوع دیگـر
بایـد بهصـورت واقعـی انجـام شـود .احتمـا ًال آنچـه
ایشـان گفتنـد دربـارۀ این اسـت که مث ً
ال دانشـجویان
بهصـورت واقعـی به خامـوش کـردن آتـش بپردازند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در برخـی کشـورها اطفـای
حریـق هـم بـا شبیهسـازها آمـوزش داده میشـود.
حسـینی دربـارۀ برنامههـای مؤسسـۀ آموزشـی
کشـتیرانی گفـت :پـروژهای بـرای نوسـازی
شبیهسـازهای موجـود داریم کـه براسـاس آن با دفتر
معاونـت توسـعۀ بـازار دربـارۀ خریـد و بهروزرسـانی
شبیهسـازها جلسـه داشـتیم؛ امـا بـا توجه بـه اینکه
ایـن دسـتگاهها باید از خارج خریداری شـود امیدواریم
شـرایط مسـاعد و موانـع موجـود از جملـه تحریم رفع
شـود تـا بتوانیـم بـه ایـن حـوزه ورود کنیـم.
سـجادی دربارۀ اسـتفاده از شبیهسـازها برای برگزاری
مجـازی دروس عملـی در رشـتههای دریایـی گفـت:
متخصصـان حـوزۀ  ITنرمافزارهایـی را در این زمینه
ارائـه کردهانـد کـه بایـد راسـتی آزمایی شـود .بـا این
وجـود بـاز هم ما تأکیـد میکنیـم که مجـازی برگزار
شـدن دروس عملـی هـم به نـوع درس بسـتگی دارد
زیـرا ممکـن اسـت برخـی دروس عملـی را نتـوان
مجـازی تدریـس کرد.
گفتنـی اسـت؛ هـر کـدام از دانشـگاهها یـا مراکـز و
مؤسسـات آموزشـی دریانـوردی بتواننـد یک دسـتگاه
شبیهسـاز خریـداری کننـد دیگـر مؤسسـات و مراکـز
میتواننـد بـا انعقـاد قـرارداد از آن دسـتگاه بـرای
آمـوزش بـه دریانـوردان خـود اسـتفاده کننـد .ایـن
در حالـی اسـت کـه مؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی
بـه واسـطۀ اینکـه ناوگانـی در اختیـار دارنـد بـرای
پشـتیبانی کـردن چندهـزار دریانـورد و همچنیـن
فارغالتحصیلان جدیـد خود بـه چنین شبیهسـازهایی
بیـش از دیگـر مراکـز نیـاز دارد.
سـازمان بنـادر بـه دنبـال برگـزاری آزمون
متمرکـز از طریـق دیتا سـرور
پـس از بررسـی چگونگـی برگـزاری کالسهـای
آموزشـی آنالیـن در ایـران بهویـژه در رشـتۀ
دریانـوردی و همچنیـن مقایسـۀ ایـران و کشـورهای
دیگـر بـه شـیوۀ برگـزاری آزمونهـا خواهیـم رسـید.

همانطـور کـه میدانیـد در رشـتۀ دریانـوردی
علاوه بـر دو نـوع آزمـون کتبـی و عملـی در نهایت
آزمونـی توسـط سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـه نـام
آزمـون شایسـتگی گرفتـه میشـود .کولیونـد در ایـن
بـاره تأکیـد کـرد :قبـل از کرونـا هـم بـرای برگزاری
آزمونهـای آنالیـن شایسـتگی ایـن تفکر را داشـتیم
کـه از طریق سـایت آزمـون را برگزار کنیـم اما خیلی
آرام بـه دنبـال فراهـم کـردن شـرایط بودیـم کـه بـا
شـیوع ویـروس کرونا تصمیـم گرفتیم حتـی برگزاری
آزمـون شایسـتگی دریانـوردی را بـه سـمت مجـازی
بریـم و در خردادمـاه شـیوهنامهای هم بـرای برگزاری
آزمـون ابلاغ کردیـم کـه براسـاس آن هـر دریانورد
در هـر منطقـهای کـه حضـور دارد میتوانـد بـه مرکز
آزمـون همـان منطقه مراجعـه کند و امتحانـات کتبی
را انجـام دهـد .علاوه بـر آن هماهنگیهـای الزم
صـورت گرفتـه اسـت که زیرسـاخت فضای سـروری
و دیتـا سـرور سـازمان بنـادر و دریانـوردی را بـرای
برگـزاری آزمونهـای مجـازی از طریـق سـایت خود
سـازمان آمـاده کنیـم تـا بتوانیـم آزمـون همـۀ مراکز
را بهصـورت متمرکـز داشـته باشـیم .یکـی از اهـداف
تهیـۀ ایـن دیتـا سـرور ایـن اسـت کـه اگـر در آینـده
بـه سـمت آمـوزش مجـازی حرکـت کردیـم بتوانیـم
آزمونهـا را از طریـق سـرور سـازمان برگـزار کنیـم.
سـجادی در ایـن بـاره گفـت :از آنجایـی کـه مـا باید
بـا سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـه عنـوان نماینـدۀ
سـازمان جهانـی دریانـوردی در ایـران هماهنـگ
باشـیم ،قرار بر آن شـده کـه امتحانات در شـهریورماه
و بهصـورت حضـوری بـا رعایـت کل پروتکلهـای
بهداشـتی برگـزار شـود امـا پـس از آن بایـد دربـارۀ
امتحانـات دروس دریایـی تصمیمگیـری شـود کـه
بهصـورت مجـازی یـا حضـوری صـورت گیـرد.
کیفیسنجی کالسهای مجازی
کاپیتـان حسـینی و همچنیـن مهندس رفیعـی هر دو
دربـارۀ کیفیسـنجی کالسهـای مجـازی نسـبت به
کالسهـای حضـوری بـا احتیاط نظـر دادنـد و گفتند
کـه چـون تجربـۀ ما بـه همیـن سـهماه اخیـر مرتبط
میشـود نمیتوانیـم در اینبـاره دقیق سـخن بگوییم
بایـد کمـی صبر کنیم و پـس از پایان دوره و بررسـی
کیفیـت یادگیـری فراگیـران دربارۀ کیفیـت کالسها
نظـر دهیم.
حسـینی در اینبـاره افزود :از آنجایی که اسـتادانی که
در ایـن مؤسسـه تدریس میکننـد خودشـان دریانورد
بودنـد و نسـبت به آمـوزش دادن به فراگیـران نگرانی
دارنـد ،زیـرا میداننـد که قـرار اسـت آنها برونـد و در
کشـتی چـه کارهایـی انجـام دهنـد و بـا چـه وقایعی
روبـهرو باشـند سـعی میکننـد کیفیـت را حفـظ کنند
امـا ترجیـح میدهنـد کالسهـا بهصـورت حضـوری
برگـزار شـود البتـه اکنون بـا این تجربهای که کسـب
کردهانـد در صـورت فراهمسـازی زیرسـاختها قطعـ ًا
برخـی دورههـا را میتـوان بـا حفظ کیفیـت بهصورت
مجازی برگـزار کرد.

گفتنی اسـت؛ خوشـبختانه اتصـال ناوگان کشـتیرانی
بـه اینترنـت ماهـوارهای ( )VSATبرقـرار شـده و
در حـال تکمیـل اسـت .بنابرایـن ،برخـی دورههـای
بهروزرسـانی و ارتقـای مدارک آموزشـی دریانوردان را
میتـوان بهصـورت مجـازی برگـزار کرد که افسـران
و پرسـنل کشـتی روی همان کشـتی آمـوزش ببینند.
حمیدرفیعـی در پایـان یـادآور شـد :برخـی مؤسسـات
نمیخواسـتند در بخـش آمـوزش و یادگیـری
الکترونیکـی سـرمایهگذاری کننـد امـا تهدیـد کرونـا
تلنگـری بـه آنهـا زد و فرصتـی را ایجـاد کـرد کـه
توانسـتند ایـن کار را انجـام دهنـد .اکنـون دریافتیـم
کـه چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم بایـد بـه سـمت
آمـوزش بر بسـتر اینترنـت گام برداریم .ممکن اسـت
در ایـن راه شـرایط فعلـی مـا خـوب و مطلوب نباشـد
امـا بدونشـک در آینـده شـاهد پیشـرفتهای خوبی
در ایـن زمینـه خواهیـم بـود.
امیدواریم وزارتعلوم حمایت کند؟
آخریـن پرسـش مـا دربـارۀ فعالیـت و شـیوۀ حمایـت
وزارتعلـوم بـرای تهیـۀ زیرسـاختها و آمـوزش
اسـتادان بـرای برگـزاری این نـوع کالسها بـا توجه
بـه شـیوع ویـروس کرونا و ضـرورت یافتـن برگزاری
دورههـای آموزشـی بهصـورت آنالیـن بـود کـه
اکبـری در پاسـخ بـه این پرسـش گفـت :واقعیت این
اسـت کـه تاکنـون وزارتعلـوم هیچگونـه همـکاری
و تالشـی بـرای بهبـود وضعیـت نداشـته اسـت.
آنهـا اعلام کردنـد کـه اینترنـت رایـگان در اختیـار
اسـتادان و دانشـجویان قـرار میدهنـد امـا همیـن
حداقـل امکانـات هـم محقـق نکردنـد .ایـن در حالی
اسـت کـه بسـیاری از دانشـجویان مـا بهخصـوص در
دورۀ تحصیلات تکمیلـی مشـکل مالی دارنـد و تهیۀ
بسـتههای اینترنتـی بـرای آنهـا دشـوار اسـت.
عضـو انجمـن علمـي يادگيـري الكترونيكـي ايـران
بـا بیـان اینکـه امیدواریـم در آینـده وزارتعلـوم
اقدامـات منسـجمی انجـام دهد ،یـادآور شـد :تاکنون
وزارت علـوم بـرای توسـعه و پیشـرفت حرفـهای
اسـتادان و مدرسـان هـم هیچ گامی برنداشـته اسـت
بلکـه اعضـای انجمـن یادگیـری الکترونیکـی ایـران
بهصـورت مـوردی اقداماتـی از جملـه انتشـار جـزوه،
برگـزاری کارگاه و ...انجـام دادنـد امـا هیچگونـه
اقدامـی بهصـورت منسـجم و سـازماندهی شـده
از جانـب وزارتعلـوم انجـام نشـد تـا بـرای توسـعۀ
حرفـهای معلمـان و اسـتادان گامـی برداشـته شـود.
مـا نیـز امیدواریـم وزارتعلـوم ،دانشـگاهها ،مراکـز و
مؤسسـات آموزشی و همچنین اسـتادان و دانشجویان
در زمینـۀ یادگیـری الکترونیکـی بـه اسـتانداردهای
حداقلـی رضایـت ندهنـد و در درازمـدت و میانمـدت
بـه دنبـال فراهمسـازی اسـتانداردها ،استانداردسـازی
دورههـا و بومیسـازی آنهـا باشـند و فضـا را بیـش از
ایـن بـرای یادگیـری الکترونیکـی مهیـا کنند.
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آمـوزش
آموزش از راه دور:

مزیتــی که به تنهــایی کافی نیست
[ سهراب آقازاده ]
آمـوزش مجـازی ،همانطـور کـه از نام آن پیداسـت،
روشـی جدیـد از یادگیری اسـت کـه کام ً
ال بـا آموزش
و یادگیری سـنتی متفاوت اسـت.
ایـن روش طـی سـالهای اخیـر بهعنـوان یکـی از
کاربردهـای مهـم ف ّنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در
جهـان مطـرح اسـت شـیرازۀ آن بر آمـوزش بهصورت
الکترونیکـی و بـا اسـتفاده از بسـترهای الکترونیکی و
کامپیوتـری اسـتوار بـوده و در آن محتـوای آموزشـی
بـا اسـتفاده از روشهـای الکترونیکی (همچـون فایل
صوتـی ،ویدئـو ،ارتبـاط اینترنتـی ،تلفنـی و …) در
اختیـار فراگیـر قـرار میگیـرد.
آمـوزش آنالیـن نوعـی آمـوزش از راه دور اسـت ،کـه
فراگیـری در طـول یک فاصلۀ فیزیکـی و دور به جای
یـک کالس سـنتی رخ میدهـد .آمـوزش آنالین پس
از رونـق اینترنـت و افزایـش نفـوذ آن میـان مـردم
کاربـرد و اهمیـت زیادی پیدا کرده اسـت و سـازمانها
و دانشپذیـران زیـادی بـرای اسـتفاده از آمـوزش
مجـازی عالقه نشـان دادنـد .در طول سـالهای اخیر
بهعنـوان یکـی از کاربردهـای مهـم ف ّنـاوری جدیـد
اطالعـات و ارتباطـات در جهـان مطـرح بـوده اسـت.
ایـن یادگیـری میتوانـد بـه صـورت زنـده و متعامـل
بین اسـتاد و دانشجو ()Synchronous or online
و یـا غیرهمزمـان و بـدون تعامـل یـا (�asynchro
 )nous offlineباشـد.
از مزایـای ایـن آمـوزش میتـوان به موارد ذیل اشـاره
کرد:
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 کاهـش چشـمگیر هزینـۀ آمـوزش از طریق کاهشهزینههـای زیرسـاختی کالسها ،کاهش هزینۀ سـفر
و همچنیـن امـکان حضـور در فرایند آمـوزش در حین
خدمت؛
 انعطافپذیــــــر اسـت و میتوانـد فــــــارغ ازمحدویتهـای زمانـی و مکانـی بـه شـکل مناسـب و
متناسـب بـا نیازهـای آموزشـی ارائه شـود .پیوسـتگی
آموزش و محدود نبودن در چارچوب سـاعات کالسـی
مناسـبترین راه بـرای یادگیـری مـداوم و حرفـهای
ا ست ؛
 سـرعت عرضه و تولیـد محتوای الکترونیکی نسـبتبـه محتـوای چاپـی و فیزیکـی بیشـتر اسـت و خیلـی
سـریع میتـوان محتـوای جدیـد را بـه دانشپذیـران
عرضـه کرد؛
 آمـوزش اینترنتـی بـا حـذف محدودیتهـایفیزیکـی به دانشـجویان سراسـر جهان اجـازه میدهد
کـه همگام بـا دورههـای برگزار شـده توسـط بهترین
دانشـگاههای جهـان ،آموزش ببینـد و از مزایای کیفی
آن ماننـد اسـتفاده از اسـتادان مجرب بهرهمند شـوند؛
 شـوق و شـور فراگیـر را افزایـش دهـد و بـا ارائـۀمطالـب متناسـب بـا عالیـق فراگیر بـه ایجـاد انگیزه
و اشـتیاق بیشـتر فراگیـر منجـر گـردد.
البتـه بهرهمنـدی از مزایـای فـوق نیازمنـد دسترسـی
بـه ابزارهـای یادگیـری شـامل کامپیوتـر و اینترنـت
مطلـوب اسـت کـه شـاید در اختیـار همـگان نباشـد.
همچنیـن این شـیوه ویژگـی تعاملی و چهـره به چهرۀ

آمـوزش کالسـی را نـدارد که میتوانـد موجب کاهش
بازخـورد مناسـب برای ارتقـاء آموزش شـود و یا ایجاد
احسـاس ایزولـه شـدن و تنهایی در فراینـد آموزش در
فراگیـر کند.
ترجیـح صاحبنظـران آمـوزش ترکیب شـیوۀ آموزش
الکترونیک و سـنتی اسـت ( . ) Blended
شـیوع جهانـی ویـروس کرونـا و اجـرای طرحهـای
قرنطینـه و فاصلـه گـذاری فیزیکـی و اجتماعـی کـه
منجـر بـه تعطیلـی کلیـۀ مراکـز آموزشـی و تحصیلی
گردیـد ،آمـوزش از راه دور را از یـک شـیوۀ آموزشـی
صـرف بـه تنهـا امـکان و شـیوۀ آمـوزش تبدیـل کرد
و اکثریـت مراکـز آموزشـی ملـزم بـه بکارگیـری ایـن
روش شـدند.
مراکـز آموزشـی دریـــــانوردی نیز مسـتثنا
نیستند

بـه خاطـر ویژگیهـای صنعـت حملونقـل دریایـی،
آمـوزش دریایـــــی دارای ویژگیهـای بینالمللـی،
تخصـص و استانداردسـازی اسـت .در همیـن حـال
دریانـوردان دارای ویژگیهـای پـــــراکندگی وتنـوع
فـراوان هسـتند کـه یــــــادگیری جمعی را دشـوار
میسـازد .
بـه منظـور تضمیـن ایمنـی حملونقـل دریایـی و
حملونقـل مؤثـر و جلوگیـــری از آلودگـی دریـا،
آمـوزش دریانـوردان توسـط کنوانسـیون STCW
و مقـررات مقامـات ملـی تنظیـم شدهاسـت کـه
دسـتورالعمل و برنامـۀ آموزشـی الزم بـرای آمـوزش
تخصصـی دریانـوردان را فراهـم میکنـد .علاوه
بـر ایـن ،بهبـود مسـتمر ف ّنـاوری دریایـی و آمـوزش
تجهیـزات نویـن بروزرسـانی محتـوای کنوانسـیون
جدیـد و اصلاح قوانیـن را اجتنابناپذیـر کـرده و بـه
تبـع آن بـه بروزرسـانی نیازهـای آموزشـی دریانوردان
منجر میشود.
مزایـای یادگیـری مجـازی آنچنـان اسـت کـه در
کنـــوانسیون  ،STCW 2010یــادگیری از راه دور
و یادگیـری الکترونیکـی لحاظ قرار میگیـرد و کاربرد
و توسـعۀ یادگیـری الکترونیکـی را بـه عنـوان مـدل
جدیـد آمـوزش پایهریـزی میکنـد .بـر ایناسـاس
بسـیاری از نهادها و مؤسسـات آموزش دریایی شـروع
بـه آمـوزش مجـازی و از راه دور کردنـد Lloyds .
Lloyds ، Videotel، Maritime Academy
 Coracle online،Registryو مــــراکز دیگــر

در آمریـکا ،انگلسـتان ،چیـن ،نـروژ وسـایر کشـورها
آمـوزش از راه دور بـرای دورههـای متنـوع دریایـی
حتـی دورههـای ذیـل  STCWرا ارائـه میدهنـد.
توسـعۀ ف ّنـاوری  VSATایـن مؤسسـات را قـادر
میسـازد تـا کالسهـا را حتـی بـر روی کشـتیها و
شـناورها برگـزار کننـد .گرچـه آن بخـش از آمـوزش
الکترونیـک شـامل سـیموالتورها و ابـزار یادگیـری
الکترونیکـی سالهاسـت که در مراکز آمـوزش دریایی
بـکار گرفتـه میشـوند اما آنچـه امروزه مطرح اسـت
آمـوزش از راه دور بـر بسـتر اینترنـت میباشـد .حتـی
بریخی از مؤسسـات سـازندۀ سـیموالتور نظیـر �Tran
 sasو  Wartsilaبـه طراحـی سـیموالتور بـر بسـتر
اینترنـت همـت گماشـتند تـا ایـن وجـه آمـوزش نـه
صرفـ ًا در مراکـز آموزشـی بلکـه از راه دور هـم میسـر
با شد .
از آنجـا کـه آمــــوزشهای دریـــــایی ترکیبـی از
موضوعـات تئوریـک ،یادگیری عملی و کسـب تجربه
بـر روی کشـتیها اسـت طبیعتـ ًا مؤسسـات آموزشـی
دریایـی آمـوزش ترکیبـی ( ) Blended Training
را مدنظـر قـرار دادهانـد تـا از مزایـای تدریـس سـنتی
و یادگیـری الکترونیکـی برخـوردار شـوند ،فراگیران با
اسـتفاده از روشهـای گوناگـون یادگیـری میتواننـد
دانـش موردنیـاز ،سـواالت و پاسـخها ،آمـوزش
مهارتهـا ،تعامـل معلـم و دانشآمـوز و تکالیـف را از
ز کالس درس و همچنیـن بـه صـورت مجـازی و از
راه دور فرا گیرند.

شــیوع جهانــی ویــروس
کرونــا و اجــرای طرحهــای
قرنطینــه و فاصلــه گــذاری
فیزیکــی و اجتماعــی کــه
منجــر بــه تعطیلــی کلیــۀ
مراکــز آموزشــی و تحصیلــی
گردیــد ،آمــوزش از راه دور
را از یــک شــیوۀ آموزشــی
صــرف بــه تنهــا امــکان و
شــیوۀ آمــوزش تبدیــل کــرد
و اکثریــت مراکــز آموزشــی
ملــزم بــه بکارگیــری ایــن
روش شــدند.

البتـه به منظور رعایت اسـتانداردهای آموزشـی مراجع
آموزشـی بایـد یک مکانیزم بررسـی و ارزیابی مناسـب
بـرای کاربـرد یادگیـری از راه دور داشـته باشـند کـه
نـه تنهـا بـا الزامـات کنوانسـیون  STCWهماهنـگ
شـوند ،بلکـه کیفیت کلی دانشـجویان را نیـز به عنوان
متخصصـان دریایی بهبود بخشـند .
بـرای اجـرای آمـوزش از راه دور نیـاز اسـت در
مرحلـۀ اول ابـزار و منابـع زیرسـاختی و پیکربنـدی
(  ) Coursewareبـرای اسـتاد فراهـم شـود.
برنامههـا و نرمافزارهـای متنـوع اجـرا و پشـتیبانی
ایـن شـیوۀ آمـوزش را فراهـم میکننـد .تدریـس
آنالیـن متفـاوت از آمـوزش چهـره به چهره اسـت لذا
ایـن کار نیازمنـد مهارتهـا و رویکردهـای متفاوتـی
اسـت .انتخـاب و بکارگیـری روشهـا و برنامههـای
موجـود سـازمانهایی کـه چارچـوب جامعـی بـرای
فراینـد یادگیـری آنالیـن ایجـاد کردهانـد ،از الزامـات
اولیـۀ اجـرای ایـن شـیوه ،آمـوزش اسـت .ارزیابـی
و آزمـون مسـتمر ،مؤثـر و ایمـن توسـط اسـاتید از
جملـه پارامترهـای کلیـدی ایـن روش در نظـر گرفته
میشـود .
در خاتمـه بایـد پذیرفـت که جهـت پیشـرفت و بهبود
یادگیـری ،چـه در دوران کروناویـروس و چه در دوران
پسـاکرونا ،بکارگیری و توسـعۀ آموزش مجـازی از راه
دور اصـل پذیرفته شـدۀ سیسـتمهای آموزشـی امروز
شـده و بـه هیجوجـه قابل چشمپوشـی نیسـت.
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آمـوزش
نقش سیستم آموزش از راه دور در بهبود فعالیت مستمر دریانوردان

برنامهریزی،تجهیز زیرساختها
و تأمین سختافزارهای مناسب
[ مصطفی کبیر] 1
همـواره دریانـوردان بایـد بـه طور پیوسـته مـدارک خـود را بهروزرسـانی و بـا آمـوزش دورههـای مختلـف تخصصـی ،ورزیدگی خود
را باالتـر ببرنـد .از طرفـی هـر چند سـال یكبـار مـدارك شایسـتگی دریانـوردان از اعتبـار سـاقط و دریانـوردان ملزم به شـركت در
دورههـای تطبیقـی ،شـركت در آزمـون مربوطـه و تجدیـد گواهینامههای تخصصـی خود میباشـند .این مسـأله بیانگر نقـش و اهمیت
آمـوزش در صنعـت دریانـوردی به لحاظ تأثیرگذاری مسـتقیم دانـش دریانوردان در مسـائل ایمنـی و جلوگیری از آلودگی دریاهاسـت.
تأثیر شیوع بیماری کرونا بر آموزش دریانوردی :
شـیوع ویـروس کرونا سـبب شـد تا طرحهـای مختلفـی در جهان بـرای مقابله با
آن اجرایـی شـود؛ آخریـن طرح در دسـت اقـدام ،فاصلهگذاری اجتماعـی بوده که
تقریبـ ًا در اکثـر کشـورها منجـر بـه تعطیلی موقت مؤسسـات و دانشـگاهها شـده
اسـت .ایـن موضـوع مسـئوالن آمـوزش کشـورهای مختلـف را بر آن داشـت تا
بـرای جلوگیـری از توقف ایـن امر ،تدریس با شـیوههای نوین و مجـازی آنالین
را درپیـش گیرنـد .ايجـاد بسـترهايی جهت برگزاری جلسـات مجـازی و آموزش
از راه دور ،سببسـاز ظرفیـت جدیـدی بـرای آمـوزش دریانـوردان و کارکنـان
کشـتیرانی شـده و فرصتـی ایجـاد کـرده تـا راهکارهـای نوین آمـوزش و آزمون
در بوتـۀ آزمایـش قـرار گیرنـد .بـه طـور مثـال ،همیشـه امتحانـات شایسـتگی،
فقـط در مرکـز سـازمان بنـادر تهـران انجـام میشـده و با شـیوع ویـروس کرونا
بـرای اولیـن بـار در تاریخ دریانـوردی کشـور ،در خردادماه سـال  1399امتحانات
شایسـتگی بـه طـور همزمـان در بنادر سرتاسـر کشـور برگزار شـد.
آموزش از راه دور نیازمند زیرسـاختهای بسـیار حیاتی همچون سـختافزارهای
مناسـب ،شـبکههای آمـوزش از راه دور و برنامـۀ مـدون دورههـای متناسـب با
اسـتانداردها ،داشـتن اینترنت و  ...اسـت .آمـوزش به كمك رايانـه به خصوص
در آموزش از راه دور داراي اهميت بسـياري اسـت .اين سيسـتمها به شـيوههاي
مختلفـي ميتواننـد در ارائۀ آموزش بكارگرفته شـوند.
شـرکتهای کشـتیرانی بـرای نیـل بـه اهـداف بلنـد مـدت خـود ،بایـد کادری
از نیروهـای کارآمـد در اختیـار داشـته باشـد .افـرادی کـه آمـوزش تخصصـی
و حرفـه ای را گذرانـده و مهارتهـای الزم را بـرای انجـام شایسـتۀ وظایـف
محولـه داشـته باشـند .ایـن آموزشهـا بـه کارکنـان کمـک میکنـد تـا نقـش
فعالتـر و موثرتـری در رسـیدن بـه اهـداف سـازمان ایفـا کننـد .افزایـش بازده
عملکـرد کارکنـان منتـج به نگهداری خوب از کشـتی و جلوگیـری از آلودگیها،
امنیـت بهتـر و نگهـداری بهتـر خـود کارکنـان در مقابلـه بـا سـوانح بـه عنوان
سـرمایههای اصلـی کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران ،میشـود.
طبـق قوانیـن بینالمللـی ،شناسـنامۀ دریانـوردی تنها به کسـانی تعلـق میگیرد
کـه بتواننـد از عهـدۀ امتحانـات تخصصی و دورههـای عملی برآینـد و از طرفی
دارای سلامتی عمومـی همـراه با تأییـد سـازمان اجرایی مربوطه در هر کشـور
باشـند .کنوانسـیون  STCWدر سال  1978در راسـتای استاندارد کردن سطح
آمـوزش و مهارتهـای الزم بـرای دریانـوردان در سـطوح مختلف ایجاد شـد و
حداقـل آنچـه بـرای صـدور گواهینامـۀ شایسـتگی دریانـوردی الزم اسـت را
معیـن میکنـد .علیرغـم تحریمهـای ناعادالنـه ،بـا تلاش و پیگیری مسـتمر
شـرکتهای کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران و شـرکت ملینفتکـش ایران در
حالحاضـر دریانـوردان ایرانی عالوه بـر دورههای تخصصی مطابق كنوانسـیون
 STCWمیتواننـد دورههـای مختلـف تخصصـی را در داخـل کشـور سـپری
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کننـد بـه طـوری که برخـی از دورههـا در هیچ مركز آموزشـی کشـتیرانی در دنیا
برگـزار نمیشـود و برخـی از این دورهها مختص شـركتهای سـازندۀ موتورهای
كشـتی اسـت .ایـن اتفـاق باعـث شـده دریانـوردان ایرانـی از باالترین اسـتاندارد
تخصصـی و توانمندیهـا بهرهمنـد باشـند تاكنـون آموزشهـای دریانـوردی
در حـوزۀ سـفرهای نامحـدود (كشـتیهای اقیانوسپیمـا) بـه خوبـی در كشـور
مدیریـت شـده و دریانـوردان كشـتیهای اقیانوسپیمـا بـا تـوان علمـی و تجربۀ
كافـی و بیشـتر از اسـتانداردها بـر روی كشـتیهای تجـاری مشـغول بـه انجـام
وظیفه هسـتند.
توسـعۀ صنایـع دریایـی و تطبیـق هرچـه بیشـتر بـا تغییـرات و پیشـرفتهای
تکنولوژیکـی جهـان بحـث حائـز اهمیتی میباشـد .آنچـه در جهان بعـد از کرونا
اتفـاق افتـاد ،جهتگیـری و حرکت صنایع دریایی به سـمت اسـتفاده از تجهیزات
اتوماتیـک و پیشـرفته و آمـوزش آنالیـن( 2از راه دور) باالخـص در صنعـت
کشـتیرانی اسـت .مسـلم ًا هـدف کشـورهای دارای این صنعـت نمیتوانـد مقابله
بـا ایـن پیشـرفتهای ف ّناوری باشـد و تنهـا راه ،گام برداشـتن در جهت هماهنگ
کـردن خـود و همراسـتایی تمامـی ارگانهـای ذیربـط بـا تغییـرات و پیشـرفت
ف ّنـاوری اسـت .از نمودهـای ایـن همراسـتایی ،تغییـرات در نحـوۀ ارائـۀ سیسـتم
آموزشـی است.
گاهیاوقـات کارهـا و وظایـف محولـه در کشـتی بـه قـدری زیـاد اسـت کـه
کارکنـان تـوان شـرکت مسـتمر در کالسهـای مجـازی را نخواهنـد داشـت .از
طرفـی سـختافزارهای موجـود در کشـتیها نیـز بـه قـدر کافـی نبـوده کـه نیاز
همـۀ کارکنـان را تأمیـن کنـد .بـه همینجهـت یـک برنامـۀ مـدون ویـژه برای
دریانـورد در نظـر گرفتـه شـود .ایـن برنامههـا هـم بایـد از نظـر زمانـی نسـبت ًا

مسـئوالن آمـوزش کشـورهای مختلف را بر آن داشـت تا
بـرای جلوگیـری از توقـف این امـر ،تدریس با شـیوههای
نویـن و مجـازی آنالین را درپیـش گیرند.

فشـردهتر و همچنیـن بـه صـورت عملـی از طریـق نمایـش فیلمها و انیمیشـنها
سـهبُعدی بـوده و هـم متناسـب اسـتانداردهای  STCWباشـد تـا باعـث بهبـود
دانـش ،افزایـش تجربـه و در نهایـت باعث پیشـرفت شـغلی و افزایش تـوان کل
ناوگان شـود.
ایـن آموزشهـا ،مختـص کارکنـان تازهکار نبـوده بلکه بـرای دریانوردان با سـابقه
و بـا تجربـۀ دریایـی بیشـتر اسـت .تمامـی دریانـوردان در طـول عمـر کاری خود
بایـد بـه طـور دائم و مسـتمر آموزشهایـی ببینند و خود را از نظـر علمی و تجربی
بـهروز رسـانی کرده تا حداکثر کارایی و اثربخشـی را داشـته باشـند.
راهکارهای اجرا شده در جهان :
در ادامـه دو مـورد از سیسـتمهای آمـوزش از راه دور در صنعـت دریانـوردی
 Dolphin & KVH Videotelبه عنوان نمونه معرفی میشود.
سیسـتم کتابخانـۀ آنالیـن دیجیتالی تعاملـی 3 Dolphinیک سیسـتم آموزش
الکترونیکـی از راه دور مبتنـی بـر وب بـوده کـه بـه طـور خـاص بـرای صنعـت
حملونقـل دریایـی طراحـی شـده اسـت .و یـک راهحـل سـختافزاری بـرای
آمـوزش از راه دور کـه میتوانـد بـه عنـوان مینیسـرور اختصاصـی آمـوزش
الکترونیکـی از راه دور اسـتفاده شـود .هنگامـی که به عنوان سـرور مورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد ،میتـوان بـا اسـتفاده از رایانـۀ شـخصی یـا رایانههـای داخـل
کشـتی بـه دورههای آمـوزش الکترونیکـی از طریـق اینترنت کشـتی ()Wi-Fi
دسترسـی پیـدا کـرد .دورههـای آمـوزش الکترونیکـی متناسـب بـا هـر رشـته در
جعبـه  Dolphinذخیـره شـدهاند و هنگامـی کـه بـه صفحـه کلیـد ،مـاوس و
صفحـۀ نمایـش متصـل میشـود ،از آن میتـوان بـه عنوان یـک ایسـتگاه کاری
اختصاصـی اسـتفاده کـرد .کـه از مرکـز خشـکی نیـز قابـل بررسـی میباشـد.
داشـبورد مدیریتبهمدیریـت آمـوزش ایـن امـکان را میدهـد تـا فراینـد آمـوزش
در سراسـر نـاوگان را بـه صـورت برخـط مدیریـت و نظـارت کنـد .ایـن سیسـتم
دارای کتابخانـهای مشـتمل بـر دورههـای آمـوزش تعامـل الکترونیکـی شـامل
انیمیشـنهای سـ هبُعدی ،واقعیـت مجـازی ،فیلمهـای آموزشـی ،عکسهـا ،متون
و ...بـوده کـه نیازهـای آموزشـی شـرکتهای حملونقـل را پوشـش میدهـد.
دورههـای آمـوزش الکترونیکـی مبتنـی بـر مباحـث  STCWبـوده و نیازهـای
ملـی ،بینالمللـی را پوشـش میدهد  .KVH Videotelسیسـتمی دیگر اسـت
کـه آمـوزش دریایـی را بـا ترکیـب محتوا و تجزیـه و تحلیـل دادههـای مبتنی بر
وب راهانـدازی کـرده و دورههـای آموزشـی دریانـوردی سـاحلی و آنالیـن را در
اختیـار کاربـران قـرار میدهـد تـا بتواننـد در هـر زمـان و هـر مـکان متناسـب با
نیـاز آموزشـی بـه آنها دسترسـی پیـدا کنند .بیـش از  950عنـوان بـرای نیازهای
آموزشـی جامعـۀ دریانـوردی در سرتاسـر جهـان را در کتابخانـۀ خـود فراهـم
کـرده و کلیـۀ زمینههـای کاربـردی اسـتانداردهای آمـوزش ،صـدور گواهینامـۀ
 STCWرا پوشـش میدهـد .رویکـرد آمـوزش ترکیبـی شـامل فیلم ،انیمیشـن
سـهبُعدی ،آموزشهـای 4 CBTو دورههـای تعاملـی دریایـی میباشـد .و ایـن
امـر باعـث میشـود کـه آموزشها بـه صـورت گروهـی و خودآموز قابـل پیگیری
با شد .
نتیجهگیری:
اکنـون کـه گامهـای مؤثـری در جهـت توسـعۀ صنعـت دریایـی کشـور عزیزمان
ایـران برداشـته شـده و زمینـۀ رشـد در ایـن بخـش اسـتراتژیک فراهـم شـده
الزم اسـت در جهـت تطبیـق بـا ف ّناوریهـای روز در بخـش آمـوزش دریانـوردان
متخصـص و نیـروی انسـانی آگاه بـه پیشـرفتها و تغییـرات محیطـی نیـز گامی
برداشـته شـود و مهمتـر از آن حرکـت در جهـت آمـوزش افراد و باال بردن سـطح
علمـی آنهـا بـه صـورت دائم و مسـتمر اسـت.
همچنیـن شایسـته اسـت کـه شـرایط اسـتفاده بـرای کارکنـان کشـتیرانی فراهم
شـده و دریانوردان کشـور عزیزمان از این تکنولوژی در راسـتای بهبود و پیشـرفت
علمـی و تجربـی خـود اسـتفاده کنند .از طرفـی نیروهای متخصـص داخلی نیز در
تولیـد محتـوا در ایـن موضـوع تالش نمـوده و در جهـت مقابله با انـواع تحریمها
گامـی بلندمـدت برداشـته و به تولید سیسـتم آمـوزش از راه دور دریانـوردی تولید
داخل کشـور ،متناسـب با اسـتانداردهای  STCWاقـدام نمایند.

عکس شبیهسازی واقعیت مجازی در سیستم DOLPHIN

الف) پلفرماندهی

ب) موتورخانۀ کشتی

پینوشت:
 -1افسر برق الکترونیک کشتیرانی جمهویاسالمیایران،
2- E-learning
3- Digital Online Library Providing Human-Like Interactive Navigation
4- Computer-Based Training
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آمـوزش
آموزش از راه دور در عصر کرونا:

بــرپا و برجـــا در پهنای باند
شـیوع ویـروس کرونـا تمـام شـقوق زندگـی بشـر را
بـا چالـش روبـرو کـرده کـه یکـی از مهمتریـن ایـن
بخشهـا ،آمـوزش اسـت .یـک و نیـم میلیـارد نفـر
دانشآمـوز در  187کشـور جهـان تنهـا در بخـش
آمـوزش ابتدایـی تـا متوسـطه در سراسـر جهـان در
پـی همهگیـری کرونـا ،یکبـاره مجبـور بـه تـرک
کالسهـای درس و خانهنشـینی شـدند.
زمانـی کـه مشـخص شـد نمیتـوان پایانـی بـرای
شـیوع ناگهانـی ایـن ویـروس پیشبینی کرد ،سـؤالی
پیـش آمـد کـه ایـن تعـداد دانشآمـوز چگونـه بایـد
سـال تحصیلـی را بـه پایـان برسـانند و اساسـ ًا به چه
شـکل میتـوان آنـان را از آموزشـی کـه جـزء حقوق
اولیـه آنهاسـت بهرهمنـد سـاخت؟
در عصـر دیجیتـال ،نخسـتین نگاههـا بـه سـمت
اینترنـت و ابزارهای هوشـمند جلب شـد .گوشـیهای
تلفـن همـراه ،تبلتهـا و فبلتهـا بـه همـراه
کامپیوترهـای شـخصی مجهـز بـه ابزارهـای دیداری
و شـنیداری کـه برخـط باشـند تنهـا انتخابی بـود که
پیـشروی مدیـران بخـش آمـوزش در سراسـر جهان
بـرای بـه سـر درس آوردن دانشآموزان قرار داشـت.
امـری که به سـرعت اتفـاق افتاد و اکثـر دانشآموزان
در همراهـی بـا معلمـان خـود و بـه شـکل آزمـون و
خطـا ،فراینـد آمـوزش از راه دور و دیجیتالـی را آغـاز
کردند.
دانشـگاهها نیـز کمـی بعدتـر مجبـور شـدند تـا
مالحظـات آموزشـی خـود را مبنی بر اهمیـت کیفیت
آمـوزش آکادمیـک تعدیـل کننـد و در جهـت ادامـۀ
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رونـد آمـوزش بـه شـیوۀ مـدارس عمـل کـرده و در
وادی آمـوزش از راه دور ،وارد شـوند.
در ایـن میـان کشـور انگلسـتان از جملـه کشـورهای
پیشـرو در ایـن بخـش قـرار گرفـت .برخـی از
معتبرتریـن دانشـگاههای جهـان ماننـد آکسـفورد و
ادینبورو(کـه در ایـن کشـور واقع هسـتند) نیز آموزش
از راه دور را در دسـتور کار قـرار دادنـد.
امـا ایـن تنهـا شـروع بـود .بعـد از گذشـت مدتـی
مشـخص شـد کـه دوری از کالسهـای درس بـرای
دانشآمـوزان و دانشـجویان چنـدان هـم خوشـایند
نیسـت.
آنطـور کـه روزنامـۀ بریتانیایی گاردین گـزارش داده،
در حالیکـه بـه علـت شـیوع کرونـا 87 ،درصـد از
دانشآمـوزان در جهـان تحـت آمـوزش آنالیـن قـرار
گرفتنـد بعدهـا مشـخص شـد بسـیاری از آنهـا ابـزار
مناسـبی برای شـرکت در کالسهای مجـازی ندارند.
قیمـت اینترنـت پرسـرعت نیـز مزیـد بـر علـت شـد.
اغلـب والدیـن خـود را در برابـر هزینـۀ رو بـه فزونـی
اینترنـت برای اسـتفاده فرزندانشـان از آموزش آنالین
دیدند.
از سـوی دیگـر ،محیـط برخـی منـازل برخلاف
کالسهـای درس ،محل مناسـبی بـرای آموزش نبود
و نیسـت.
حتـی برخـی معلمهـا در انگلسـتان بـه گاردیـن گفته
بودنـد که منازل کوچـک آنها در حالی به اسـتودیویی
بـرای آمـوزش مجـازی تبدیل شـده اسـت کـه دیگر
فضایـی بـرای دیگر امـور باقی نمانده اسـت.

در عیـن حـال ،دولتهایـی همزمـان بـا آمـوزش
اینترنتـی ،آمـوزش از طریـق شـبکههای تلویزیونـی
دولتـی را نیـز در برنامـه قـرار دادند و حتی بسـتههای
ویـژۀ رایـگان اینترنتـی در اختیـار دانشآمـوزان
گذاشـتند امـا همچنـان بخـش هـر چنـد کوچکـی از
دانشآمـوزان و دانشـجویان نتوانسـتند بـه صـورت
مسـتمر و کیفـی از آمـوزش الزم بهرهمنـد شـوند.
البتـه بودنـد دانشـگاههای معتبـری ماننـد ایمپریـال
کالـج لنـدن کـه صرفنظـر از همـۀ ایـن مشـکالت،
حتـی آزمـون رشـتۀ پزشـکی را نیز به صـورت آنالین
برگـزار کردند.
در ایـن آزمون ،دانشـجویان میبایسـت در مدتزمان
سـه سـاعت به  150سـؤال پاسـخ میدادنـد و خود را
محـک میزدند.
حـال کرونـا همچنـان باقـی مانـده اسـت و هنـوز
واکسـن و یـا داروی مؤثـری بـرای آن یا تولید نشـده
یـا حداقـل در دسـترس عمـوم قـرار نـدارد.
بنابرایـن ،بـه نظر میرسـد همچنان محیـط مدارس و
دانشـگاهها در سراسـر جهان از شـور و شوق و حضور
دانشپژوهـان خالـی بمانـد و همچنـان اینترنـت و
آمـوزش از راه دور تنهـا راه باقی مانـده برای یادگیری
باشد.
تحـت ایـن شـرایط آنچـه کـه تـا آغـاز سـال
تحصیلـی جدیـد در پاییز پیـشرو الزم اسـت ،تقویت
زیرسـاختها و حمایـت از ایدههای خالقانـه و کارآمد
بـرای آموزشـی بـا کیفیـت اسـت.

کــرانه

چالشهای ساحلنشینی
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کــرانه
معاون هماهنگکنندۀ ارتش جمهوری اسالمی ایران در گفتوگوی اختصاصی با پیامدریا اعالم کرد:

احیای نظریۀ بازگشت به دریا
با توسعۀ سواحل مکران

[ گفتوگو :مریم خوشنیک ]
مسـئوالن اجرایـی سالهاسـت بـا شـعار "توسـعه دریامحـور" دم از توسـعه سـواحل جنوبی میزننـد .البته در این مسـیر توفیقاتی حاصل شـده اسـت
امـا بـه نظـر می رسـد توفیق اصلـی در بسترسـازی برای سـوق جمعیت به بخش بکـر سـواحلی مانند مکـران را نیروهای نظامـی بدسـت آوردهاند .آنها
بـار را بـه دوش کشـیده و بـدون هیـچ ادعایـی دسـت به احـداث زیرسـاختهای الزم در ایـن بخش از کشـور زدهانـد تا زمینه سـاز تحول در سـواحل
مغفـول مانده مکران شـوند.
در ایـن میـان نمیتـوان نقـش امیر دریـادار دکتر حبیـبا ...سـیاری را نادیده گرفـت .زیـرا از همان ابتدای طرح بحث توسـعۀ سـواحل بهویژه سـواحل
مکـران ،پـای کار بـوده و درحـال حاضـر نیـز علیرغـم اینکه کارهـا و فعالیتهـای مربوط به توسـعۀ سـواحل مکران بـه سـازمانها و ارگانهـای دیگر
واگـذار شـده هنوز دلش بـرای شـکوفایی و توسـعۀ این منطقـه میتپد.
مصاحبۀ پیامدریا با معاون هماهنگکنندۀ ارتش جمهوری اسالمی ایران در این رابطه از نظرتان میگذرد.

بـا حضـور مسـئوالن اجرایـی برگزار میشـد
امـا بـه نظـر میرسـد در سـالهای اخیـر به
ایـن رویـداد کمتـر توجـه میشـود.

امیـر حبیـبا ...سـیاری :در مقطع زمانـی که دولت
نهـم و دهـم سـرکار بـود ،یکبـار رئیسجمهـور
وقـت ،دکتـر احمدینـژاد در همایـش توسـعۀ مکران
حضـور یافـت و پـس از آن دو الی سـه بار نیـز معاون
اول ایشـان آمدنـد .دو الـی سـه بـار هـم دکتـر علـی
الریجانـی ( رئیـس مجلـس وقـت) در منطقـه حضور
پیـدا کردند.
دکتـر حسـن روحانـی نیـز دو الـی سـه بـار و معـاون
اول ایشـان سـه الـی چهـار بار تشـریف آوردنـد .البته
حضـور مسـئوالن فقـط بـرای همایـش نبـود بلکـه
گاهـی بـرای بازیـدی کـه ترتیـب داده بودیـم بـه
منطقـه مسـافرت میکردنـد .اکثـر وزرای دولت قبلی
هـم از مکـران بازدیـد کردنـد.

پیامدریـا :بـه نظـر میرسـد بحـث توسـعۀ
مکـران و جلـب و افزایش جمعیـت در مناطق
سـاحلی آن بـا دسـتور ویـژۀ مقـام معظـم
رهبـری و فرمانـدۀ سـپاه پاسـداران وارد
مرحلـۀ جدیـدی شـده اسـت.

امیـر حبیـبا ...سـیاری :سالهاسـت بـا افتخـار
هسـتی و نیسـتی خـود را پـای دریا و سـواحل مکران
گذاشـتهایم .از نظـر وجدانـی هـر آنچـه در تـوان
داشـتیم در ایـن بخـش بـهکار گرفتیـم .بهخصـوص،
اصـل توسـعۀ سـواحل مکـران را مـا خدمـت مقـام
معظـم رهبـری پیشـنهاد دادیـم کـه نتیجه آن شـد”
همایـش اقتـدار دریایـی و توسـعۀ سـواحل مکـران”.
ایشـان بـا نظر به همیـن عنوان فرمودند ایـن جمله را
از کجـا پیدا کردید؟ پاسـخ دادم ایـن جمله را در تاریخ
یافتیـم ،ایشـان نیـز تأکیـد کردنـد :ایـن یـک جملـۀ
تاریخـی اسـت ،آن را احیـاء کنیـد .ما هـم مدتها به
ایـن موضـوع پرداختیم.
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چنـدی بعـد ،در جلسـ ۀ دیگـری ایشـان فرمودنـد":
شـما بحـث مکـران را مطـرح کردیـد ،مـن آن
را تأییـد کـردم امـا بررسـی کردهایـد کـه اهالـی
سیسـتان و بلوچسـتان نسـبت بـه این نـام چه نظری
دارنـد؟" پـس از آن بررسـی و پژوهـش سـتادی از
اسـامی شـهرها ،روسـتاها و خیابانهـا گرفتـه تـا
صحبـت بـا مسـئوالن اسـتانها و بـزرگان منطقـه
انجـام شـد و متوجه شـدیم کـه اهالی عزیز سیسـتان
و بلوچسـتان بـه آن منطقـه َم ُکـران میگوینـد.
بهطـور کلـی در اصطلاح جغرافیایـی ،در نقشـههای
تاریخـی مکـران یـا ُ
مکـران نوشـته شـده اسـت.
بنابرایـن ،ایـن نـام بـرای پـروژۀ توسـعۀ ایـن منطقه
تثبیـت شـد.
پیامدریـا :همانطـور کـه اشـاره کردیـد،
زمانـی همایـش توسـعۀ مکـران از سـوی
نیروی دریایـی ارتش جمهوریاسلامیایران

پیامدریـا :کارگـروه توسـعۀ سـواحل مکـران
چـه زمانی تشـکیل شـد؟

امیـر حبیـبا ...سـیاری :کارگروه توسـعۀ سـواحل
مکـران از دولـت دکتـر احمدینـژاد شـکل گرفـت
کـه مسـئول آن شـخص رئیسجمهـور بـود .پـس
از آن ایـن ،مسـئولیت بـه معـاون اول رئیسجمهـور
واگـذار شـد .بازدیـد معاونـان اول دولـت قبلـی و نهم
بـه همـراه وزراء ،بسـیار اثرگـذار بود .بـرای همتی که
پـای کار توسـعۀ مکـران گذاشـته میشـد.
پـس از مدتـی دبیرخانـۀ توسـعۀ سـواحل مکـران که
از طریـق نیـروی دریایـی نظارت و کنتـرل میکردیم
و در سـال هـم سـه الـی چهـار جلسـه بـا حضـور
معـاون اول برگـزار میشـد ،بـا تصمیمـات دولـت،
ایـن دبیرخانـه در وزارت دفـاع سـازماندهی شـد کـه
درحالحاضـر اطالعی از اسـتقرار دبیرخانـه ندارم ولی
شـکل دیگـری بـه خـود گرفته و به سـازمان توسـعۀ
سـواحل مکـران تغییـر شـکل داده اسـت.

پیامدریـا :آیـا جلسـات ایـن سـازمان بهطور
مرتـب برگزار میشـود؟

امیـر حبیـبا ...سـیاری :بـه نظـر میرسـد تاکنون
جلسـات زیـادی در ایـن ارتبـاط برگـزار نشـده چـون
اگـر چنیـن بـود ،قطعـ ًا بـه عنـوان نماینـدۀ ارتـش
جمهـــوریاسالمــیایــــران در جلسـات شـرکت
میکردیـم .امـا تـا جایـی کـه مـن خبـر دارم بنـا بـه
توصیـۀ مقاممعظمرهبـری توسـعۀ سـواحل مکـران
جـزء برنامـۀ ششـم توسـعه قـرار گرفتـه اسـت.
پیامدریـا :آیـا وزارتخانههـا و سـازمان برای
توسـعۀ ایـن منطقـه وظایـف و برنامـهای
دارند؟

امیـر حبیـبا ...سـیاری :بلـه! وزارتخانههـای
مختلـف در رابطـه بـا توسـعۀ مکـران شـرح وظایفـی
دارنـد کـه در دسـتور کار آنهـا قـرار گرفتـه اسـت.
بهمنماه سـال گذشـته ،بنا بـه دعوت آقـای مهندس
میرسـلیم در یکـی از ایـن جلسـات حضور پیـدا کردم
و پیرامون توسـعۀ سـواحل مکـران توضیحاتـی دادم.
اخیـراً هم شـنیدم کـه وزارت نفت در منطقۀ جاسـک
بـرای طرحهایـی کـه داشـتند ( انتقـال خطـوط نفت
یکـی از شـمال و دو خـط از جنـوب) اقداماتـی را
آغـاز کـرده اسـت و درحـال سـاختن پاالیشـگاه نفت
نزدیـک جاسـک هسـتند کـه بیارتبـاط بـا موضـوع
توسـعۀ مکـران نیسـت .امیدواریـم عزیـزان در دولت
فعلـی و دولـت آینده نسـبت بـه این موضـوع اهمیت
ویـژه قائل شـوند.

پیامدریـا :بـه نظـر جنابعالـی آیـا توجـه بـه
ویژگـی سـواحل مکـران و لـزوم افزایـش
جمعیـت ساحلنشـین در جنـوب را میتـوان
در راسـتای شـعار توسـعۀ دریامحـور و
بازگشـت مجـدد بـه دریـا تجزیـه و تحلیـل
کـرد؟

امیـر حبیـبا ...سـیاری :توسـعۀ سـواحل مکـران
مدنظـر مقاممعظمرهبـری اسـت .ایـن امـر بیدلیـل
نیسـت .زیـرا سـواحل مکـران و دریـای عمـان و
شـمال اقیانوسهنـد بـرای کشـور مـا مهـم اسـت.
مقاممعظمرهبـری میفرماینـد " :سـواحل مکـران،
سـواحل دریـای عمان ،حضـور در دریـای عمان برای
مـا یـک گنـج و یک ذخیـره اسـت" بنابرایـن ،باید به
بهتریـن نحـو بـه این موضوع رسـیدگی شـود .از نگاه
مقاممعظمرهبـری ،توجـه به توسـعۀ مکـران و دریای
عمـان بـرای پیشـرفت کشـور بسـیار اثرگذار اسـت و
یکـی از مؤلفههـای مهـم پیشـرفت کشـور محسـوب
میشـود.
در دنیـا و تاریـخ اثبـات شـده کـه دریـا منشـاء قدرت
و ثـروت اسـت .کسـانی کـه بـه دریـا راه دارنـد،
اگـر بـه خوبـی از آن اسـتفاده کننـد حتمـ ًا قـدرت و
ثـروت آن را در مییابنـد .همانطـور کـه میدانیـد،
اسـتکبار جهانـی در دریاهـا حضـور دارد .مـا مدتهـا
حاکـم دریاهـا بودیـم و مقاممعظمرهبـری میپرسـند
درحالحاضـر چـه اتفاقـی افتـاد کـه مـا دیگـر مثـل
گذشـته حاکـم بـر دریاهـا نیسـتیم؟ بـه اعتقـاد مـن

بایـد نظریـۀ " بازگشـت به دریـا" را کـه از تکیهکالم
رهبرمعظـم انقلاب اسـت ،مهم ارزیابی کـرده و روی
آن کار کنیـم .در کتـاب تاریـخ دریانـوردی سـازمان
بنـادر و دریانـوردی کـه بـه همـت مرحـوم دانـهکار
تالیـف شـده ،آمـده اسـت :مـا در تاریـخ چـه علـم و
دانشـی نسـبت به دریا داشـتیم و برایمـان افتخارآمیز
بوده اسـت.
اسـتکبار جهانـی بـه دلیـل اینکه مـا از منابـع خود در
دریـا بهـرهای نبریـم ،مـا را از دریا دور کرد .جاسـک،
سـیراف و تیـس از بنـادر مهم در طول تاریـخ بودهاند.
مـا در دریـا قدرتی داشـتیم اما بـه مرور زمان مـا را از
دریـا دور کردنـد تـا قدرتمند و ثروتمند نشـویم.
مقاممعظمرهبـری میفرماینـد :مــــا از طــــریق
سـواحل مکـران و دریـای عمـان بـا چهارگوشـۀ دنیا
میتوانیـم ارتبـاط داشـته بــاشیم در مقطـع فعلـی
بـرای حفـظ امنیـت و منافـع مـا در عرصـۀ دریاهـا و
یـا در منطقـهای مثـل خلیجعـدن و بابالمنـدب در
مقابـل ناامنـی دزدان دریایـی ،حضـور مسـتمر در آن
منطقـه اسـت کـه منافـع ملـی مـا را حفـظ میکنـد.
بنابرایـن ،ایـن موضـوع بسـیار حائزاهمیـت اسـت .در
جایـی دیگـر مقاممعظمرهبـری میفرمایند ":توسـعۀ
پسکرانههـای مکـران آبادانـی مـیآورد".
پیامدریـا :بـا ایـن توصیـف چگونـه و بـا
چـه مکانیسـمهایی میتــــوان طرحهـا و
برنامههـای آبادانـی این منطقـه را از حرف به
عمـل و بـه تعبیـری از کار روی کاغذ به مرحلۀ
اجـرا در آوریـم؟

امیـر حبیبا ...سـیاری :از طریق دیپلماسـی دریایی
میتـوان بهرهبـرداری کـرد و اقتـدار دریایـی خـود را
بـاال بـرد .همچنیـن امنیـت را در عرصۀدریـا برقـرار
کنیـم .زیـرا در سـایۀ امنیـت مباحث اقتصـادی مطرح
اسـت .وقتی سـواحل رشـد و توسـعه پیدا کننـد ،قطع ًا
مـا در آنجـا شـاهد آبادانـی خواهیـم بـود بـه شـرطی
کـه تمـام طرحهایـی کـه روی کاغـذ آمـده ،جنبـۀ
اجرایـی پیـدا کننـد .بـا نگاهـی کـه وجـود دارد و در
برنامـۀ ششـم هـم آمـده امیدواریـم کـه ایـن طرحها
بـه سـرعت عملیاتـی شـوند و بـه نتیجـۀ مطلـوب
برسـیم .یکی از مسـائلی کـه بتوان از سـواحل مکران
بـه خوبـی اسـتفاده کـرد و مقاممعظمرهبـری نیـز بر
آن تأکیـد داشـتند :جلوگیـری از خامفروشـی اسـت.
در چابهـار ،پتروشـیمی نگیـن مکران سـاخته شـده و
برخـی از فازهـای آن درحالحاضـر راهانـدازی شـده
اسـت کـه میتـوان در آنجا مشـتقات نفتـی را تبدیل
کـرد و از خامفروشـی جلوگیـری کـرد .امـا یکـی از
نگرانیهـا این اسـت که ما سـواحل مکـران را منطقۀ
مدیـران پـروازی کنیـم ،آنجـا یکـی از ظرفیتهـای
کشـور اسـت که باعث رشـد توسـعه و ایجاد اشـتغال
میشـود.
مقاممعظمرهبـری فرمودهانـد " جمعیـت مـا میتواند
150میلیـون نفـر باشـد” .بنابراین ،یکـی از ظرفیتها،
سـواحلمکران اسـت کـه میتوانـد از نظـر جمعیتـی
اثرگـذار باشـد .امـا جمعیتی کـه تمدندریایـی را احیاء
کنـد .اگـر مـردم در آنجـا سـاکن میشـوند ،بومـی

شـده و منطقـه رشـد کنـد .تمدندریایی یعنـی چرخۀ
زندگـی مـردم در سـاحل بـه دریـا متصـل باشـد کـه
ایـن اتفاق ،توسـعۀ پایـدار و معنادار را رقـم خواهد زد.
پیامدریـا :چـه سـازمانها و وزارتخانههایـی
قرار اسـت در مناطق سـاحلی مکـران فعالیت
کنند ؟

امیـر حبیـبا ...سـیاری :وزارتدفـاع میتوانـد در
آنجـا کارخانههـای متعـدد تأسـیس کنـد .در سـال
 1382فرمانـدۀ معظـم کلقـوا در بازدیـدی کـه از
سیسـتان و بلوچسـتان داشـتند در سـخنرانی خـود در
زاهـدان و چابهـار بـه ایـن موضـوع اشـاره کردند که
نیروهـای مسـلح و وزارتدفـاع میتوانـد برخـی از
اقدامـات تولیـدی و کارخانهای خـود را در آنجا اجرایی
کنـد .بـه همیـن شـکل سـایر وزارتخانههـا ماننـد
وزارت راه در ارتبـاط بـا توسـعۀ راههـا ،فرودگاههـا و
راهآهـن و همچنیـن وزارتخانههـای نیـرو ،آمـوزش
و پـرورش ،آمـوزش عالی ،بهداشـت و درمـان ،نیروی
دریایـی و ارتـش جمهوریاسلامیایران همگـی
میتواننـد فعالیـت داشـته باشـند.
البتـه بـه تدبیـر مقاممعظمرهبـری نیـروی دریایـی
ارتـش جمهـــوریاسالمیایران در آنجـــا مسـتقر
شـده اسـت .در میناب ،سـیرک ،رأسالکوه ،جاسـک،
رأسمیدانـی ،کنـارک و پســــابندر حضـور داریـم.
ســــاخت موجشـکن ،بنـدر ،اماکـن اداری ،پایـگاه،
منـازل سـازمانی ،بیمارسـتان ،مـدارس و ...ادامه دارد.
فعالیـت نیـروی هوایـی نیـز در آنجـا گسـترش یافته
اسـت .درواقـع اقداماتـی را پـای کار بـرده و گامهای
بزرگـی را برداشـتهایم.
امیـدوارم در آینـدۀ نـه چنـدان دور در بحـث نظریـۀ
بازگشـت بـه دریـا و احیـاء تمدندریایـی و توسـعۀ
سـواحل مکـران و پسکرانههـا بـه طریقـی در جهت
ثروتمنـد شـدن و قدرتمند شـدن از طریق اسـتفاده از
امکانـات دریـا گام برداریـم.
پیامدریـا :آیـا دورۀ جدیـد از نمــــایندگان
مجلس هم انتظاراتی دارید؟

امیـر حبیبا ...سـیاری :قطع ًا مجلـس در دورههای
قبـل هـم درگیـر ایـن موضـوع بـوده اسـت .مـن
پیشـنهاد میکنـم کـه نماینـدگان مجلـس تشـریف
بیاورنـد کـه مـا در خدمتشـان باشـیم و بـه سـمت
توسـعۀ آمایش سـرزمینی و نظامی برویم و عزیزان را
بـا ایـن مباحث آشـنا کنیم و آنها نیز نسـبت بـه آینده
بـا دیـدگاه رهبرمعظمانقلاب آشـنایی بیشـتری پیـدا
کننـد و در ایـن مسـیر گام بردارنـد و همگـی موجـب
رشـد و آبادانی کشـور باشـیم.

پیامدریا :از دولت چه انتظاری دارید؟
امیـر حبیـبا ...سـیاری :از دولـت هـم بـه همیـن
ترتیـب انتظـار داریـم .درخواسـت مـن ایـن اسـت
کـه وزارتخانههـای مختلـف بـرای طـرح توسـعهای
کـه درحالحاضـر پیشبینـی شـده اسـت .نسـبت بـه
اجرایـی کـردن تصمیمـات وزارتخانههـا ،گامهـای
اساسـی بردارنـد و رو بـه جلـو حرکـت کننـد.
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کــرانه
پیشنیازهای مسکونیسازی جزایر ایرانی خلیجفارس

ساحلنشینان باید در اقتصاد دریا سهیم شوند
[ مهدی باغبان ]
فرمانـدۀ سپاهپاسـداران انقلاب اسلامی در روز ملـی خیجفارس(دهـم اردیبهشـت) از تدبیـر مقـام معظمرهبـری در خصـوص لـزوم فراهـم شـدن
زیرسـاختهای الزم در جزایـر خلیجفـارس بـرای سـکونت مـردم ایـران خبـر داد .بـه ایـن بهانـه ،بـه معرفـی جزایـر خلیـج فـارس ،چگونگـی روند
مهاجـرت ایرانیـان در سـالهای اخیـر و همچنیـن اتخـاذ سیاسـتهای الزم در ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای مهاجـرت و سـکونت ایرانیـان در جزایر
خلیـج فـارس پرداختهایـم.

جغرافیای جزایر ایرانی خلیجفارس
خلیجفـارس حـدود 130جزیـرۀ بـزرگ و کوچـک،
مسـکونی و غیرمسـکونی بـا سـاختارهای متفـاوت
زمینشناسـی دارد کـه در نقـاط مختلـف آن پراکنـده
هسـتند .در ایـن میـان تمامـی جزایـر شـمالی متعلق
بـه ایـران هسـتند .بزرگتریـن جزایـر خلیجفـارس،
جزیـرۀ قشـم در ایـران و سـپس جزیـرۀ بوبیـان در
کویـت و بحریـن اسـت .مهمتریـن جزایـر ایرانـی از
شـرق خلیجفـارس را هرمـز ،الرک ،قشـم ،هنـگام،
تنببـزرگ ،تنبکوچـک ،ابوموسـی ،فاروربـزرگ،
فارورکوچـک ،سـیری ،کیـش ،هندروابـی ،الوان،
شـیتوار ،خـارک ،خارگـو ،قبرناخدا و فارسـی تشـکیل
میدهنـد.
خلیجفـارس از مناطـق بسـیار گـرم دنیـا بـه حسـاب
میآیـد امـا در اواخـر پاییـز و زمسـتان هوایـی خنک
و مطبـوع دارد .1بـا ایـن حـال و بـا وجـود ایـن همه
جزیـرۀ زیبـا و دیدنی در خلیجفـارس ،جمعیت چندانی
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در جزایـر ایرانـی مسـتقر نیسـت ،ایـن در حالی اسـت
کـه امـارات متحـدۀ عربـی حتـی نسـبت بـه سـاخت
جزایـر مصنوعـی در خلیجفـارس اقـدام میکنـد .این
کشـور برای سـاخت جزایرمصنوعی هزینـهای بالغ بر
 14میلیـارد دالر پرداختـه و در آنجـا بیـش از 10000
ویلای لوکـس 5000 ،آپارتمان و  1000هتل سـاخته
اسـت .اگرچـه انتقادهـای زیـاد محیطزیسـتی بـر این
اقـدام امارات متحدۀ عربی وارد اسـت ،امـا جاذبههای
توریسـتی آن باعـث سـکونت و جذب تعـداد زیادی از
افـراد بـا ملیتهـای مختلف بـه این جزایـر مصنوعی
شـده است.
امـارات متحـدۀ عربی برای سـاخت ایـن جزایر که به
نـام «جزایـر نخـل» شـناخته میشـوند ،میلیونها تن
خـاک را بـه دریـا منتقـل کرده تـا شـرایط الزم برای
اسـکان و جـذب گردشـگر فراهم کند.
اقدامـات بـرای سـاخت تمدندریایـی در کشـورهای
حاشـیۀ خلیجفـــــــارس در حالـی رخ میدهـد کـه

جمهوریاسلامیایران بـدون نیـاز بـه صـرف هزینۀ
سـاخت جزایـر ،ظرفیتهـای بالقـوهای را در سراسـر
آبهـای نیلگـون خلیجفـارس در اختیـار دارد.
اسـکان جمعیـت در منطقـۀ جغرافیایی خـاص حاصل
مهاجـرت آنـان از نقطـهای دیگـر اسـت .مهاجـرت
انسـانها همـواره در جهت رفـع نیازهای آنان اسـت.
مهاجـرت یکـی از بهتریـن شـیوههای دسـتیابی بـه
خواسـتهها و نیازهـای بشـر در طـول تاریـخ بـوده
اسـت .بـا ایـن حـال بـروز تغییـرات سـریع در جوامع
شـهری ،جاذبـۀ شـهرها ،رفاهطلبـی انسـان سـبب
افزایـش مهاجـرت در عصـر حاضـر گردیـده اسـت.2
مهاجرت در ایران نیز از مناطق روسـتایی به شـهری،
از مناطـق کمتـر توسـعهیافته بـه مناطق توسـعهیافته
جریـان دارد .علاوه بر آن مهاجـرت ایرانیان به خارج
از کشـور نیز انجام می شـود.
بـه اسـتناد گـزارش مدیـرکل امـور فرهنگـی ایرانیان
خـارج از کشـور در سـال  ،1396حـدود پنـج میلیـون

ایرانـی در خـارج از کشـور سـکنی گزیدهانـد . 3البتـه
آمارهـای غیررسـمی به تعدادی بیـش از هفت میلیون
ایرانـی اشـاره دارد .حمیـد یزدانیان طی یادداشـتی که
در رسـانه هـا منتشـر شـده اسـت تعـداد ایرانیـان بـه
خارج از کشـور را سـاالنه حدود  5درصـد عنوان کرده
کـه این میـزان  2درصد از میانگین جهانی آن بیشـتر
اسـت .4اگرچه بر اسـاس آمارها سـن مهاجرکنندگان
از نـوزاد تـا  75سـال را نشـان میدهد ،امـا حجم زیاد
مهاجـرت در بیـن نسـل جوان بـوده و این آمار نشـان
میدهـد ضریـب سـالخوردگی در مناطق روسـتایی و
کمتوسـعهیافته و بـه تبع آن کشـور ،در حـال افزایش
اسـت .بنـا به اظهار وزیر اسـبق علوم در سـال ،1392
مهاجـرت نخبـگان از ایـران حـدود  150میلیـارد دالر
خسـارت به کشـور وارد کرده اسـت. 5
آمـار بـاالی مهاجـرت ایرانیـان در حالـی رخ میدهد
کـه پراکندگـی جمعیـت در بسـیاری از مناطق کشـور
بسـیار ناچیـز اسـت ،بـه همین جهـت شـناخت کامل
و بـدون اغمـاض از دالیـل حجـم بـاالی مهاجـرت
ایرانیـان بسـیار حائـز اهمیـت اسـت .با این شـناخت،
فهـم مشـترک مسـئولین بـرای اتخـاذ سیاسـتهای
مناسـب در جهـت ایجـاد انگیزشهـای الزم در
مناطـق مـورد عالقـۀ کشـور بـرای توزیـع مناسـب
پراکندگـی جمعیـت و تمرکززدایـی از کالن شـهرها
هماهنگتـر و یکنواختتـر میشـود.
همانطـور کـه اشـاره شـد ،علـت اصلـی مهاجـرت،
رفـع نیازهایشـان اسـت .اگـر بـه ایـن نیازهـا بـر
اسـاس نظریـۀ هـرم مازلـو بنگریـم ،هرکـدام از
نیازهـای فیزیولوژیکـی ،امنیتـی ،اجتماعـی ،احتـرام و
خودشـکوفایی میتوانـد دلیلـی بـرای مهاجـرت را در
تفکـر انسـانها شـکل دهنـد .در ادامه ،برخـی از این
دالیـل بـه طـور مختصـر تشـریح میشـود.
 -1دالیـل اقتصـادی :بیشـترین عامـل مهاجـرت،
منافـع اقتصـادی اسـت .اگرچـه بـه ظاهـر بسـیاری
از مهاجـران بـه دلیـل بـیکاری و نداشـتن شـغل بـه
مهاجـرت تـن میدهنـد ،امـا ایـن نظریـه را نمیتوان
بـه صـورت عـام بـه همـۀ مهاجـران تعمیـم داد ،زیرا
بسـیاری از مهاجـران دارای شـغل در منطقۀ سـکونت
فعلـی خـود هسـتند امـا بـه امیـد شـغلی بـا درآمـد
بیشـتر و باالتـر اقـدام بـه مهاجـرت میکننـد .زیـرا
معتقدنـد کـه درآمـد فعلـی کفـاف زندگـی مناسـب
آنهـا را نمیدهـد و یـا حتـی درآمـد فعلـی متناسـب
بـا تخصـص ،کار و زحمتـی کـه میکشـند ،نیسـت.
امـروزه حقوق بسـیاری از اقشـار مختلف ،متناسـب با
حقـوق همـان قشـر در کشـورهای پیشـرفته نیسـت.
از طـرف دیگـر بخشـی از مناطـق مهاجرپذیـر بـرای
رونـق اقتصـادی خود ،بـه دنبـال نیروی کار هسـتند.
ایـن نیـروی کار میتوانـد در بنگاههـای اقتصـادی
عمرانـی ،صنعتـی ،گردشـگری ،خدماتـی ،آموزشـی،
پژوهشـی و  ...بـکار گرفتـه شـود .در نتیجـه نیـروی
کار بیـکار و ناراضـی از یـک منطقه به سـمت منطقۀ
متقاضـی و خوشـایند مهاجـرت میکننـد.
 -2دالیـل امنیتـی :نیـاز بـه امنیـت یـک موضـوع
ً
کاملا اثبات شـده اسـت .امـا تعریـف از امنیت قدری
پیچیـده و گسـترده اسـت .امـروزه نیاز بـه امنیت تنها
بـه بُعـد نظامـی اشـاره نـدارد .بلکـه افـراد امـروزه به

دبی برای سـاخت جزایرمصنوعی
هزینـهای بالغ بر  14میلیـارد دالر
پرداختـه و در آنجا بیش از 10000
ویلای لوکـس 5000 ،آپارتمـان و
 1000هتـل سـاخته اسـت .اگرچـه
انتقادهـای زیـاد محیطزیسـتی
بـر ایـن اقـدام امـارات متحـدۀ
عربـی وارد اسـت ،امـا جاذبههای
توریسـتی آن باعـث سـکونت و
جـذب تعـداد زیـادی از افـراد بـا
ملیتهـای مختلـف به ایـن جزایر
مصنوعی شـده اسـت.

اقدامـــــات برای ســـــــاخت
تمدندریایی در کشــــــورهای
حــــــاشیۀ خلیـــجفــــارس
در حالـــــــی رخ میدهـد کـه
جمهوریاسالمیایـــــران بدون
نیـاز بـه صـرف هزینـۀ سـاخت
جزایـر ،ظرفیتهـای بالقـوهای
را در سراسـر آبهـای نیلگـون
خلیجفـارس در اختیـار دارد.

حـس امنیـت و آرامـش در تمامـی ابعـاد نظامـی،
اقتصـادی ،اجتماعـی ،شـغلی ،بهداشـتی ،تحصیلـی،
زیسـتمحیطی و  ...نیـاز دارنـد .به عنـوان نمونه ،اگر
جمعیتـی ،حـس ناامنـی از بالیای طبیعی مانند سـیل،
زلزلـه ،طوفان شـن ،گرد و خاک مـداوم و  ...در محل
سـکونت خود داشـته باشـند ،بیشـک در پی فرصتی
بـرای نقلمـکان بـه محلـی امنتـر هسـتند .هرگونه
تـرس و اضطـراب در ناامـن بـودن محیـط ،مهاجرت
افـراد از محـل سـکونت خـود را در پـی دارد.
 -3دالیـل اجتماعی :دالیـل اجتماعی زیـادی برای
مهاجـرت وجـود دارد .یکـی از آنهـا ،نابرابریهـای
اجتماعـی اسـت .امـروزه بزرگتریـن نابرابـری
اجتماعـی در شـکاف عمیـق بیـن طبقـۀ ثروتمنـد بـا
طبقـۀ متوسـط و فقیـر در یـک جامعـه نمایان اسـت.
شـکاف طبقاتی نـه تنها باعـث نارضایتی و دلسـردی
در طبقۀ پایین جامعه اسـت ،بلکـه طبقۀ ثروتمند را در
اضطـراب لحظهای هرگونه آشـوب و بینظمی ناشـی
از ایـن شـکاف عمیق نگه مـیدارد .عالوه بر شـکاف
طبقاتـی ،نابرابریهـای اجتماعـی در بکارگیـری افراد
نخبـه و شایسـته در مشـاغل دولتـی مشـهود اسـت.
بـه عبارتـی ،در هـر نقطـه ای از جهـان فقـدان
شایستهسـاالری و بـه لحنـی عامیانـه پخمهپـروری
در دیـوان اداری باعـث از بیـن رفتـن شـور و انگیـزه
در جمعیـت شایسـته و نخبـه شـده و آنهـا را بـرای
تـرک محـل سـکونت فعلـی خـود بـه امیـد رسـیدن
بـه موفقیتهـای شـغلی بهتـر مصمـم میکنـد.
همچنیـن وجـود نابرابریهـای قومـی ،قبیلـهای،
نـژادی ،جنسـیتی و حتـی نابرابریهـای سیاسـی در
یـک جامعـه باعث میشـود گروهـی از مزایای خاص
بهرهمنـد و گروهـی دیگـر از آن مزایـا محروم شـوند.
علاوه بـر نابرابریهـای اجتماعـی ،از دیگـر دالیـل
اجتماعـی میتـوان بـه وجـود برخـی ممنوعیتهـا و
محدودیتهـا در برخـی از مناطـق که به شـکل آداب
و رسـوم ،و حتـی قوانین اعمال میشـود ،اشـاره کرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه در اکثـر نقـاط جهـان ایـن
ممنوعیتهـا و محدودیتهـا وجـود نداشـته و فـرد
میتوانـد در جامعـۀ مهاجرپذیـر آزادانهتـر رفتـار کند.
 -4دالیـل روانشـناختی :در هـرم مازلو ،احسـاس
نیـاز به خودشـکوفایی مطرح اسـت .هر فـرد نیاز دارد
نقطـهای شـفاف و در دسـترس را به عنوان سـرانجام
همـت و تلاش خود متصـور بداند و خود را در مسـیر
پیشـرفت و ترقـی ببینـد .ایـن نیـاز به خودشـکوفایی
در نسـل جـوان بـه شـدت مـوج میزنـد .ناامیـدی
از خودشـکوفایی و درجـازدن در جوانـان ،از دالیـل
روانشـناختی افـراد بـرای مهاجـرت از وطن اسـت.
 -5توسـعهیافتگی :امـروزه دیگـر توسـعهیافتگی
صرفـ ًا بـه بُعـد اقتصـادی اشـاره نـدارد .چنانچـه در
گـزارش برنامـۀ توسـعۀ سـازمان مللمتحـد 6آمـده
اسـت« :امروزه توسـعۀ واقعی در خصـوص افراد تنها
محـدود به گسـترش تصمیمات و گزینههای اساسـی
فـراروی افـراد و توان آنهـا در تحصیل ،سـالم ماندن،
برخورداری از سـطح مناسـب زندگی و احساس امنیت
نیسـت بلکـه بـه میـزان مانـدگاری این دسـتآوردها
و کفایـت آنهـا برای توسـعۀ انسـانی پایدار نیز اشـاره
دارد ».محسـن مرادیان(اسـتاد دانشـگاه) معتقد اسـت
خرداد و تیر 1399
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کـه توسـعهیافتگی یکـی از مباحث مهـم در مطالعات
امنیتـی جهـان اسـت .زیـرا عدمتوسـعه میتوانـد
مشـکالتی چـون فقـر ،رشـد جـرم و فسـاد ،خطـرات
زیسـتمحیطی  ،افزایـش مهاجـرت و تغییـر در نـوع
جغرافیـای انسـانی مناطـق جهـان را درپـی داشـته
باشـد .7عـدم توسـعهیافتگی در تمامـی زمینههـا
ماننـد اقتصـادی ،عدالت اجتماعـی ،رفـاه ،آزادیهای
سیاسـی و ...در جامعـۀ فعلـی میتوانـد دلیلـی بـرای
مهاجـرت افـراد بـه جوامع توسـعهیافته باشـد.
 -6رفاهطلبـی :واژۀ رفـاه اجتماعـی مولـود تحوالت
و مناسـبات اقتصادی و اجتماعی اروپا در قرن بیسـتم
اسـت .در ایـن قـرن بـا تصویـب قوانیـن مربـوط بـه
تأمیناجتماعـی در مجامـع قانونگـذاری کشـورها
و رویکار آمـدن دولترفاههـا در ایـن کشـورها،
آرمـان رفـاه اجتماعـی به صـورت گسـترده در جوامع
مطـرح شـد .امـروزه وضعیـت رفاهی ،یکـی از عوامل
ایجادکننـدۀ تمایـز میـان کشـورها بهشـمار میآیـد.
مفهـوم رفـاه اجتماعـی در گـذر زمـان دچـار تغییـر
و تحـول زیـادی شـده اسـت .در دهـۀ 1970رفـاه
اجتماعـی ناظر به تأمیـن نیازهای اساسـی تمام مردم
جامعـه بـود .در دهـۀ 1980ایـن مفهـوم بـه مجموعه
اقدامـات و خدمـات اجتماعـی بـه منظـور تأمیـن
نیازهـای افـراد و گروههـا و غلبه بر مسـائل اجتماعی
اطلاق شـد و از دهـۀ 1990بـه بعـد رفـاه اجتماعـی
بـه مجموعـه شـرایطی گفتـه شـد کـه در آن رضایت
انسـان در زندگـی حاصل شـود .به ایـن ترتیب امروزه
رفـاه اجتماعـی نـه هـدف توسـعه ،بلکـه خود توسـعه
اسـت .8تفکـر بسـیاری از انسـانها امـروزه بـه ایـن
شـکل اسـت کـه یکبـار متولـد میشـوند و یکبـار
زندگـی میکننـد و چـه بهتـر کـه ایـن زندگـی را بـه
دور از رنج و سـختی ،در رفاه و راحتی سـپری نمایند.
واژۀ رفـاه از تفریحـات و سـالم بـودن ،سـالم مانـدن
جسـم و جـان صحبـت میکنـد .در نتیجـه یکـی از
دالیـل مهاجـرت افراد حتی در قشـر ثروتمنـد جامعه،
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رسـیدن به رفـاه اجتماعی ،خرسـندی و خشـنودی در
زندگـی خواهـد بود.
مهاجرپذیر شدن جزایر ایرانی
بـا پذیرفتـن ایـن اصل اساسـی کـه انسـانها همواره
بـرای رفـع نیازهـای خود دسـت به مهاجـرت میزنند
و بـا عنایـت بـه دالیـل مطـرح شـده در خصـوص
مهاجـرت ،از طرفـی بـا وجـود ظرفیتهـای بـاال در
مناطـق جغرافیایـی جزایـر خلیـج فـارس ،بـه عقیـدۀ
نگارنـده میتـوان اقدامـات مناسـب زیـادی را بـرای
مهاجرپذیـر شـدن جزایر ایرانـی انجام داد به شـرطی
که اصول مشـروحۀ زیر به درسـتی درک و لحاظ شود.
 -1اصـل تغییـر در نگـرش :مسـئوالن اجرایـی در
ابتداییتریـن گامبایـد از نـگاه و نگـرش دسـتوری و
توصیـهای بـرای انجـام هرگونـه اقدامی پرهیـز کنند.
امـروزه هیـچ نـوع نـگاه جبـری و آمرانـه نمیتوانـد
موفقیتـی پایـا و پایـدار را رقـم بزنـد .بـه همین جهت
نـوع نگـرش بایـد بـه سـمت ایجـاد محرکهـای
انگیزشـی بـرای انجـام هر گونـه اقدام و عمل توسـط
مـردم باشـد .مردم بـر اسـاس محرکهای انگیزشـی
بـا تصمیـم و اختیار خود به سـمت سیاسـتهای یک
کشـور حرکـت میکننـد .تغییـر در نگـرش ،نگاهـی
جدیـد بـه سـایر اصـول ثابـت شـده در جهـان را بـه
دنبـال دارد .
 -2اصـل آزادی اندیشـه :مسـکونی شـدن جزایر،
موضوعـی بسـیار مهـم بـوده کـه میتوانـد علاوه بر
آثـار حقوقـی و سیاسـی در عرصـۀ بینالملـل ،آثـار
شـگرفی در اقتصـاد کشـور بـه جـای گـذارد .در ایـن
راسـتا نیـاز بـه فضایـی آزاد بـرای بیـان اندیشـهها و
ایدههـا بیان شـود .همانطـور که مقـام معظمرهبری
میفرماینـد« :در غیـر فضـای آزاد فکـری ،امـکان
رشـد وجـود نـدارد 9».در ایـن زمینـه ضروری اسـت
فضـا بـرای آزادی افـکار مختلف و متعارض باز شـود.
بـه طور یقین حرکت در مسـیرهای خطکشـی شـده،

آثـاری مشـخص و امتحـان شـده دارد .به هـر میزان
مسـیر برای حرکت فکر مشـخص نباشـد ،مسـیرهای
جدیـد ترسـیم میشـوند و نتایـج جدیـد دریافـت
میشـود .تفکراتـی واگرا نسـبت بـه تفکـرات رایج به
زیبایـی میتوانند مسـیرهای جدید را ترسـیم نموده و
نتایـج جدیـدی را بـه همـراه بیاورنـد .بنابرایـن ،برای
رشـد و توسـعه اعتقاد به اصل آزادی اندیشـه و ایجاد
فضـای آزادی تفکـر بسـیار کمککننـده اسـت.
 -3اصـل رفاهطلبـی :پذیـرش رفـاه مـردم جامعـه
امـروزه امـری بدیهـی اسـت .امـروزه رفاه بـه عنوان
یـک اصـل اساسـی در زندگـی اکثریـت افـراد جامعه
بـه یقیـن و بـاور رسـیده اسـت .در اصل رفـاه ،تمامی
نیازهـای افـراد یک جامعـه از قبیل مسـکن ،خوراک،
پوشـاک ،آمـوزش ،بهداشـت ،تفریحـات ،سلامت
جسـم و روح و روان همزمـان دیـده میشـود.
 -4اصـل مدرنیزاسـیون :امـروزه ف ّنـاوری ،از
جاذبههـای اصلـی بـرای سـکونت مـردم در یـک
منطقـۀ جغرافیایـی اسـت .در صورتـی که عـزم جدی
مـردم بـرای سـکونت در جزایـر خلیجفـارس اسـت
و نمیتـوان قـدرت جـذب مدرنیزاسـیون را نادیـده
گرفـت .هرگونـه اقـدام بـرای تهیـۀ نقشـۀ سـکونت
در جزایـر ،نیازمنـد توجـه بـه زندگـی انسـانها در
 20سـال آینـده اسـت .در نتیجـه تمامـی بایـد بـه
جاذبههـای مدرنیزاسـیون و ف ّنـاوری کـه موجـب
ایجـاد رفـاه اجتماعـی کامـل و خشـنودی سـاکنین
شـده و جاذبههـای الزم را فراهـم نماید توجـه کرد تا
راهکارهـای عملـی و اجرایـی در آن دیـده شـود.
 -5اصـل تأمین :هرگونه تدوین سیاسـت انگیزشـی
بـدون تـدارک اصـل تأمیـن محکـوم بـه شکسـت
اسـت .اصـل تأمیـن تنهـا برقـراری امنیـت نظامـی
یـک منطقـه را شـامل نمیشـود ،بلکـه ایـن اصـل
بـه تأمیـن نیازهـای انـرژی ،آب ،موادغذایـی ،راه و
ارتباطـات ،خدمـات بهداشـتی ،آموزشـی و  ...اشـاره
دارد .بـرای اجـرای اصـل تأمیـن ،نیـاز اسـت کـه

پیشبینـی مناسـبی از زیرسـاختهای تأمیـن انـرژی
صـورت پذیـرد کـه همـان اصـل مدرنیزاسـیون نیـز
در آن دیـده شـده باشـد .بـه عنـوان نمونـه بـرای
سـاخت نیروگاههـای برقـی میتـوان حتیاالمـکان
بـه اسـتفاده از انرژیهـای پـاک و تجدیدپذیـر
ماننـد نیروگاههـای مجهـز بـه توربینهایـی کـه بـر
اثـر جریانهـای جـزر و مـدی یـا امـواج بـرق تولیـد
میکننـد ،اندیشـید .همچنیـن تولیـد بـرق با اسـتفاده
از سـلولهای خورشـیدی نیـز مفیـد اسـت .اگرچـه
برخـی از جزایـر نزدیـک بـه منطقـۀ گازی عسـلویه
بـوده و امـکان بهرهبـرداری از نیروگاههـای گازی بـه
راحتـی بـرای آنهـا وجـود دارد .از دیگـر مـوارد مهـم
در اصـل تأمیـن ،نیـاز به آب شـرب اسـت ،زیـرا یکی
از محدودیتهـای بـزرگ در جنـوب ایـران و بـه تبع
آن جزایـر خلیحفـارس ،کمبـود در منابـع آب شـیرین
اسـت .احـداث آبشـیرینکن بـا تولیـد مناسـب کـه
بـدون هیچگونـه محدودیـت جیرهبنـدی ،آب را برای
سـاکنان و گردشـگران از ضروریتریـن اقدامـات
میتوانـد باشـد کـه نیاز اسـت با اصـل مدرنیزاسـیون
نیـز مطابقـت داشـته باشـد .همچنیـن بـا توجـه بـه
اینکـه تنهـا راه ارتباطـی بـرای ورود اقالم بـه جزایر
از راه دریـا اسـت ،احـداث اسـکلههای مناسـب بـرای
پهلوگیـری انـواع کشـتیها و تأمیـن تمامـی نیازهای
جزایـر از جملـه مـواد غذایـی ،مـواد سـاختمانی ،تردد
خودروهـا و غیـره در خـارج از جزیـره نیـز در اولویـت
هستند .
 -6اصـل نفعاقتصـادی :هرگونـه اقـدام در جهـان
امـروز بـا نفـع اقتصادی بـرای طرفیـن همراه اسـت.
اگـر تمـدن دریایـی در بندر سـیراف ،بندر چابهـار و یا
جزیـرۀ کیـش در تاریـخ ایرانیـان مشـاهده میشـود،
حاصـل سیاسـتهای دولتهای پیشـین ایـران نبوده
اسـت .بلکـه ایـن تمـدن گرداگـرد تجـارت و رونـق
اقتصادی الزم شـکل گرفته اسـت .چنانچه بسـیاری
از اندیشـمندان نیـز معتقدنـد کـه فرهنگ یـک نقطه

در نتیجـۀ منافـع و فعالیتهـای اقتصـادی آن مـکان
شـکل میگیـرد .بنابرایـن ،بـرای شـکلگیری تمدنی
در جزایـر ،نیـاز اسـت کـه نفـع اقتصـادی الزم بـرای
مـردم و سـرمایهگذاران و حتـی دولـت دیـده شـود.
دولـت نیـز از ایجـاد جزایـر مسـکونی مـدرن در
خلیجفـارس منفعـت اقتصـادی خواهـد بـرد .ایجـاد
شـغلهای پردرآمـد بـرای مـردم ،باعـث افزایـش
درآمدهـای مالیاتی دولت گردیـده و از طرفی ارزآوری
از طریـق توسـعۀ صنعت گردشـگری را نیز بـه همراه
دارد .همچنیـن ناگفتـه پیداسـت کـه دولـت نمیتواند
تمـام هزینـۀ سـاخت یـک جزیـرۀ مـدرن را متحمـل
شـود .جـذب سـرمایهگذاران خارجـی کـه میتواننـد
توسـط بخشـی از سـرمایههای ایرانیـان مقیـم
خـارج تأمیـن شـود ،علاوه بـر آنکـه سـرمایۀ مالـی
الزم را بـرای سـاخت جزایـر مـدرن فراهـم مـیآورد،
باعـث واردات علـم و ف ّنـاوری بـه ایـران خواهد شـد.
پایبنـدی بـه اصـل نفعاقتصـادی باعـث میشـود
کـه نفـع طرفیـن بـه خوبـی درک و برقـرار شـود.
همچنیـن تفکـر در خصـوص ایـن مطلـب کـه مردم
بـرای سـکونت در جزایـر بـه چـه کارهایـی میتوانند
مشـغول شـوند ،مهم اسـت .به طـور یقین ایـن کارها
بایـد نویددهنـدۀ درآمـدی خـوب بـرای مهاجرینـی
باشـد کـه بـه امیـدی خانـه و کاشـانۀ خـود را رهـا
کـرده و بـرای زندگـی بـه جزایـر مهاجـرت میکنند.
ایـن درآمـد میتوانـد از توسـعۀ صنعـت گردشـگری،
ماهیگیـری و ورزشهـای آبی و حتـی کارهای هنری
تأمیـن شـود .محیـط جزایـر شـرایط بسـیار مناسـبی
را بـرای فعالیتهـای توریسـتی ،ورزشـی ،قایقرانـی،
ماهیگیـری ،تفریحـی و  ...دارد کـه تنهـا نیاز اسـت با
داشـتن نگرش مناسـب و با اسـتفادۀ بهینـه از ف ّناوری
بـه آن دسـت یافت.

 -7شایستهسـاالری و اعتمـاد بـه نخبـگان
جـوان :اهمیـت دادن و سـپردن امـور و اقدامـات

در خصـوص سـاخت و سـاز و مدرنیزاسـیون جزایـر

نخبـگان جـوان خوشفکـر و خـوشذوق بخـش
بـه
ِ
کوچکـی از وطـن را به نسـل جوان بسـپارند و آنان را
بـرای رسـیدن بـه موفقیـت تشـویق نمایند .بیشـک
امیـد بـه شـکوفایی و رونق باعث حضور تعـداد زیادی
از جوانـان بـرای سـاخت قطعـهای از وطـن میشـود.
در انتهـا خاطرنشـان میشـود کـه موضوع مسـکونی
کـردن جزایـر کـه در اصل همـان مهاجرپذیـر کردن
ایـن جزایـر اسـت ،کار بسـیار نیـک و بزرگـی اسـت
کـه نیاز به اندیشـیدن و نوشـتن بسـیار دارد تـا بتواند
اقداماتـی در خـور شـأن مـردم ایـران و تمـدن کهـن
ایـن کشـور صـورت پذیرد.
پینوشت:
 -1اسـدی ،بیـژن ،1381 ،خلیجفـارس و مسـائل آن،
تهـران ،سـمت ،صفحـه  11الی .16
 -2دفتـر جمعیـت ،نیـروی کار و سرشـماری،1398 ،
بررسـی ویژگیهای مهاجـران و غیرمهاجران در دورۀ
زمانی 1390-95
 -3مجموعه مقاالت ایرانیـــان مهـــاجر پس از سه
دهه ،6931 ،تهران ،گروه انتشـــاراتی
بینالمللیالهدی ،صفحۀ 5
 -4مجموعـه مقـاالت ایرانیـان مهاجـر پـس از سـه
دهـه ،6931 ،تهــــران ،گـروه انتشــــاراتی
بینالمللیالهدی ،صفحۀ 21
 -5مجموعـه مقـاالت ایرانیـان مهــــاجر پـس از
سـه دهـــه ،1396 ،تهـــــران ،گـروه انتشـاراتی
بینالمللیالهدی ،صفحۀ 128
UNDP: United Nations Development -6
Program
 -7مرادیـان ،محسـن ،8831 ،تهدیـد و امنیـت،
تهران ،انتشـاراتی مرکز آموزشـی و پژوهشـی شـهید
سـپهبد صیـاد شـیرازی ،صفحـۀ 299
 -8ابراهیمـی ،مهدی ،1394 ،نگاهـی به پژوهشهای
رفـاه اجتماعـی در ایـران ،فصلنامۀ تأمیـن اجتماعی،
سـال سیزدهم ،شـمارۀ  ،46صفحۀ 6
 -9از بیانـات مقـام معظمرهبـری در دیــــدار بـا
رئیسجمهـور و اعضـــای هیئـت دولـت در مورخـه
1384/06/08
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کــرانه
کاهش آب دریای خزر؛

نگران شویم یا آسوده باشیم؟
[ نقی آقالو ] [ مؤلف کتاب « بحران آب در ایران” ]
دریـای خـزر ( )Caspian Seaیـا بـه تعبیـر ایرانیها
بزرگتریـن دریاچـۀ جهـان اسـت کـه به علـت همین
بزرگـی ،بـه دریا شـهرت یافته اسـت.
ایـن دریاچـه حـدود  420000کیلومترمربع وسـعت دارد.
حجـم آب آن برابـر بـا  78200کیلومترمکعـب بـا عمق
متوسـط  187متـر و محیـط بیـش از  6500کیلومتر که
 400گونـه آبـزی دارد .از نظـر ذخایر نفـت و گاز موجود
در سـواحل و زیر بسـتر ،پـس از خلیجفارس و سـیبری،
مقـام سـوم را در جهـان به خـود اختصاص داده اسـت.
حـدود  130رودخانـۀ بـزرگ و کوچـک بـه ایـن دریـا
میریـزد بزرگتریـن ایـن رودهـا «ولگا»سـت کـه از
یشـود.
طـرف شـمالغربی بـه ایـن دریاچه سـرازیر م 
سـطح آب دریـای خـزر در حـدود  5/26تـا  28متـر
پایینتـر از سـطح دریاهـا و اقیانوسهای جهان اسـت.
امـا در اواخـر اردیبهشـتماه سـال جـاری ،رسـانهها به
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نقـل از "مرکـز ملی مطالعـات و تحقیقات دریـای خزر"
که زیر مجموعۀ "مؤسسـۀ تحقیقـات آب وزارتنیرو" به
شـمار مـیرود ،گـزارش کردند :سـطح آب دریـای خزر
در سـال  2019در ادامـۀ روندی کاهشـی از سـال 1995
تاکنـون بـه کمتریـن میـزان خود طـی سیسـال اخیر
رسـیده است.
براسـاس گـزارش یـاد شـده ،میانگیـن تـراز آب
دریـای خـزر در سـال گذشـتۀ میلادی بـا کاهـش 13
سـانتیمتری نسـبت بـه سـال  ،2018برابر بـا منفی 27
متـر و  18سـانتیمتر اسـت.
البتـه ،موضـوع کاهـش تـراز آب دریـای خـزر ،موضوع
دیرینـهای اسـت ولـی برخـی رسـانهها ،بـه گونـهای با
ایـن پدیـده روبـرو شـدند گوئیکـه به کشـف تـازهای
نائـل آمدهانـد !
شـهریورماه سـال  1396برخـی محققـان عرصـۀ آب،

طی گزارشـی اعلام کردنـد :آب دریایخزر (کاسـپین)
از سـال 1996میلادی بـه این سـو ،حدود  7سـانتیمتر
کاهـش یافتـه و چنانچـه ایـن رونـد ادامـه یابـد تا 75

سـال آینـده آبهـای کـم عمـق بخشهـای شـمالی
دریـای خـزر (پنـج متـر) به کلی خشـک میشـوند.
در شـهریورماه سـال  ،1398خبرگـزاری ایسـنا نیـز بـه
نقـل از "معـاون پژوهـش و ف ّنـاوری پژوهشـگاه ملـی
اقیانوسشناسـی و علومجـوی" (زیر نظـر وزارت علوم)،
ی خـزر داد و علـت آن
خبـر از کاهـش تـراز آب دریـا 
را نیـز ،کاهـش بارندگـی در حوضـۀ رودخانـۀ “ولـگا”
دانست.
در آبانمـاه همیـن سـال ،سرپرسـت “مرکـز ملـی
مطالعـات و تحقیقـات دریـای خزر" ،مسـتقر در سـاری
گفت :براسـاس بررسـیهای انجام شـده ،تـراز آب این
دریـا در تابسـتان سـال  1398نسـبت بـه مدت مشـابه

عکس :حسین هاشمی

سـال قبـل 18 ،سـانتیمتر کاهـش داشـته اسـت.
اگرچـه ارقـام ذکـر شـده در ایـن مـورد ،اندکـی بـا هم
متفـاوت اسـت ،اما گـزارش رسـانهها ،عمدت ًا بـر مبنای
دادههـای "مرکـز ملـی مطالعـات و تحقیقـات دریـای
خزر" منتشـر شـده و در گـزارش این مرکز آمده اسـت:
براسـاس تحلیـل دادههـای ایسـتگاههای ترازسـنجی
سـواحلجنوبی دریـای خـزر ،میانگیـن تـراز آب ایـن
دریـا در سـال آبـی  97-98به رقم  13/27متر رسـیده و
نسـبت به دورۀ مشـابه سـال قبل (سـال آبی )96 - 97
کاهـش  12سـانتیمتری داشـته اسـت.
بنابـر گـزارش ایـن مرکـز ،کمترین تـراز آب مشـاهده
شـده در نیمۀ دوم دیماه سـال  97به میـزان  5/27متر
و باالتریـن تـراز 6/26 ،متر در نیمـۀ اول تیرماه  98بوده
و دامنۀ نوسـانی تراز آب در این سـال به  24سـانتیمتر
رسـیده است.
کاهش تراز آب خزر نگرانی ندارد !
براسـاس گـزارش "پژوهشـگاه ملـی اقیانوسشناسـی و
علومجـوی" ،دریـای خـزر از حـدود پنـج میلیون سـال
قبـل ،چرخههـای شـدید و متعـدد نوسـان تـراز آب
را تجربـه کـرده ،بـه طـوری کـه مسـاحت آن از یـک
میلیـون کیلومترمربـع تـا  150هـزار کیلومترمربـع در
نوسـان بـوده و دامنـۀ تغییـری بالغ بـر  300متر داشـته
ا ست .
موضـوع افزایـش یـا کاهـش تـراز آب دریـای خـزر،
پدیـدهای کهنـه و دائمـی و در نوسـان همیشـگی بوده
و هسـت.
بنابرایـن ،کاهـش موردنظـر ،میتوانـد موقتـی باشـد و
دوبـاره بـه وضعیت نرمال خـود بازگـردد .برخی مقامات
از بـروز ایـن پدیده ،ابـراز نگرانـی میکنند ،امـا عدهای
از آگاهـان حـوزۀ محیطزیسـت و اقلیمشناسـان ،دلیلی
بـرای نگرانـی نمیبینند !
درحالـی کـه رئیس"سـازمان نقشـهبرداری کشـور" بـا
اشـاره بـه کاهـش ارتفـاع آب دریـای خزر در  10سـال
اخیـر که بـه اعتقـاد وی ،حجمی معـادل  12برابر حجم
آب دریـای ارومیـه از آب دریای خزر کاسـته شـده ،ابراز
نگرانـی میکنـد ،در همـان زمان،یـک اقلیمشـناس از
دانشـگاه برگـن نـروژ میگویـد :آنچـه نگرانکننـده
اسـت ،نـه کاهـش بلکـه “افزایـش” سـطح آب دریـای
خزر اسـت.
برای سـنجش اهمیت و میزان این نگرانی،خاطرنشـان
میشـود :اگـر حجـم آب دریاچـۀ ارومیـه را در بهتریـن
حالـت فـرض کنیـم  25کیلومتـر مکعـب  -حجـم آب
دریـای خـزر برابـر اسـت بـا  78200کیلومتـر مکعـب،
یعنـی؛  3128برابـر حجـم آب دریاچۀ ارومیـه؛ بنابراین،
سـخن آن مقـام محتـرم سـازمان نقشـهبرداری مبنـی
بـر کاهشـی معـادل  12برابر حجـم آب دریاچـه از خزر،
قابـل اغمـاض اسـت و اهمیـت چندانی نـدارد.
علل کاهش آب دریای خزر
کارشناسـان مسـائل آب و علومجـوی و اقلیمشناسـان
داخـل و خـارج کشـور ،معمو ًال کاهـش آب یا تـراز آب
دریـای خـزر را بـه دو عامـل عمـده نسـبت میدهند:
 -1تبخیـر بیـش از انـدازه به علت افزایـش دمای زمین
ناشـی از افزایش گازهای گلخانهای در آتمسـفر.
 -2کاهـش بـارش در مهمتریـن حوزههـای آبریـز
دریـای خـزر ( حـوزۀ رودخانـۀ “ ولـگا” ).
در مـورد عامـل اول ،پژوهشهـا نشـان میدهـد ،بـا
کاهـش یـک درجـۀ سـانتیگراد از دمـای آب ،میـزان
تبخیـر تـا  6درصـد ،کاهـش مییابـد.

براسـاس گـزارش سـازمان جهانـی هواشناسـی ،سـال
 ،2016گرمتریـن سـال کـرۀ زمیـن بـوده و طبـق گفتۀ
پژوهنـدگان ،زمیـن از  4میلیـون سـال پیـش تاکنـون،
چنین حجم باالیی از دیاکسـیدکربن را در آتمسـفرش،
تجربـه نکرده اسـت !
امـا در مـورد عامـل دوم ،نظرهـا بیشـتر مشـابه اسـت،
البتـه بـا اندکـی تفـاوت در اشـاره بـه جزئیـات کاهش
بارشهـا و ورودی و خروجـی آب در حـوزۀ دریای خزر.
کارشناسـان ،از جملـه رؤسـای برخـی سـازمانهای
تحقیقاتـی کشـور علـت اصلـی کاهـش تـراز آب
دریـای خـزر را ،کاهـش میـزان بارندگی در حـوزۀ ولگا
دانسـتهاند.
بنابرایـن ،اینکـه برخی افزایش مصـرف آب را در حوزۀ
ولـگا ،عامـل کاهـش تـراز آب دریـای خـزر میداننـد،
دچـار اشـتباه شـدهاند ،چـرا که از سـال  1991تـا ،2018
مصـرف آب در ایـن حوزههـا بنـا بـر یافتههـای مراکـز
پژوهشـی از حـدود  55میلیارد مترمکعب بـه  43میلیارد
مترمکعـب کاهش یافته اسـت.
موضـوع حوزههـای آبریـز دریـای خـزر ،بسـیار حائـز
اهمیـت اسـت زیـرا ایـن حوزههـا ،مسـاحتی حـدود 9
برابر مسـاحت سـطح دریـای خـزر را دارنـد و باید مورد
توجه قـرار گیرنـد .تمام شـواهد نشـان میدهد،کاهش
بارندگـی بـه ویـژه در کشـورهای قزاقسـتان ،روسـیه و
آذربایجـان ،عامـل اصلـی کاهـش آب ورودی “ولگا” به
دریـای خزر اسـت.
براسـاس دادههای رسـمی ،سـاالنه بیش از  240میلیارد
مترمکعـب آب از رودخانـۀ ولـگا  1بـه دریـای خـزر
میریـزد .یعنـی 80 ،تا  85درصد حجـم کلی آب ورودی

بـه خـزر و ایـن را مقایسـه کنیـد بـا مجمـوع آبهـای
ورودی از آبریزهـای رودخانههـای اسـتانهای شـمالی
کشـور بـه این دریا کـه کمتـر از  5درصـد ،تخمین زده
میشـود.
البتـه ایـن نکتـه را نبایـد هرگـز از یـاد بـرد یـا کتمـان
کـرد که در این داسـتان ،ردپای سدسـازان و سدسـازی
بیرویـه درسـت مثـل ایـران در میـان همسـایگان
شـمالی هـم دیـده میشـود.
بـه گفتۀ برخی کارشناسـان ،سـاخت سـدهای جدید در
ورودی و شـاخههای رودخانـۀ بـزرگ ولـگا در روسـیه
در سـالهای اخیـر ،موجـب عقبنشـینی (تـا 400
متـر) دریـای خـزر در مناطـق سـاحلی ایـران بـه ویژه
در خلیجگـرگان شـده و بدیـن ترتیـب ،حتـی بندرگز در
اسـتان گلسـتان برای حملونقـل مسـافر و کاال از حیز
انتفـاع خارج شـده اسـت.
یعنـی ،موضوعـی مهـم و درخـور توجـه و رسـیدگی
مسـئوالن عمرانی اقتصادی ،تجاری و سیاسـی کشـور.
پینوشت:
 -1رودخانۀ ولگا(  )Volgaبه روسی  Волга
اگـر “ دانـوب” طوالنیتریـن رود اروپاسـت ،ولـگا
بـا  3692کیلومتـر درازا ،پرآبتریـن آنهـا بـه شـمار
مـیرود.
ایـن رودخانـه ،یکـی از نمادهـای ملی کشـور روسـیه
محسـوب میشـود .ولـگا  80تـا  85درصـدد کل آب
ورودی خـزر را تأمیـن میکنـد و بدین ترتیب ،نوسـان
در ورودی ایـن رودخانـه ،آب دریـای خـزر را با کاهش
یـا افزایـش روبـرو میکند.
ایـن رودخانـه از طریـق کانـال “ ولگا  -دن” بـه دریای
آزوف متصل میشـود.
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کــرانه
نیمنگاهی به ظرفیتهای سواحلمکران و لزوم بازنگری در مدل توسعه؛

جایگاه توسعۀ انسانی پایدار
در سواحل کجاست؟
[ عبدالناصر حسينزائي ،كارشناس ارشد مديريت حملونقل دريايي ]
[ ايوب بلوچي ،كارشناس ارشد بنادر و لجستيك ]
سـواحلمکران بـه سـبب قـرار گرفتـن در هارتلنـد
انـرژي ،مجـاورت بـا حـوزۀ ژئوپلیتیـک خلیجفـارس،
دسترسـی بـه آبهـاي بینالمللـی ،مجـاورت بـا
کشـورهاي حـوزۀ دریـاي عمــــان و اقیانوسهنـد
و مزیتهـاي ترانزیتـی مناسـب بـراي خشـکیهاي
اوراسـیا ،داراي اهمیت اسـتراتژیک فراوانی در کشـور
و منطقـه اسـت .بـا در نظـر گرفتـن ظرفیتهـاي
فـراوان ژئواکونومیکـی سـواحلمکران بـراي توسـعۀ
اقتصـادي ،ایـن منطقـه هماکنـون از مناطـق کمتـر
توسـعهیافتۀ کشـور محسـوب میشـود.
تأکیـد مقاممعظمرهبـری ،مبنـی بـر «احیـای تمـدن
دریایـی و بهرهمنـدی از ظرفیتهـای فرهنگـی،
اجتماعـی ،سیاسـی و نظامـی سـواحل» ،باعـث شـد
نـام ایـن سـواحل از اوایـل دهـۀ  ،۹۰بـه تدریـج راه
خـود را بـرای برنامههـای توسـعهای کشـور بـاز و
توجـه معـدودی از دسـتگاههای اجرایـی را بـه خـود
جلـب کنـد تـا جایـی کـه در برنامۀ پنج سـالۀ ششـم
توسـعۀ کشـور ،بـه عنـوان برنامـهای مکانمحـور بـر
سـواحلمکران مـورد توجـه قـرار گرفتـه و مجلـس
شـورای اسلامی در مـادۀ  ۶۸قانـون احـکام دائمـی،
دولـت را بـه منظـور تسـریع در توسـعۀ ایـن منطقـه،
ملزم به تشـکیل سـازمانی موسـوم به سـازمان توسعۀ
سـواحلمکران کـرده اسـت .منطقـهای کـه روزگاری
بـه بوتۀ فراموشـی سـپرده شـده بـود ،اکنـون در نظر
برخـی تحلیلگـران یکبـاره میتوانـد به تنهـا منجی
اقتصـاد و پیشـران آتـی توسـعۀ ایـران ارتقـاء یابد.
سـواحلمکران بـه دلیـل موقعیـت و ویژگیهـای
اسـتراتژیک از منظـر ژئوپلیتیکـی ،ژئواسـتراتژیکی
و ژئواکونومیکـی دارای اهمیـت فراوانـی اسـت کـه
بـرای شناسـاندن ایـن موقعیتهـا چـه بـرای توسـعۀ
اقتصـادی و چـه اجتماعی نیازمند توجه رسانههاسـت.
ایـن منطقـه بـا دارا بـودن ظرفیتهـای فـراوان
و موقعیـت جغرافیایـی ویـژه از اهمیـت باالیـی
برخـوردار اسـت .سـواحلمکران علاوه بـر زیباییها
و جاذبههـای گردشـگری بسـیار ،از نظـر جغرافیایـی
و موقعیـت اسـتراتژیکی نیـز منحصربـهفـرد اسـت و
مجـاورت بـا مرزهـای شـبهقارۀ هنـد و دریـای عمان
از جنبههـای مختلف سیاسـی ،نظامـی ،اقتصادی و،...
ایـن منطقـه را بیشازپیـش ارزشـمند کرده اسـت .از
سـدۀ  ۱۵میلادی اهمیـت و جایـگاه مکـران همواره
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مـورد توجه کشـورهای اسـتعماری جهان قرار داشـته
و امـروز نیـز کانـون توجـه منطقهای اسـت.
مکـران بیشـتر از خلیجهای امگا شـکل و تراسهای
دریایـی تشکیلشـده و تنهـا بنـدر اقیانوسـی کشـور
یعنـی چابهـار را در دل خـود جـای داده اسـت.
کوههـای مریخـی ،روسـتای تاریخـی تیـس ،تـاالب
صورتـی ،گلافشـان ،زیبایـی حیاتوحـش و ...تنهـا
گوشـهای از زیباییهـای منطقـه را شـکل میدهنـد.
مکـران در حوزههـای شـیالت ،کشـاورزی و
گردشـگری ظرفیتهـای بسـیار خوبـی دارد و
میتوانـد در زمینههـای اشـتغال ،تولید و صـادرات به
توسـعۀ پایـدار کشـور کمـک کنـد.
اهمیـت جهانـی سـواحلمکران و منطقـۀ چابهـار
زمانـی بیشـتر میشـود کـه بدانیـم بنـادر صحـار
عمـان و گـوادر پاکسـتان خـود را آمـاده میکننـد تـا
سـال  ۲۰۵۰جایگزیـن بنـادر امـارات و بهخصـوص
جبلعلـی شـوند .بنـدر دوقـم عمـان نیـز در تکاپوی
جـذب سـرمایهگذار بـرای تبدیلشـدن بـه یـک هاب
توزیعی اسـت .سـواحلمکران هم در راسـتای توسعه
قرار اسـت بـا تأکید دو سـند باالدسـتی برنامۀ ششـم
توسـعه و سـند مختـص به توسـعۀ سـواحلمکران به
مرکـز تولیـد ،صنعت ،تجـارت و ترانزیت تبدیل شـود.
بایـد گفـت منطقـۀ مکـران ،موقعیتهای ارزشـمندی
را بـرای رشـد و توسـعه فراهـم میکند و بـا دارا بودن

ویژگیهـای منحصربهفـرد کـه موجـب اثرگـذاری
کشـور در معـادالت سیاسـی و اقتصـادی در سـطح
منطقـه و جهان میشـود .امـروز باید برنامـهای مدون
بـرای حضـور مکـران و چابهـار در رسـانهها تدویـن
شـود و بـا ایجـاد زیرسـاختهای حـوزۀ رسـانهای در
منطقـۀ اسـتراتژیک چابهـار و سـواحلمکران تعامـل
بیشـتری بـا رسـانهها بـرای اسـتفاده از نقـش مؤثـر
آنهـا در روند توسـعه برقـرار کرد ،لذا در این مسـیر و
بـرای بـه حرکت درآمـدن این چرخـه ،نیاز بـه ارتباط
و تعامل دوسـویۀ رسـانهها و مسـئوالن اسـت.
در ایـن زمینـه میتوان از تجربیـات مناطق آزاد جهان
اسـتفاده کـرد .بـرای مثـال مناطـق آزاد هامبـورگ
اسـتفاده از صنعـت و خالقیـت را در اولویـت قـرار
داد ه اسـت .در ایـن مناطـق بانکهـای تفکـر و ایـده
نقـش مهمـی را در شناسـایی و توسـعۀ فعالیتهـای
اقتصـادی و تجـاری آنهـا بـازی میکننـد یـا برخی
مناطـق بـا ایجـاد و رصـد مراکـز رسـانهای قـوی در
مناطـق اقتصـادی روند جذب گردشـگری و پیشـرفت
را سـریعتر طـی میکننـد .شـهر رسـانهای دبـی یک
نمونـه بـرای اهمیـت قائـل شـدن جایـگاه رسـانه در
توسـعۀ اقتصـادی و اجتماعـی اسـت .در حقیقـت این
شـهر برای تقویـت جایگاه رسـانهای امارات تأسـیس
و سـاخته شـد و از آن زمـان ایـن شـهر بـه مرکـزی
بـرای مؤسسـات مطرح رسـانهای ،آژانسهـای خبری

و  ...تبدیلشـده اسـت.
مهمترین عوامل عدم توسـعۀ سـواحلمکران
شـاخص نیروي انسـانی :براسـاس آمارهاي موجود،
سـواحلمکران در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان از
منظـر بسـیاري از شـاخصهاي اجتماعـی ،فرهنگـی،
اقتصـادي و توسـعهاي ،جـزء مناطـق محـروم کشـور
اسـت .ایـن منطقـه بـا مجموعـهاي از محرومیتهاي
زیرسـاختی ،فقـر و نابرابـري ،محرومیتهـاي حـوزۀ
سلامت و آمـوزش روبـه رو اسـت.
دوري از مرکـز :دوري از مرکـز جغرافیایـی کشـور که
بـه معنـاي دوري از مراکـز تصمیمگیـري سیاسـی،
اداري ،قضایی و اجرایی کشـور اسـت ،باعث میشـود
مناطـق مـرزي هـم بـه دلیـل دوري از مرکـز و هـم
بـه دلیـل فقـدان قابلیتهـاي جمعیتـی و صنعتـی در
ایـن مناطـق کمتـر در جریـان برنامههـاي توسـعۀ
داخلـی قـرار گیرند؛ بـه همین جهـت ،ایـن مناطق از
محرومیـت شـدیدي رنـج میبرنـد.
مشـارکت نـــــدادن مـردم منطقـه در تدوین
برنــــامههای تـــوسعهای :تجربـۀ برنامهریزی

اقتصـادی و توسـعهای در بیشـتر کشـورهای جهـان
نشـان داده کـه برنامهریـزی متمرکـز کـه نگرشـی
از بـاال بـه پاییـن دارد ،پاسـخگوی حرکـت یـک
کشـور بـه سـمت توسـعه نبـوده و بـه طـور کلـی در
ادبیـات برنامهریـزی توسـعهای مفهـوم مشـارکت در
برنامهریـزی بـه عنـوان یـک ارزش اساسـی بـرای
پیشـبرد برنامههـا از بدیهیـات بـه شـمار مـیرود .لذا
اگـر در تدویـن برنامههای توسـعهای مـردم منطقه به
ویـژه نخبـگان و گروههای مرجع مشـارکت داشـتند،
قطعـ ًا در موفقیـت آن بیشـتر تلاش میکردنـد.

ضعیـف بـودن فرهنـگ کار و تلاش در میـان
مـردم منطقـه (بـه ویـژه جوانـان) :متأسـفانه

یکـی از اشـکاالت نظـام آموزشـی کشـور این اسـت
کـه کار کـردن را بـه نونهـاالن آمـوزش نمیدهیـم،
بلکـه محفوظـات ذهنی آنهـا را افزایـش میدهیم ،به
نظـرم مسـئوالن بایـد در ترویج فرهنگ کار و سـوق
دادن جوانـان به سـمت آموزشهای فنـی و کاربردی
تالشهـای مؤثرتـری کننـد و مشـوقهایی را بـرای
ایـن مهـم در نظـر بگیرند.

جایـگاه بینالمللـی تبـادل کاال ،پـول و سـرمایه،
اطالعـات ،مسـافر و ...اسـت .بـه ایـن ترتیـب در
چشـمانداز مکـران ،ایـن بخـش از کشـور سـرزمینی
اسـت که بـا دیگر مناطق تجـاری و اقتصـادی جهان
بـه ویـژه در چیـن ،پاکسـتان ،اماراتمتحـده و عمـان
براسـاس مزیتهـای هزینـهای و متمایـز خـود و در
پیونـد بـا اقتصـاد جهانی بـه رقابـت خواهـد پرداخت.
توسـعۀ منطقـهای تحتالشـعاع و در خدمـت توسـعۀ
ملـی واقـع شـده ،پروژههـای بـزرگ زیرسـاختی و
اقتصـادی ،موتـور محرک توسـعه انگاشـته میشـوند
و عملیـات عمرانـی گسـترده و احـداث واحدهـای
صنعتـی بـزرگ و متوسـط در کانـون توجـه قـرار
میگیـرد .برایـن اسـاس مـردم بومـی و محلـی نیـز
در پـی عملیـات عمرانـی و احداث واحدهـای صنعتی
کـم و بیـش منتفـع و برخوردار خواهند شـد ،اشـتغال
در قطبهـای توسـعه ،رونـق خواهـد گرفـت و
زیرسـاختهای مـورد نیـاز مـردم هـم فراهـم خواهد
شـد .پیشـرفت چشـمگیر پروژههای منطقه ،مسـتلزم
انتصـاب مدیرانـی اسـت که تکنوکراسـی پیشـه کنند
و از کارنامـۀ اجرایـی قابل دفاعـی در راهاندازی صنایع
بـزرگ یـا مسـتحدثات زیرسـاختی برخوردار باشـند و
بتواننـد پیونـد اقتصـاد منطقه با اقتصـاد جهانی و عدم
توفیـق کشـور در جلب سـرمایههای داخلـی و خارجی
را چارهجویـی کننـد و بتواننـد در نـگاه مسـئوالن و
برنامهریـزان کشـور ،مفیـد بـودن ،اهمیـت و جایـگاه
«توسـعۀ انسـانی پایـدار» را بـرای آبادانـی منطقـه
کـه در نظـام برنامهریـزی مسـئوالن کشـور مقبولیت
اندکـی دارد دگرگونـی ایجـاد کننـد.
در تعامـل بـا بسـیاری از افـرادی کـه در حوزههـای
مختلـف صنعتـی ،زیرسـاختی و ...سـبقۀ برنامهریـزی
و اجرایـی دارنـد ،جلـوی مصرفگرایـی ،تعـارض
فرهنگـی ،حاشیهنشـینی ،مهاجرتهـای گسـترده ،از
بیـن رفتن سـامانههای عرفی و ...را بگیرد .و سـرمایۀ
اجتماعـی و طبیعـی را تقویت و پروژههای ناسـازگار با
اقلیـم و فرهنگ زیسـت و با بسـتر طبیعـی ،اقتصادی

و اجتماعـی منطقـه را حـذف و توسـعۀ پروژههـای
زیرسـاختی ماننـد راهآهـن چابهـار بـه زاهـدان را بـر
مـدار صرفـۀ اقتصادی تحلیل و بررسـی کنـد ،تداخل
مأموریتـی دسـتگاههای اجرایـی را کاهـش دهـد.
در پایـان ،انتظـار مـیرود مسـئوالن منطقـۀ آزاد از
ظرفیت شهرسـتانهای مجـاور ،در طرحهای توسـعۀ
پایـدار هـم اسـتفاده کنند.
منابع:
 -1بيـات ،حميدرضـا ،حاتمي ايرج( .)1391بررسـي
عوامـل مؤثـر در توسـعهنيافتگي سـواحلمكران.
اوليـن همايـش توسـعۀ سـواحلمكران و اقتـدار
دريايـي جمهورياسلاميايران ،بهمنمـاه 1391
چا بها ر .
 -2غفــــرانی ،علـی ،شـجاع قلعــــه دختـر،
راضیـه( .)1391جغرافیـای تــــــاریخی سـرزمین
مکـران .اوليـن همايـش توسـعۀ سـواحلمكران و
اقتـدار دريايـي جمهورياسلاميايران ،بهمنمـاه
 1391چابهـار.
 -3اعظمـی ،هـادی ،فرشـتهمنش ،طیبـه(.)1391
نیـروی دریایی راهبردی و توسـعۀ سـواحلمکران.
غفرانـی ،علـی ،شـجاع قلعه دختـر ،راضیـه(.)1391
جغرافیـای تاریخـی سـرزمین مکـران .اوليـن
همايـش توسـعۀ سـواحلمكران و اقتـدار دريايـي
جمهورياسلاميايران ،بهمنمـاه  1391چابهـار.
 -4مالزهـي ،پيرمحمـد ( .)1380تحـوالت سياسـي –
ايدئولوژيـك در بلوچسـتان .فصلنامـۀ مطالعـات
ملـي.106-89 ،8 ،
 -5كوسـاري ،اسـد ،حيدري ،محمد ( .)1388بررسـي
نقـش قـوم بلـوچ در امنيـت مرزهـاي جنوب شـرق
ايـران از ميرجـاوه تـا گواتـر .فصلنامـۀ انديشـۀ
انتظامـي و مـرز.95 ،)1( 4 ،
 -6اکبـرزاده ،پیمـان ،کابلـی ،سیدحسـن ،رجبـی،
محمدرضـا .)1398( .نقـش توانمندسـازی جوامـع
محلـی در مدیریـت پایـدار منابـع طبیعـی (مطالعۀ
مـوردی :حوزۀ رامـه شهرسـتان آرادان) .فصلنامۀ
علمـی وپژوهشـی نگرشهـای نـو در جغرافیـای
انسـانی594-573 ،)12( 1 .
7- www.PMO.ir
8- WWW.amar.org

عـدم وجـود برنامهریـزي بلندمـدت توسـعهاي
در منطقـه :در کشـور مـا نیـاز بـه رشـد اقتصـادي

و برنامهریـزي حـدود نیـم قـرن پیـش ،یعنـی قبـل
از بسـیاري از کشـورهاي کمترتوسـعهیافتۀ دیگـر
احسـاس شـد و ایـران اولیـن کشـور آسـیایی اسـت
کـه در سـال  7231اقـدام بـه برنامهریـزي اقتصـادي
کـرد .امـا در زمـان قبـل و بعـد از انقلاب و بیـش از
چنـد دهـه تجربـۀ برنامهریـزي و اجـراي چنـد برنامۀ
هفـت سـاله و پنـج سـاله و صرف چنـد میلیـارد دالر
هنـوز هـم موفـق به صنعتـی کـردن کشـور و تحقق
بخشـیدن بـه اهـداف مـورد نظـر نشـده اسـت.
نتیجه گیری
توسـعۀ سـواحلمکران بـه معنـای تبدیـل آن بـه
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کــرانه
نگاهی اجمالی به تاریخ مکران و توسعۀ آن:

دروازۀ طالیی اقتصاد و توسعۀ کشور
مکـران در دورههـای مختلـف تاریخـی بخشـی از قلمـرو
ایـران بـودهاسـت .ایـن منطقـه در نوشـتههای «مسـالک
و ممالکوالتقویـم اقلیـم» دوم و از کرمـان تـا رود مهـران
(اینـدوس) نامیده شـده اسـت .در سـفرنامۀ مارکوپلـو نیز به
مکـران اشـاره شـده اسـت .در بعضـی اسـناد و نقشـههای
تاریخـی اروپایـی و بعضـی نوشـتههای عربـی دریای عرب
امـروزی نیـز از بحـر مکـران نـام بردهاند.
کوههـای خشـک و بایـر کرانههـای مکـران از دیـد
جغرافیـای طبیعـی دنبالۀ کویر اسـت ،که تا آنجا گسـترش
یافتـه اسـت .گویـا در در سـدههای میانـه ایـن سـرزمین از
آنچـه اکنـون دیـده میشـود ،حاصلخیزتـر بـوده ولـی پس
از آن بـه علـت آب و هـوای نـه چنـدان مطبـوع کمتر مورد
توجه بوده اسـت .جغرافینویسـان پیشـین ،اسـامی بسیاری
از شـهرهای مکـران را در کتابهـای خـود ثبـت کردهانـد
ولـی هیچکدام بهطور گسـترده از آن شـهرها یـاد نکردهاند.
مهمتریـن درآمد مکران از نیشـکر و یک گونه شـکر سـفید
موسـوم بـه پانیـذ بوده کـه از آنجا بـه سـرزمینهای مجاور
صادر میشـده اسـت.
مطابـق نقشـههای تاریخـی میتـوان گفـت مکـران تقریب ًا
شـامل تمـام شهرسـتانهای بلوچسـتان ایـران از جملـه
نصـرت آبـاد ،زاهـدان ،خـاش ،ایرانشـهر ،سـراوان ،سـرباز،
فنـوج ،نیکشـهر ،کنـارک و چابهـار در ایـران و بخـش
ایالـت بلوچسـتان پاکسـتان میشـده اسـت.
برخـی مورخـان مکـران را بـا تمـدن َ maganمـگان یـا
َم ّ
ـکان یکسـان میپندارنـد .مـگان نـام تمدنی کهن اسـت
کـه در حـدود  ۲۵۰۰تـا  ۵۵۰پیـش از میلاد وجود داشـته.
در متـون یافـت شـدۀ مربـوط بـه سـومریان از مـگان بـه
عنـوان یکـی از شـرکای تجـاری مهم سـومریان یاد شـده
کـه مـس و دیوریـت مـورد نیـاز بینالنهرین از آنجـا تأمین
میشـدهاسـت.
همچنیـن واراهامیهیرا در دانشـنامۀ مشـهور خـود بریهات-
سامیتا از مردمان غرب شبهقارۀ هند تحت عنوان Makara
نام برد ه است.
سـرزمین مکـران بـه لحـاظ موقعیـت مکانـی بـا سـاتراپی
مـکا یکـی از سـاتراپیهای ایـران در دوران هخامنشـیان
تطابـق دارد .از مـکا در کتیبههـای بـه جـا مانـده از دوران
هخامنشـیان در بیسـتون و تختجمشـید به عنوان ساتراپی
چهاردهـم ایـران در عهـد داریـوش یـاد شدهاسـت.
یاقـوت حمـوی ( ۶۲۶–۵۷۴هـ.ق) جغرافـیدان و
تاریخنویـس مشـهور در کتـاب معجمالبلـدان در باب حرف
میـم در مـورد دلیـل نامگـذاری مکـران بـه این نـام چنین
مینویسـد« :همانگونـه کـه ذکـر شـد ،سیرهنویسـان
میگوینـد کـه :مکـران به نـام مکـران بنفارکبنسـام بن
نـوح علیهالسلام نامگـذاری شـدهاسـت زیـرا او بـه ایـن
منطقـه آمـده و در آنجـا سـکنی گزیده اسـت و جـد بلوچها
و بنیـاد آنهـا بـه ایشـان میرسـد.
میتـوان گفـت قرنها سـرزمین امـروز بلوچسـتان ،مکران
نامیـده میشـد ه اسـت .جهانگـردان عـرب نیـز بـه نـام
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مکـران یـا مکـوران از ایـن منطقـه یـاد کردهانـد .سـاکنان
سـرزمین مکـران بلوچ هسـتند.
امـروزه و بـا تأکیـد مقاممعظمرهبـری ،سـواحلمکران
مجـدداً مـورد توجـه قـرار گرفتـه و از سـوی دولـت و دیگر
بخشهـای مرتبـط ،طرحهـای مختلـف توسـعه در آن
بـه اجـرا درآمـده اسـت .از جملـه مهمتریـن ایـن طرحهـا
میتـوان بـه توسـعۀ بنـدر شهیدبهشـتی چابهـار بـه عنوان
تنهـا بنـدر اقیانوسـی کشـور اشـاره کـرد کـه هماکنـون
ظرفیـت ایـن بنـدر در پایـان فـاز نخسـت بـه  8میلیون تن
در سـال رسـیده اسـت امـا مقـرر شـده کـه در پایـان فـاز
چهـارم ظرفیـت آن تـا  77میلیون تنکاال در سـال افزایش
یا بد .
در ایـن میـان نیروهـای مسـلح نیـز دسـت به کار شـده اند
و بخشـی از بـار توسـعۀ سـواحل بکـر مکـران را بـه دوش
گرفتهانـد.
امیـر دریـادار خانـزادی فرمانـدۀ نیـروی دریایـی راهبـردی
ارتـش در اینبـاره بـا بیـان اینکه در سـال  ۸۸بنابـر تدبیر
فرمانـدۀ معظمکلقـوا از منطقـۀ خلیجفـارس بـه منطقـۀ
جنوبشـرق (سـواحلمکران) جابهجـا شـدیم ،گفتـه اسـت:
آن وقـت نـگاه بلنـدی نسـبت به ایـن تدبیر وجود نداشـت.
تدبیـر رهبـری ،آبادانـی کشـور فـارغ از نفـت بـود .رویکرد
رهبـری از توسـعۀ سـواحلمکران متکـی بـر نفـت نیسـت،
بلکـه احیـای تمـدن دریایی بـا تکیه بـر منابع بومی اسـت.

بـه نظـر میرسـد بـر همیـن مبنـا نیـروی دریایـی ارتـش
اقدامات مهم و بزرگی را در راسـتای توسـعۀ سـواحلمکران
بـا محوریت بندر جاسـک برداشـته اسـت.
آنچنـان کـه از سـخنان فرماندهـان نیروی دریایـی ارتش
بـر میآیـد جمعیـت کنونـی سـواحلمکران  750هـزار نفر
اسـت امـا ایـن جمعیـت روبـه فزونـی اسـت .تـا آنجـا که
توسـعۀ زیرسـاختها در ایـن منطقـه تسـریع شـده اسـت.
هـدف غایـی ،بازسـازی تمـدن دریایـی ایـران از طریـق
سـواحلمکران اسـت .ایـن منطقـه میبایسـت طـی
سـالهای آینـده بـه بسـتری حاصلخیـز بـرای توسـعۀ
تجـارت دریایـی و گردشـگری دریایـی کشـور بـدل شـود.
یـا بـه عبـارت بهتـر و به گفتـۀ دریـادار خانزادی بـه دروازۀ
طالیـی اقتصاد و توسـعۀ کشـور مبدل شـود .امـری که دور
از دسـترس نیسـت و زمینه را برای عبـور از محدودیتهای
ذاتـی خلیج فـارس فراهم میسـازد.
سـواحلمکران ،آنچنـان بکـر و دسـت نخـورده اسـت کـه
میتـوان بـه راحتـی بهترین طرحهای توسـعه را بـا نگاهی
بلندمـدت در آن بـه اجـرا گذاشـت و بـه سـرعت هزینـۀ
صـورت گرفتـه را مسـتهلک کرد.
ایـن بخـش از کشـور بـا دسترسـی بسـیار راحتتـر بـه
آبهـای آزاد قطعـاً زمینهسـاز تحولـی بـزرگ در بخـش
دریایـی کشـور خواهـد بـود و در پـی آن فرهنـگ دریایـی
ملـت را نیـز تغییـر خواهـد داد.
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نیـمنگاه
تکنولوژی بالکچین ( )Block chainچیست؟

حذف  80درصدی اسناد کاغذی
[ جمال آخوندزادگان ] [ کارشناس امور ارتباطات در حملونقل دریایی]
بالکچیـن فنّـاوری جدیـدی اسـت کـه ایـن روزهـا در بـازار معاملات و حملونقـل دریایـی زیـاد مطـرح میشـود،
فنّـاوری کـه قطعـاً تغییـرات گسـتردهای در صنعـت حملونقـل دریایـی بـه همـراه خواهد داشـت  
بـه تعبیـر بسـیاری از صاحبنظـران ظهـور فنّـاوری بالکچیـن بزرگتریـن انقلاب در صنعـت کشـتیرانی از زمـان
معرفـی کانتینـر یعنـی از سـال  1950میلادی تاکنـون اسـت .شـاید تـا چندی پیـش این فنّـاوری فقط یـک رخداد
قابلتوجـه بهنظـر میرسـید ولـی اینروزهـا در صنعـت کشـتیرانی و دیگر صنایـع حملونقل بـه خوبی جایـگاه خود
را پیـدا کـرده اسـت .و بیانگـر آن اسـت که موفـق هم بوده اسـت.
بالکچین چیست ؟
بالکچیـن اساسـ ًا یـک پایـگاه دادۀ دیجیتالـی
غیرمتمرکـز ( مثـل یـک دفتـر کل) اسـت .دادههـا که
شـامل اطالعـات مربـوط به یـک معاملهانـد در بالک
ذخیـره میشـوند .ایـن بالکهـا سـپس بهصـورت
زنجیـر بـه یکدیگـر متصـل میشـوند بهطـوری کـه
یـک سیسـتم زنجیـرهای ثبـت اطالعـات را فـرم
میدهنـد ازایـنرو آن را بالکچیـن یـا زنجیـره -داده
مینامنـد.
بـرای اینکـه بالکـی بـه یـک زنجیـره اضافـه شـود
میبایـد توسـط تمـام کمپانیهـای شـرکتکننده در
آن زنجیـره تأییـد شـده و یـا اینکه این اتصـال ،طبق
شـرایط مـورد توافـق تمـام اعضـاء صـورت پذیرد.
هنگامـی کـه یـک بلاک مـورد تأییـد قـرار گرفـت
بهعنـوان یـک بلاک منحصربهفرد مشـخص شـده و
بهصـورت رمزگـذاری شـده بـه یک بالک قبـل و یک
بلاک بعد از خود متصل میشـود ،به ایـنترتیب یک
زنجیـرۀ دائمـی شـکل میگیـرد کـه میتوانـد در طی
مسـیر فراینـد معاملـه از مبـدأ تـا مقصد پیگیری شـده
و همچنیـن بهصـورت آنالیـن و بهموقـع بهروز شـود.
تمـام شـرکاء یـک کپـی مشـابه از تمـام بـه اصطالح
دفتـر کل را در اختیـار دارنـد ( .با وجـود این بخشهای
مسـتقلی از ایـن معاملات رمزگـذاری شـدهاند و
در معـرض دیـد عمـوم نیسـتند) ایـن دفتـر کل همـۀ
تاریخچـه و تأییدیههـای مربـوط بـه تمـام معامالت را
دربـر دارد.
ایـن اسـناد بـه هیـچ وجه بـدون اجـازۀ شـرکای دیگر
قابـل اصلاح نیسـتند و در نتیجـه سیسـتم بـر پایـۀ
اعتمـاد و اعتبـار اسـتوار شـده اسـت.
بهطورکلـی میتـوان ویژگیهـای اصلـی بالکچین را
در غیرمتمرکـز بـودن ،شـفاف بودن و ثبـات و غیرقابل
دسـتکاری دانست.
فواید بالکچین برای صنعت کشتیرانی
مزیـت برجسـتهای کـه همـواره یـک پایـگاه داده بـه
دنبال آن اسـت ،اسـتفاده از سیسـتمی مثـل بالکچین
اسـت تـا بتوانـد رونـد کنونـی کاغذبـازی در سیسـتم
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معاملات را به شـدت کاهـش دهـد و همچنین باعث
افزایـش قابلتوجهـی در اسـتفادۀ بهینـه از بودجـه و
زمان شـود.
پروسـۀ تجارت سـنتی ،مملـو از کاغذبـازی و کاری پر
زحمت اسـت چـرا که حجم زیـادی از اسـناد و مدارک
مختلـف مختـص بـه هـر معاملـه میبایـد تهیه شـده
و همگـی بـرای تمـام شـرکای تجاری فرسـتاده شـود
تـا بـه تأییـد برسـد .چنیـن رونـدی اساسـ ًا هزینهبـر و
زمانبـر اسـت کـه میتوانـد باعـث تأخیـر در پروسـۀ
معامالت شـود.
دسـتاندرکاران معاملات تجـاری قطعـ ًا به یـاد دارند
مواقعـی کـه گاهـی قبـل از اینکـه صورتحسـابها،
اسـناد و مـدارک مربـوط بـه بـار به بنـدر تخلیه برسـد
کشـتی حامـل بـار ،زودتـر وارد بنـدر مقصـد میشـود.
بالکچیـن میتوانـد بـرای مقابلـه بـا ایـن مشـکالت
کمکـی شـایان بـه همـراه داشـته باشـد .تخمیـن زده

میشـود کـه بالکچیـن میتوانـد تـا  80درصـد از
اسـناد کاغـذی که درحالحاضـر در پروسـۀ حملونقل
یـک کاال اسـتفاده میشـود را کاهـش دهـد .بـه جای
آن تمـام ایـن اسـناد میتواند بهطور دیجیتالـی در دفتر
کل ذخیـره شـود .در واقع تنظیم دسـتوالعمل و شـروط
معاملات کـه هـم اکنون هفتههـا به طـول میانجامد
میتوانـد در کمتـر از دقایقی تکمیل شـده و هزینههای
مربـوط بـه ایـن پروسـه بهطـور کلـی حـذف شـوند.
بهبـود امنیت اطالعات نیز یکی دیگـر از مزایای بالقوۀ
بالکچیـن اسـت از آنجایی که همـۀ اطالعات ذخیره
ن کار
شـده در بالکچیـن رمزگـذاری میشـوند ایـ 
موجـب افزایـش امنیت اطالعات میشـود و همینطور
بـا توجه بـه اینکـه فقط اعضاء شـریک بـه بالکچین
دسترسـی دارنـد و بدون اطلاع و موافقـت بقیۀ اعضاء
هیچکـس نمیتوانـد دادههـا را اصلاح یـا تغییـر دهد،
بنابرایـن ریسـک تقلـب و دسـتکاری کاهـش مییابد.

بـالکچین یک سیستــمعـــــامل برای
قراردادهای هوشمند  
واضـح اسـت کـه بالکچیـن همانطـور کـه میتواند
بـه عنـوان یـک پایـگاه داده عمـل و معاملات را ثبت
کنـد ،همچنیـن میتواند معاملات را پـردازش کرده و
مثـل یـک سیسـتمعامل کـه عملیـات کدینـگ انجام
میدهـد ،معاملات را بـه صـورت کـد در آورده و بـه
سـرانجام برسـاند ،این پروسـه را “ قرارداد هوشـمند “
مینامند.
قـرارداد هوشـمند اساسـ ًا یـک قـرارداد خوداجراسـت،
یـک برنامـۀ کامپیوتـری که شـامل دسـتورالعملهای
کدگـذاری شـده اسـت ،کدهایـی دربـارۀ اینکـه شـرکا
و طرفیـن قـرارداد چـه چیزهایـی را در توافـق دارنـد و
سـپس بهطـور خـودکار ایـن دسـتورالعملها بـر روی
یـک رخـداد ،بـدون اینکـه احتیـاج بـه مداخلۀ انسـان
باشـد اعمـال میشـوند ( .اگـر شـرط “  “ Xبرقرار
بـود سـپس “  “ Yانفـاق بیفتـد).
یـک قـرارداد سـاده بین یک خریـدار و فروشـنده را در
نظـر بگیرید کـه در قـرارداد ذکر شـده پرداخت میباید
بالفاصلـه بعد از تحویـل کاال و دریافت مدارک مربوطه
صورت گیرد .در قراردادهای سـنتی ازآنجاییکه خریدار
عالقهمنـد اسـت تـا پرداختهـا را دیرتر انجـام دهد به
نظـر خرسـند میآید ولـی در کل ،مشـکالت عدیدهای
بـه وجـود میآیـد کـه عواقبـی بـرای هـر دو طـرف
معاملـه دارد .امـا اگـر معاملـه توسـط قرارداد هوشـمند
اداره شـود پرداخـت بـه فروشـنده بهطـور اتوماتیک و
بـه محـض تحویـل محمولـه صـورت خواهـد گرفت.
بنابرایـن قـرارداد هوشـمند باعـث کاهش دو ریسـک
اساسـی در معاملات میشـود.
 -1کاهـش عدمانطبـاق در معاملـه و در نتیجه کاهش
قابـل مالحظـۀ اتلاف ،زمـان و پـول بـرای اجـرای
تطابـق از طریـق وکیـل و قانـون.
در ایـن سیسـتم علاوه بـر اصـول عمومـی حاکـم
بـر قراردادهـا میتـوان بـه تعهـدات یـک قـرارداد
دوطرفـه شـرایط و محدودیتهایـی اضافـه کـرد تـا
اجـرای قـرارداد کار آمدتـر و قانونمندتـر انجـام گیـرد.
ً
مثلا اگـر شـرط “  “ Aبرقـرار بـود سـپس عملیـات
“  “ Bبـه صـورت دیجیتالـی انجـام پذیـرد .یعنـی
بـرای قراردادهـای هوشـمند احتیـاج بـه جلسـات و
مالقاتهـای متعـدد نیسـت تـا بـا صرف کلـی وقت و
انـرژی قـرارداد منعقد شـود .بنابرایـن بالکچین برای
انجـام قراردادهـا و تعهـدات اولیـهای که طبیعتشـان
ً
کاملا شـفاف و مناسـبتر اسـت،
صفـر و یـک اسـت
چـرا کـه اینگونه معاملات اص ً
ال درگیر شـرایط خاص
و نـکات مبهـم نیسـتند.
 -2اجـرای قـرارداد هوشـمند طبیعتـ ًا میتوانـد
دو روی یـک سـکه باشـد معاملـۀ بـا برکـت و یـا
معاملـهای سـنگین ،در هـر صـورت طرفیـن معامله را
از چالشهـای تجـارت و مذاکـرات طوالنـی دور نگـه
مـیدارد چرا کـه طرفیـن نمیتوانند هیچگونـه دخالتی
در رونـد سیسـتماتیک بالکچیـن داشـته باشـند و
هرگونـه شـرط ویـژهای که مایلنـد لحاظ شـود میباید
از ابتـدا در بالکچیـن گنجانـده شـده باشـد.

بهبـود امنیـت اطالعـات نیـز
یکـی دیگـر از مزایـای بالقـوۀ
بالکچیـن اسـت چـون همـۀ
اطالعـات ذخیــــره شـده در
بالکچیـن رمـــزگــــــذاری
میشـوند ایــنکـــار موجـب
افــــزایش امنیـت اطالعـــات
میشـو د

مشکالت بالقوه در محیط بالکچین
ایـن حقیقـت کـه بالکچینهـا غیرمتمرکـز هسـتند
و یـک ورودی بـه تنهایـی نمیتوانـد آنهـا را کنتـرل
کنـد یکـی از ویژگیهایـی اسـت کـه ایـن سیسـتم را
بـه عنـوان یـک ف ّنـاوری مـدرن جـذاب میکنـد .ولی
طـرف دیگر قضیه سـؤاالتی اسـت که در مـورد فقدان
قانـون پیـش میآیـد .مث ً
ال با نـگاه ریزبینانه بـه اینکه
معاملات نمیتوانـد به صورت تئـوری تحت صالحیت
قضایـی سـایبری قـرار گیـرد و نیـز موضوع بـا قوانین
شـبکه و اینترنـت قابـل انطبـاق و پیگیـری نیسـت.
پـس اگـر در سیسـتم معاملات ،مشـکلی پیـش بیاید
چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد و چگونه میتـوان صالحیت
قضایـی و قانـون مناسـب بـرای حـل اختالفنظـر را
مشـخص کرد؟
بـه عبـارت دیگـر اگـر کسـی کنترلـی بـر بالکچیـن
نـدارد و قراردادهـا بهطـور دیجیتالـی انجـام میگیـرد،
پـس چـه شـخصی در مـورد اتفاقاتـی مثـل خرابـی
سیسـتم و اینکـه یـک قـرارداد هوشـمندی بهطـور

ناصحیـح انجـام پذیرفتـه ،مسـئول اسـت؟
مسـئلۀ بعـدی امنیـت اطالعـات را مطـرح میکنـد،
درسـت اسـت کـه اطالعـات در بالکچین فقـط برای
اعضـاء قابل دسترسـی اسـت ولی با این حال سـؤاالت
بالقـوهای در رابطه با محرمانه بـودن و حریم خصوصی
در سـایۀ قوانینـی همچـون  1 GDPRایجـاد میکند.
الزم بـه ذکر اسـت  GDPRقانونـی در مورد حفاظت
از اطالعـات شـخصی شـهروندان اروپایـی و معامالت
آنهـا در سراسـر اروپاسـت همچنیـن بـه ممنوعیـت
انتقـال اطالعـات شـخصی افـراد بـه خـارج از اروپا نیز
اشـاره دارد .قانـون بیانگـر ایـن اسـت کـه هر شـرکت
یـا ادارهای کـه اطالعـات شـخصی و مالـی فـردی را
ذخیـره و نگـهداری میکنـد نه تنها مسـئولیت حفاظت
از آن اطالعـات را بـه عهـده دارد بلکه در قبال انتشـار
آن بیـن افـراد نامرتبط مسـئول و قابل پیگیری اسـت.
حـال اگـر اطالعـات بیشـتری بـه صـورت دیجیتالـی
بـه اشـتراک گذاشـته شـود و نیز شـرکای بیشـتری به
صـورت دیجیتالـی به سیسـتم اضافه شـوند ،این حجم
اطالعـات ،حساسـیت بـه جرایـم سـایبری را افزایـش
نمیدهـد ؟ و آیـا عواقـب مصیبـت بـار خرابکاریهای
سـایبری بیشـتر و بزرگتـر نمیشـوند؟
درحالحاضـر انعـکاس ایـن مسـائل نشـاندهندۀ ایـن
واقعیـت اسـت کـه قدمهـای قوانیـن همیشـه عقبتر
از تغییـرات در ف ّناوری اسـت.
دالیـل واضحـی وجـود ندارد که چـرا قانـون و تجارت
نمیتواننـد هـر دو بـا هـم توسـعه یابنـد وهمزمـان
ف ّناوریهـای جدیـد را در دل خـود جـا دهنـد.
بالکچیـن یـک انقلاب در ف ّنـاوری اسـت کـه هنوز
ناشـناخته مانـده اسـت .هـر دو جامعـۀ کشـتیرانی و
جامعـۀ عمومـی تجـارت در مواجهـه با ایـن تکنولوژی
کمـی شـوکه یـا غافلگیر شـدهاند و با قدری شـکیبایی
بـه آن نزدیـک میشـوند.
ن را دارد که
بـه هرحـال ف ّنـاوری همـواره پتانسـیل ایـ 
بهـرهوری و مزیتهایـی را بـه صنعـت کشـتیرانی
ارمغـان آورد .بـه مـرور زمـان کـه فوایـد ایـن ف ّناوری
بیشـتر آشـکار میشـوند ،احتمـال میرود تـا در صنعت
کشـتیرانی و بهعلاوه در کل دنیـا بیشـتر و بیشـتر
فراگیر شـود.
در ایـن مـورد بالکچیـن شـاید تفـاوت چندانـی بـا
اینترنـت نداشـته باشـد ،کمـا اینکـه با گذشـت بیش از
 30سـال کـه از ظهـور اینترنت میگـذرد چه تعـداد از
مـردم واقعـ ًا فهمیدهاند که اینترنت چگونـه کار میکند؟
در عیـن حـال همـۀ مـا میدانیـم کـه اینترنـت چطور
دنیـای مـا را عـوض کرده اسـت.
احتمـا ًال روزی فـرا خواهـد رسـید کـه با نـگاه به عقب
بـه سیسـتم بالکچیـن همانگونـه نـگاه کنیـم کـه
اکنـون اینترنـت را در سـالهای دور کـه هنـوز به این
گسـتردگی وارد زندگـی مـا نشـده بـود ،میبینیم.
 برگرفته از مجلۀ Sea Ventureپینوشت:
1- General Data Protection Regulation
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نیـمنگاه
اینترنت اشیاء چگونه در خدمت حملونقل دریایی قرار میگیرد؟

سیستم مدیریت کانتینر از راه دور
[ نویسنده [ ] Manon Verchot :ترجمه :امیرهمایون خرمبخت]
سـرانجام ،طـرح اینترنـت اشـیاء ( )IoTدر صنعـت
کشـتیرانی از مرحلـۀ کاربـرد آزمایشـی بـه وضعیـت
تولیـد عملیاتـی حقیقـی بازرگانـی تغییـر کـرد.
براسـاس یـک مزایـده بـه قصـد صرفهجویـی میلیارد
دالری سـاالنه ،سـرانجام اسـتفاده از ف ّنـاوری اینترنت
اشـیا ( )IoTاز مرحلـۀ آزمایشـی بـه مرحلۀ سـاخت و
اسـتفادۀ بازرگانـی حقیقـی در صنعـت کشـتیرانی وارد
شـد .اخیـراً شـرکتهای کوچـک و بزرگ کشـتیرانی
دنیـا بـه شـرکت تراکسـنس 1فرانسـه بـرای سـاخت
و نصـب دسـتگاههای  IoTبـر روی نـاوگان خـود
سـفارش دادهاند.
از سـال  2012کـه شـرکت تراکسـنس ایـن کار
را شـروع کـرد شـاهد سـرمایهگذاری شـرکتهای
پیشـرو کشـتیرانی دنیـا در ایـن زمینـه بـوده اسـت.
طبـق گـزارش مجمـع بازرگانـی کشـتیرانی ،یکـی از
سهامداران و مشتری شـرکت تراکسنس()Traxens
شـرکت بزرگ کشـتیرانی مرسک اسـت که  90درصد
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حملونقـل دریایـی را در اختیـار دارد و بزرگتریـن
شـرکت کانتینـری و تدارکاتـی دنیاسـت .در ابتـدای
مـاه ژوئن  ،2019شـرکت تراکسـنس طی قـراردادی،
نسـبت بـه نصـب دسـتگاههای ردیـاب و مانیتورینگ
خـود کـه کمـی بزرگتر و یـا کوچکتر از یـک آجرند
و دارای سنسـورها و  GPSمیباشـند ،بـر روی
کانتینرهـــــای شــــرکت کشتیرانی اندونزیــــایی
( )PT TKSolusindoنصـب کـــــرد .ایـــن
دسـتگاهها میتواننـد موقعیـت جغرافیایـی کانتینـر،
شـوکها ،حرکتهـا ،دمـا ،رطوبـت و آالرمهـای
کانتینـر یخچالـی کـه ریفـر( )Reeferنامیـده
میشـوند ،ثبـت و گـزارش کننـد.
شـرکت کشـتیرانی  PT TKSolusindoدارای
کانتینـر یخچالـی اسـت و بـرای مشـتریانش در
مجمعالجزایـر اندونـزی بـار جابهجـا میکند .شـرکت
مذکـور به حمل بسـتنی ،گوشـت و دیگـر محصوالت
سـردخانهای مبـادرت مـیورزد .جزایـر اندونـزی در

پهنـهای بـه وسـعت  3200کیلومتر گسـترده شـدهاند
و ایـن شـرکت بایـد بتوانـد محصـوالت حمـل شـده
را در شـرایط آب و هـوای حـارهای و گـرم منطقـه،
تـازه و سـالم بـه مقصـد برسـاند .شـرکت PT
 TKSolusindoمالـک  125دسـتگاه کانتینـر
یخچالـی  20فوتـی و  32دسـتگاه کانتینر یخچالی 40
فوتـی و همچنیـن کامیونهـای یخچـالدار فـراوان و
واحدهـای سـردخانهای مسـتقر در خشـکی میباشـد.
شـرکت تراکسـنس مدعـی اسـت ،تـا سـال ،2020
حـدود  150هـزار کانتینـر مشـتریانش مجهـز بـه
دسـتگاههای مانیتورینـگ ،سـاخت ایـن شـرکت
خواهنـد شـد .شـرکت مرسـک زمانـی که در شـرکت
تراکسـنس سـرمایهگذاری کـرد ،متعهـد بـه تجهیـز
 50هـزار دسـتگاه از کانتینرهـا بـه ایـن دسـتگاهها
گردیـد .در نهایـت ،دسـتگاههای شـرکت تکسـترون
( ،)Textronتنهـا مانیتورینـگ کانتینرهای یخچالی
را انجـام نمیدهنـد ،بلکـه بـه وسـیلۀ آنهـا میتـوان

دمـای دلخـواه داخـل کانتینرهـا را نیز زمانـی که قرار
اسـت محصـوالت غذایـی حمل شـود تنظیـم کرد که
ایـن امـری بسـیار مهم اسـت.
طبـق گزارش منتشـر شـده توسـط شـرکت "مشـاورۀ
مدیریـت مکنزی" در سـال  ،2015اسـتفاده از توانایی
مانیتورینـگ مکانـی میتوانـد باعث کاهـش  11تا 13
درصـدی زمـان دریانـوردی کشـتیها شـود .ف ّنـاوری
 IoTکه بسـتههای بـار و کانتینـر را از راه دور ردیابی
میکنـد ،میتوانـد باعـث کاهـش  30تـا  50درصدی
کاالی خسـارت دیـده و افزایـش  10تـا  25درصـدی
قابلیـت بارگیـری کانتینرهـا شـود .و اگـر شـرکتها
بتوانند بهتر و بیشـتر وضعیـت و محتویات کانتینرهای
خـود را ردیابـی کننـد ،میتواننـد باعـت صرفهجویـی
سـاالنه  13میلیـون دالر در هزینههـا شـوند.
امـا هنـوز هـم صنعـت کشـتیرانی بـا چالشهایـی در
رابطـه بـا اسـتفاده از ف ّنـاوری  IoTروبـهرو اسـت .در
مـورد شـرکت تراکسـنس ،کانتینرهـا مجهـز بـه یک
دسـتگاه است که اطالعات را توسـط ارتباطات سلوالر
انتقـال میدهنـد کـه نیـاز بـه اسـتفاده از باتریهایـی
دارد کـه بتواننـد ماههـا کار کننـد .سـختافزار ایـن
دسـتگاهها طـوری طراحـی شـدهاند تـا مصـرف
انـرژی را بهینـه کـرده و از اتلاف آن بکاهنـد .بـرای
ایـن کار ،دسـتگاهها اطالعـات را بهصـورت پیوسـته
نمیفرسـتند ،بلکـه ایـن کار را در نقـاط خاصـی کـه
بـا برنامـه از قبـل تعییـن شـده و براسـاس زونهـای
جغرافیایـی مورد توافق شـرکت تکسـترون و مشـتری
انجـام میدهنـد.
لـوکاس مولیـن ،مدیـر برنامـه و طـراح شـرکت
تراکسـنس اظهار مـیدارد :ما از شـبکۀ موبایل اضافی
کـم انـرژی خـود ]کـه اجـازۀ ارتبـاط دسـتگاههای

ف ّنـاوری  IoTکـه بسـتههای
بـار و کانتینـر را از راه دور
ردیابـی میکنـد ،میتوانـد باعث
کاهـش  30تـا  50درصدی کاالی
خسـارت دیـده و افزایـش  10تـا
 25درصـدی قابلیـت بارگیـری
کانتینرهـا شـود.

نصـب شـده بـر روی یـک کشـتی را میدهـد بـرای
انتخـاب یـک دسـتگاه ،جهـت ارسـال اطالعـات بقیۀ
دسـتگاهها و صرفهجویـی در مصـرف انـرژی باتریها
نیـز بهـره میبریـم .مولیـن همچنیـن میافزایـد مـا
میتوانیـم از یـک مرکـز  Gatewayکه قادر اسـت
اطالعـات دسـتگاههای دیگـر را جمـع کـرده و یکجا
ارسـال کنـد و بـر روی یک کشـتی نصب شـود جهت
کاهـش مصـرف انـرژی و بهبـود رونـد بهرهگیـری،
اسـتفاده کنیم.
ردیابـی لحظـهای محمـوالت میتوانـد باعـث
بهوجـود آمـدن مـوارد امنیتـی مختلفـی شـود کـه به
نوبـۀ خـود موجـب تحمیـل هزینههـای اضافـی بـه
اسـتفادهکنندگان از ف ّنـاوری  IoTگردد .شـرکتهای
کشـتیرانی در گذشـته مـورد رخنههـای امنیتـی قـرار
گرفتهاند بهطور مثال در سـال  2017شـرکت مرسـک
قربانـی یـک حملـۀ سـایبری گردیـد و باعـث زیـان
صدهـا میلیـون دالر بـه ایـن شـرکت شـد.
شـرکت تراکسـنس جهت پیشـگیری از چنیـن ربایش
ناخواسـتۀ اطالعاتی ،از سیسـتم ارسـال اطالعات ،تنها
بهصـورت رمزگـذاری شـده و بـهصـورت تأیید هویت
دریافتکننـده بهـره میبـرد .مولین میگویـد :نفوذ به
سیسـتم تراکسنس خیلی مشکل اسـت و دستگاههای
نصـب شـدۀ ما ،بـه صورت دائمـی در وضعیـت اتصال
قرار ندارند و از طریق اینترنت قابل دسـترس نیسـتند.
آنهـا فقـط به سـرورهای مـا و آن هـم در زمانهای از
پیـش برنامهریزی شـده متصـل میگردند.
امـا گرچه شـرکت تراکسـنس اخیـراً توجهـات زیادی
را بـه خـود جلب کرده اسـت ،شـرکتهای کشـتیرانی
بـرای سـالها ،تنهـا نظارهگـر ف ّنـاوری  IoTبودهاند
امـا از سـال  2015شـرکت کشـتیرانی مرسـک
سـرمایهگذاری مضاعـف و زیـادی را بـر روی ف ّناوری
 IoTانجـام داده اسـت تـا باعـث بهبـود عملکـرد آن
بـر روی کشـتیها و محمـوالت حمـل شـده شـود.
ایـن سـرمایهگذاریها شـامل چند قـرارداد با شـرکت
اریکسـون ،جهـت ایجـاد و توسـعۀ یـک سیسـتم
مدیریـت کانتینـر از راه دور (کـه بـه عنـوان یک رابط
در اختیار مشـتریان اسـت تا موقعیت و شـرایط کانتینر
خـود را چـک کننـد) ،نیـز میباشـد.
منبع  :سایت IEEE
پینوشت:
 -1شــرکت تراکســنس در زمینــۀ ســاخت و نصب
دســتگاههای ردیابــی کاال کار میکنــد.
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لجستیک الکترونیک چیست؟
لجسـتيک الکترونيـک کـه در حـال حاضـر در اکثـر
کشـورها کاربـرد دارد "مجموعـه اقداماتـي" اسـت
کـه از طریـق شـبکه اينترنـت ،کارخانههـا و وسـایل
حملونقـل جـادهای ،دریایـی ،هوایی و ریلـی ،انبارها
و کاربـران نهايـي را بـه يكديگـر مرتبط ميسـازد .در
واقـع طيـف وسـيعي از رويههايي اسـت کـه در تأمین
کاالهـا و مـواد اوليه وجـود دارد .اين رويهها سـفارش
تـدارک و تأمیـن ،مديريـت موجـودي ،انبـارداري
و توزيـع ،کارايـي حملونقـل ،برنامـه زمانبنـدي
حرکـت محمولـه ،مديريت بـازده و خدمات مشـتريان
را شـامل ميشود .در لجسـتيك الكترونيك هر بخش
از زنجيـره تأمین قادر اسـت اطالعـات کامل و بهنگام
را از وضعيـت محمولـه از طريـق اينترنـت بـه دسـت
آورد .در واقـع يک لجسـتيک الکترونيـک کارآمد نياز
بـه ائتلاف بيـن بخشهـاي مختلـف زنجيـره تأمین
دارد« .شـفافيت موجـودی و اطالعـات کاال» دو رکن
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اســاسي در سيستمهاي لجسـتيک الکترونيک جهت
دسـتیابی بـه موفقيت هسـتند.
لجسـتيک الکترونيـک ،سـازمانها را قادر میسـازد با
جمـعآوري اطالعـات و پااليـش آنهـا تصويـر بـزرگ
و ديـد وسـيعي از شـرکت را ارائـه دهنـد .از ایـنرو،
مديريـت تمـام زنجيره تأمیـن ب ه صـورت الکترونيکي
امکانپذيـر بـوده و سيسـتم لجسـتيکي بـه توليـد
اطالعاتـي اقـدام ميکنـد کـه بـا عنـوان بازخـورد به
ديگـر بخشهـاي سـازمان بـراي اتخـاذ تصميمـات
راهبـردي و تاکتيکـي منتقـل ميشـود .امـروزه
اينترنـت ،زمينهاي را براي دسـتيابي هر چه بيشـتر به
اطالعـات صحيـح عرضه و تقاضا فراهم آورده اسـت.
بهطـور خالصه ،لجسـتيک الکترونيک ،شـالودهاي را
پيريـزي ميکنـد که بـا شـفافيت بهنـگام ،ارتباطات
بـدون مـرز و راهحلهاي مشـترک در زنجيـره تأمین،
موجـب بهبـود فرايندها شـود.

تواناييهـاي جديـدي کـه بـه وسـيله توسـعه و بهبود
در لجسـتيک الکترونيـک بـه وجـود آمـده ،ممکـن
اسـت موجـب ترغيـب شـرکتهاي بـزرگ در رقابت
بـراي توليــد کارهـاي نيمهسفارشـي و سـفارشهاي
کوچـک و همچنیـن کسـب سـود شـود .در حالـي
کـه در گذشـته هزينههـاي اداري سـفارشهايي کـه
بـه شـيوه نيمهدسـتي صـورت ميگرفـت ،هرگونـه
سـود بالقـوهاي را غيرممکـن ميسـاخت .همچنيـن
شـرکتهاي دوردسـت بـه هميـن نحو ،ممکن اسـت
بازارهايـي را مـورد هـدف قرار دهند که در گذشـته به
واسـطه موقعیـت جغرافيايـي ،محـدود ميشـدند.
مزایای لجستیک الکترونیک
 -1سـازمان را قـادر ميسـازد تـا سـاختار خـود را
کوچکتـر سـازد و فعاليتهـاي فرعـي لجسـتيک
خـود را بـه سـاير بخشهـاي خدماتـي واگـذار کنـد.

ايـن سياسـت موجـب ايجـاد ارزشافـزوده از طريـق
افزايـش بهرهبـرداري از داراييهـا ،حـذف پيشـگيرانه
هزينههـاي سـرمايهاي ،کاهـش هزينههـاي عملياتي
و آزاد شـدن زمـان مديريـت بـراي تمرکـز روي
شايسـتگيهاي محـوري ميشـود.
 -2لجسـتيک الکترونيـک امـکان دسترسـي سـريع
بـه اطالعـات ،نبـودن واسـطه ،کاهـش هزينههـاي
سـربار و ايجـاد رقابـت در سـطح بينالمللـي ،کاهش
هزينههـاي تبليغاتـي بهويـژه در سـطح بينالمللـي،
ورود بـه بازارهـاي فرامنطقهاي و امـکان ارائه خدمات
و محصـوالت در سـطح جهانـي را به وجـود ميآورد.
 -3لجسـتيک الکترونيـک ،سـازمان و شـرکاي آن را
قـادر ميسـازد رونـد بازگشـت سـرمايه را دقيقتـر
کنتـرل كنند.
 -4لجسـتيک الکترونيـک به سـازمان كمـك ميكند
تـا بـا در اختيـار قـرار دادن امکاناتي که بـراي تحويل
سـفارشها و ارائـه خدمـات خود بـه آنها نيـاز دارد ،از
ميـزان موجودي کلـي درون زنجيره عرضـه بکاهد.
 -5لجسـتيک الکترونيـک با کاسـتن از ناهماهنگيها
و اشـتباهات در حملونقـل و نظـارت بـر موجـودي

لــــجستيک الــکتــــرونيک،
شـــــالودهاي را پــــيريزي
ميکنـد که بـا شـفافيت بهنگام،
ارتبـــــاطات بـدون مـــرز و
راهحلهاي مشـترک در زنجيره
تأمیـن ،موجب بهبـود فرايندها
شو د .

زنجيـره تأمیـن شـرکاي تجـاري بـه میـزان قابـل
توجهـی ذخایـر اطمینـان 1را کاهـش میدهـد که این
موجـب کارایـی بیشـتر سـازمان میشـود .در نتیجـه
سـازمان میتوانـد در برابـر تقاضـاي ناگهانـي بـازار
بـه سـرعت واکنـش نشـان دهـد و تقاضاهـاي بـازار
را تأمیـن کنـد.
 -6لجسـتيک الکترونيک شبکهاي شـفاف از شرکاي
تجـاري هماهنـگ را بـهوجود مـيآورد؛ به ايـن معنا
کـه توزيعکننـدگان قـادر خواهنـد بـود بـا اتصـال به
شـبکه تجـاري ،از وضعيـت محصـول ،نـوع و ميـزان
موجـودي انبارهـاي مختلـف اطلاع حاصـل كننـد و
در هـر جـاي دنيا کـه بخواهند از طريـق نزديکترين
شـبکه تجـاري و بـا صـرف کمتريـن هزينـه و بـا
بهتريـن کيفيـت ممکـن كار را بـه انجام برسـانند.
پینوشت:
 -1ذخایـر اطمینـان ( )SSعبـارت اسـت از
میـزان اضافـه موجـودی انبـار بـرای جلوگیـری از
کمبودهـای احتمالـی در زمان انتظـار جهت دریافت
کاال میباشـد و موجـودی را در مقابـل افزایـش
غیرمنتظـره تقاضـا یـا مـدت تقاضـا بیمـه میکند.

لجستيک الکترونيک ،شالودهاي
را پيريزي ميکند که با شفافيت
بهنگام ،ارتباطات بدون مرز و
راهحلهاي مشترک در زنجيره
تأمین ،موجب بهبود فرايندها
شود.
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تاریخچۀ شکلگیری رویۀ قضایی دریایی در ایران

 56سال در انتظار تصویب قانون
دادگاه دریایی
اشاره:

دکتـر منصـور پورنـوری بـرای جامعـۀ دریایی نامـی آشناسـت .زیرا سـالها در کسـوت قاضـی دادگاه به رتـق وفتق
امـور مربـوط بـه دادگاههای دریایـی نیز اقـدام میکرد .وی بـرای تشـکیل دادگاههای دریایـی تالش زیـادی انجام داد
امـا متأسـفانه بهثمر نرسـید.
دکتـر پورنـوری دارای مـدرک دکتـرای حقوق دریاها از انگلسـتان ،اسـتادیار دانشـکدۀ حقـوق دانشـگاه آزاد و قاضی
بازنشسـتۀ دیوانعالـی کشـور اسـت کـه تاکنـون کتابهـای متعـددی در زمینـۀ حقوقدریایی منتشـر کرده اسـت.
وی کـه از همـکاران قدیمـی پیامدریـا بهشـمار مـیرود ،مقالۀ حاضـر را به طـور اختصاصی بـرای چاپ در این شـماره
ارسـال کرده است.

در سـال  1343کـه قانـون دریایـی تصویـب شـد
مطابـق مـادۀ  188آن قانـون دادگسـتری مکلـف
گردیـد تا ظـرف سـهماه از تصویب آن الیحـۀ قانونی
مربـوط بـه تشـکیل دادگاه دریایی و حـدود صالحیت
آنهـا و طرز رسـیدگی بـه تخلفات و اختالفـات و کلیۀ
دعـاوی ناشـی از اجـرای قانـون دریایـی را تنظیـم،
تصویـب و اجـرا کنـد.
هماکنـون  56سـال از آن تاریـخ میگـذرد و هنـوز
قانـون تشـکیل دادگاهدریایـی بـه تصویب نرسـیده و
دادگاهدریایـی بـه معنی اخص ،تأسـیس نشـده اسـت.
گفتـه میشـود در سـال  1355پیشنویـس قانـون،
شـامل آییـن دادرسـی دعـاوی دریایـی در وزارت
دادگسـتری وقـت تهیه شـد اما هیچ وقـت به مجلس
نرسید.
قبـل از تشـکیل دادگاههـای عمومـی و انقلاب
در سـال  1373بـا تلاش سـازمانهای دریایـی
علیالخصوص سـازمان بنادر و دریانوردی ،کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران و پیگیـری وزیـر وقـت
دادگسـتری حجتاالسلام آقـای شوشـتری ابلاغ
ویـژه برای انتصـاب قاضـی متخصـص حقوقدریایی
بـا تجربۀ کافـی قضایی به ریاسـت وقت قـوۀ قضائیه
پیشـنهاد شـد کـه مـورد موافقـت رئیسقـوۀ قضائیـۀ
وقـت آیـت ا...یـزدی واقـع شـد .اینجانب کـه در آن
زمـان رئیـس شـعبۀ 23دادگاهحقوقـی یـک تهـران
بـودم ،بـه موجب ابلاغ ویـژه تمامی دعـاوی حقوقی
دریایـی مطروحـه در تهـران را رسـیدگی میکـردم.
بـا تشـکیل دادگاههـای عمومـی و انقلاب در سـال
 1374اینجانـب عهـدهدار ریاسـت شـعبۀ سـوم
دادگاهعمومـی تهـران شـدم و دبیـرکل دادگسـتری
تهـران آقـای رازینـی بـا صـدور بخشنامـه خطـاب
بـه مجتمعهـای قضایـی تهـران از آنـان خواسـت تـا
تمامـی دعـاوی دریایـی در شهرسـتان تهـران را بـه
شـعبۀ سـوم جهـت رسـیدگی ارسـال کننـد.
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ایـن روال از سـال  1374تـا سـال  1385در همـان
شـعبۀ سـوم دادگاهعمومـی تهـران تـا زمـان تصـدی
اینجانـب ادامـه داشـت .بعـد از انتصـاب ،بـه عنـوان
مشـاور رئیـس قـوۀ قضائیه رسـیدگی بـه پروندههای
دریایـی و نیـروی دعاوی جدیـد که در تهـران مطرح
میشـد در همـان شـعبۀ سـه دادگاهعمومـی تهـران
ادامـه یافـت البته انسـجامی که در زمـان تصدی من
در شـعبۀ سـوم وجـود داشـت کمرنـگ شـده بـود .تا
مدتهـا دعـاوی بـه صـورت پراکنـده در شـعبههای
مختلـف رسـیدگی میشـد تـا نهایتـ ًا از سـال 1396
بـا ابلاغ ویـژۀ ،شـعبۀ  48دادگاهعمومی تهـران برای
رسـیدگی بـه پروندههـای دریایـی اختصـاص یافت و
در حالحاضـر کلیـۀ دعـاوی دریایـی بـه شـعبۀ 48
دادگاهعمومـی تهـران واقـع در مجتمع قضایی شـهید
مدنی رسـیدگی میشـود.
در دادگاهدریایـی ،دعـاوی طبـق قانـون دریایـی و

مطابـق موازین و قواعد آیین دادرسـیمدنی رسـیدگی
میشـود .عملکـرد  12سـالۀ دادگاهدریایـی در شـعبۀ
سـوم دادگاهعمومـی تهـران بـه ریاسـت اینجانـب
بـرای نخسـتین بـار در ایـران آراء متعـدد و متنوعـی
در زمینـۀ قانـون دریایـی ،معاهـدات بینالمللیدریایی
صـادر شـد و آراء نمونـه در یـک جلـد تحتعنـوان
« حقـوق دریایـی در دادگاهدریایـی» و نیـز در کتـاب
« حقـوق حمـل ونقـل دریایـی کاال و رویـۀ قضایـی
ایران » توسـط مـن تألیف و مورد تحلیـل قرار گرفت
و هماکنـون جـزء کتابهـای دانشـگاهی در مقاطـع
ارشـد و دکتـری دانشـگاهها و از کتابهـای مرجـع
و منبـع معتبـر پایاننامههـا و رسـالهها محسـوب
میشـود .بـه ایـن ترتیـب اولیـن بـار رویـۀ قضایـی
دریایـی در ایـران شـکل گرفـت و درحـال انتشـار به
زبان انگلیسـی اسـت.

نیـمنگاه
نگاهی به همگونی علم روانشناسی و دریا؛

آرامش در حضور دریا
[ بابک وزیری ] [ روانشناس و رواندرمانگر ]

در طـول سـالها مشـاوره و رواندرمانگـری ،شـاهد
بـودهام کـه بسـیاری از مراجعهکننـدگان ترجیـح
میدهنـد بـه جای اسـتفاده از یـک دارو بـرای درمان
خـود ،از یـک عنصـر طبیعـی جایگزیـن اسـتفاده
کننـد .البتـه سـعی کـردهام تـا جایی کـه امـکان دارد
مراجعهکننـده را بـه روانپزشـک ارجـاع ندهـم و از
تکنیکهـا و روشهـای مناسـب جایگزیـن دارو
بهویـژه ورزش ،موسـیقی درمانـی و روشهـای
آرامسـازی ذهنـی و ....اسـتفاده کنم ،که خوشـبختانه
ً
کاملا نتیجهبخـش بـوده اسـت.
در اکثـر مـوارد
بـا این حـال لزوم و فایـدۀ دارودرمانی را منکر نیسـتم
امـا بـه مواهبطبیعـی و رویکردهـای روانکاوی و
رواندرمانگـری بـاور عمیقی دارم .حـال در این رابطه
بـه یـک موهبت طبیعـی موثر ،بسـیار قابل دسـترس
و سـاده میپـردازم.
تـا بـه حـال چند بـار ایـن جملـه را شـنیدهاید؟ “واقعاً
بـه تعطیلات در کنـار دریـا نیـاز دارم “ .افـرادی کـه

از روزمـرۀ خـود خسـته هسـتند و نیـاز بـه اسـتراحت
دارنـد ،ایـن جملـه را تکـرار میکننـد .حتـی ممکـن
اسـت شـما هـم بارهـا ایـن جملـه را گفته باشـید که
البتـه کام ً
ال حـق با شماسـت .مطالعات روانشـناختی
نشـان میدهـد کـه "کنار دریا" بـودن نه تنهـا به فرد
احسـاس آرامـش میدهـد ،بلکـه میتوانـد بیولـوژی
بـدن او را نیـز تغییـر دهـد ،درواقع مقدار و نوع ترشـح
هورمونهـای بـدن انسـان را تغییـر میدهـد .در این
مقالـه قصـد داریـم بـه برخـی از فوایـد "سـاحل" و
ارتبـاط آن بـا “آرامـش روانـی" انسـان اشـاره کنیم.
به عنوان یـک متخصص روانشـناس و رواندرمانگر
کـه مدتهـا بـر روی ایـن پدیـدۀ کام ً
ال در دسـترس
و تقریبـ ًا رایـگان ،تحقیـق کـردهام ،اطمینـان میدهم
کـه تأثیـر شـنا نـه تنهـا بـر روان انسـان اثـر مثبت و
مشـخصی دارد ،بلکـه حتـی نـگاه کـردن بـه دریـا و
سـکونت در کنـار آن ،همچـون یـک روش درمانـی
بـرای اضطـراب ،تـرس ،بدخوابـی و ...مؤثـر اسـت.

تأثیـر دریـا روی مغـز انسـان موضوعـی اثبـات شـده
اسـت .شـاید از نظـر افـراد عـادی صـدای امـواج
اقیانـوس خیلـی معمولـی باشـد ،امـا شـنیدن صـدای
امـواج دریـا ،بوییـدن نمـک دریـا (بـوی دریـا و
حـس کـردن شـنهای سـاحل زیـر انگشـتان پـا)
تأثیـرات شـگفتانگیزی روی انسـانها میگـذارد.
درحالحاضـر ایـن موضـوع نیـز از نظـر "علـم
ً
کاملا اثبـات شـده اسـت .اگر شـما از
روانشناسـی"
آن دسـته افـرادی هسـتید کـه درکنـار دریـا بـه دنیـا
آمـده و زندگـی کردهاید انسـان خیلی خوش شانسـی
هسـتید .مطالعـات انجام شـدۀ اخیـر روانشناسـان بر
روی تعـداد زیـادی از افـرادی که در کنـار دریا زندگی
میکننـد ،ثابـت کـرده کـه تمـام محیطهـای دریایی
میتواننـد از نظـر روحـی و روانـی تأثیـر حیـرتآوری
روی سلامت ذهـن بگذارنـد.
در قرن  18پزشـکان افراد را تشـویق میکردند که در
دریـا حمـام کننـد زیرا اعتقاد داشـتند ایـن کار خواص
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درمانـی دارد .ایـن امـر به عنـوان پیشـینۀ تاریخی اثر
مثبـت دریـا بر روان انسـان محسـوب میشـود .حتم ًا
شـما هـم خـواص حمامهـای گوگـرددار و آبهـای
طبیعـی را شـنیدهاید .حتـی اگـر آن را تجربـه نکـرده
باشید.
مـواد درون ایـن آبهـا اثـری بـه مراتـب بیشـتر از
ترمیـم بـدن افـراد را دارنـد و بـر روی روان انسـان
نیـز اثـر میگـذارد و در کنـار آن سیسـتم ایمنـی بدن
را تقویـت میکنـد کـه همیـن افزایـش توان سیسـتم
ایمنـی ،جسـم انسـان را در مقابـل بیماریهـا مقـاوم
میکنـد .بـا تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن ،ترشـح
هورمونهـا و فاکتورهای مختلف بیوشـیمیایی ،جسـم
احسـاس بهتـری کـرده و احسـاس درد در بـدن بـه
شـکل دیگـری تجربه می شـود که می توانـد در روند
درمـان و بهبـود بسـیاری از بیماریهـا مؤثـر باشـد.
تقریبـ ًا همـه تجربـه کردهانـد کـه در کنـار دریـا
خـواب عمیقتـر اسـت .بعضـی مواقـع هـم احسـاس
درد در نقـاط خاصـی از بـدن افزایـش مییابـد کـه
نشـاندهندۀ دردی پنهـان در بـدن اسـت .در واقـع با
آرام شـدن سیسـتم ایمنی ،آژیر خطر به شـکل درد به
صـدا در میآیـد .ایـن دردها هشـداری اسـت که مغز
از نقـاط مختلـف بـدن دریافـت میکند تا شـخص به
فکـر معالجـه و پیگیـری منشـاء درد بیفتـد.
درحالحاضـر در برخـی از کشـورهای پیشـرفته بـا
بهرهگیـــــری از تکنیکهـای علـوم روانشـناختی
ً
کاملا رو بـه دریا احـداث میکنند
بیمارسـتانهایی را
تـا درمـان برای بیمـاران مؤثرتر شـود .در گذشـته نیز
در بعضـی فرهنگهـا بـرای علاج بهتـر بیمـاری،
بیمـاران را در کنـار دریـا نگهـداری میکردنـد زیـرا
اثـرات مثبـت دریـا بـر روی مغـز انسـان بسـیار زیـاد
اسـت و باعـث آرامـش و همچنین رسـاندن اکسـیژن
بـه آن میشـود.
روانشناسـان دریافتهانـد کـه دریـا و صـدای آن
ناحیـهای از مغـز را درگیـر میکنـد کـه بـه آن
کورتکـس پیشـین میگوینـد .ایـن بخـش مسـئول
تعقـل ،فکـر ،احساسـات ،عواطـف و عکسالعملهای
فـردی اسـت .جالـب اسـت بدانیـد افـراد هنگامی که
در کنـار دریـا هسـتند ،کورتکـس پیشـین مغـز بـا
تشـخیص صـدای دریـا آگاهـی و هوشـیاری را بهبود
میبخشـد تـا در شـرایط پر اسـترس بهتر عمـلکند.
موالنا و صدای آب

از مطالـب پـر افتخـار دانـش در تاریـخ ایـران مـی
تـوان بـه کشـف جالـب موالنـا جاللالدیـن محمـد،
شـاعر بلنـد آوازۀ ایرانـی طـی تحقیقـی علمی اشـاره
کـرد ،وی پـی بـرده بـود کـه در هنـگام بـاران ،اگـر
افـراد روانپریـش را در کنـار ناودان قـرار دهند و آنها
صـدای بـاران را از این طریق بشـنوند روی آنها اثری
مثبـت داشـته و باعث آرامششـان میشـود .موالنا از
شـنا و اسـتفاده از چشـمههای آبگـرم نیـز غافـل
نبوده اسـت.
در تایید درک و آگاهی قدما بر اثربخشـی آب بر روان
آدمـی مـی تـوان بـه اصـل واژۀ "تفلیـس" (پایتخـت
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بریده شد از این جوی جهان آب
بهارا بازگرد و وارسان آب
از آن آبی که چشمۀ خضر و الیاس                         
ندیدست و نبیند آنچنان آب
زهی سرچشمهای کز فر جوشش 		
بجوشد هر دمی از عین جان
روان و جانت آنگه شاد گردد
کز اینجا سوی تو آید روان آب

روانشناسـان دریافتهانـد که دریا
و صـدای آن ناحیـهای از مغـز را
درگیـر میکند که بـه آن کورتکس
پیشـین میگویند.

شـعر زیبـای سهرابسـپهری بـا عنـوان “ آب را گل
نکنیـم “ یکـی از نادرترین قطعات شـعر معاصر اسـت
كـه از آب سـخن ميگويد .این شـعر همچـون رودی
از نقطـهای سرچشـمه میگیـرد و در نقطـهای ديگـر
پایـان مییابـد .ایـن قطعـه یکـی از ارزشـمندترین
شـاهكارهای معاصـر اسـت .در آغـاز شـاعر ،آب و
اتفاقـات پیرامـون آن را مطـرح میکنـد و در انتهـا
نیـز از مردمـی سـخن ميگويـد كـه آب را گل آلـود
نمیكننـد و قـدر آنرا میداننـد .تعابیـر سـاده همـراه
بـا تصاویـری كـه سـهراب ارائـه ميدهـد بـه حـ ّدی
زنـده اسـت كـه گویی شـاعر مـا را بـه تماشـای یك
تصویرنقاشـی میبـرد و مـا بـدون آن كـه احسـاس
كنیـم ،بـا تصویـری روبـهرو هسـتیم كـه در حـال
حركت اسـت.
آب را گل نکنیم
در فرودست انگار کفتری میخورد آب
یا که در بیشهای دور سیرهای پر میشوید
یا در آبادی کوزهای پر میگردد
آب را گل نکنیم

گرجسـتان) اشـاره کرد .این واژه از ریشـۀ تبلی گرفته
شـده کـه در زبـان گرجـی بـه معنـای آبگرم اسـت.
بـه حمامهـای آبگرم موجـود در تفلیـس ،حمامهای
آبانتوبانـی نیز میگوینـد .حمامهای گوگـردی تفلیس
ً
کاملا شـبیه بـه حمامهـای سـنتی
از لحـاظ سـاختار
ایرانـی هسـتند .دمـای آب در ایـن حمامهـا بیـن ۴۱
تا  ۴۲درجۀ سـانتیگراد اسـت .شـاید بسـیاری از شما
نیـز از اسـتخرهای آبگـرم سـرعین نزدیـک اردبیـل
اسـتفاده کـرده باشـید .اردبیـل بـا وجـود چشـمههای
آبگـرم سـرعین ،بزرگتریـن مرکز توریسـت درمانی
کل ایـران اسـت .اردبیـل  ۱۱۸دهانـۀ چشـمۀ معدنی
دارد .گرمتریـن آب ،مربـوط بـه چشـمۀ «شـابیل
اردبیـل» در «الهـرود» ،اسـیدیترین آب ،مربـوط به
چشـمۀ «قورتورسـویی» در جنوب «مشکینشـهر» و
بلندتریـن چشـمه« ،گاومیش» اسـت.

امـواج دریـا نقـش مهمـی را در سلامت و شـادی
فـرد دارنـد .طبـق تحقیقـات انجـام شـده ،زمانـی که
در سـاحل هسـتیم بـدن ما یونهـای منفـی را جذب
میکنـد کـه از برخـورد امـواج دریـا بـا هـوا تشـکیل
شـده و بـدن اکسـیژن بیشـتری دریافـت میکنـد که
بتوانـد سـطوح سـروتونین را تنظیـم کنـد.
سـروتونین مـادهای اسـت کـه اضطـراب را کنتـرل و
احسـاس آرامـش را بـه فـرد القـا میکنـد ( گویـا که
فـرد یـوگا انجـام داده اسـت) بنابرایـن صـدای دریا و
اقیانـوس اسـترس را کاهـش میدهـد.
متخصصـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه صـدای
دریـا سـطح کورتیـزول را که هورمون اسـترس اسـت
پاییـن مـیآورد و باعـث آرامـش فـرد میشـود.
روانشناسـان همچنیـن بـه اثبات رسـاندند که صدای
دریـا میتوانـد تداعیکننـدۀ صـدای قلـب مـادر در
جنیـن باشـد .لذا با صـدای ضربان قلب مـادر در آرام
کـردن فرد یکسـان اسـت ،زیـرا تأثیر عاطفـی زیادی
بر روی احساسـات انسـان دارد.
متخصصـان روانشناسـی معتقدنـد کـه یکـی از علل
آرامـش در کنـار دریـا ایـن اسـت کـه فـرد در هنگام
قـدم زدن در سـاحل احسـاس امنیت باالیـی میکند.
ً
مثلا مطمئـن اسـت که هیچ حیـوان درنـدهای در آن
حوالـی وجـود ندارد .سـطح دریا نیز بسـیار صاف بوده

و افـق دیـد عمیقـی بـه مـا میبخشـد و همیـن امـر
حـس امنیـت و اسـتقامت را افزایـش میدهد.
حمـام آفتـاب در سـاحل نیز تأثیـرات بسـیار خوبی بر
روی سیسـتم اندورفیـن دارد .ایـن سیسـتم مسـئول
آزاد کـردن غـدد درونریـز اسـت .این مواد شـیمیایی
باعـث میشـوند فـرد در هـر لحظه احسـاس شـادی
داشـته باشـد .البتـه بایـد توجـه داشـت کـه در زمـان
حمـام آفتـاب اسـتفاده از کـرم ضدآفتـاب و مرطـوب
نگـه داشـتن بـدن الزامی اسـت.
اکثـر مـا آنچنـان کـه بـه سلامت جسـم اهمیـت
میدهیـم بـه سلامت روحمـان اهمیـت نمیدهیـم.
برخـی افـراد اهمیـت سلامت مغـز را هـم انـکار
میکننـد .در دنیـا فعالیتهایـی وجـود دارنـد کـه
همزمـان تأثیـر مثبت روی جسـم و ذهـن میگذارند،
مثـل ورزش کـردن کـه بارزتریـن اثر آن روی جسـم
اسـت و ایـن را شـنیدهایم کـه عقـل سـالم در بـدن
سـالم اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا بایـد بتوانیـم بیـن ذهـن
و جسـممان تعـادل برقـرار کنیـم .تـا کنـون مطالعات
زیـادی در خصـوص تأثیـر دریا روی مغز شـده اسـت
کـه همـه نشـان دهنـدۀ این اسـت کـه باید یکـی از
مقاصـد سـفر مـا مقاصـد سـاحلی باشـد ،چراکـه این
مقاصـد بـه ما کمـک میکننـد تـا بتوانیـم خودمان و
در واقـع ذهنمـان را شـارژ کنیـم.
بـه طـور کلـی رنـگ سـبز و یـا آبـی دریـا غـم را
برطـرف میکنـد درحالحاضـر مبحـث رنگهـا
و اثـرات آن در روانشناسـی کاربـرد فراوانـی دارد.
مطالعـات نشـان داده کـه رنگهـای مختلـف باعـث
ایجـاد تأثیـرات روحـی و جسـمی میشـوند .بـرای
مثـال ،رنـگ آبـی باعث کم شـدن اسـترس میشـود
و معمـو ًال در محیطهـای تجـاری از آن اسـتفاده
میکننـد تـا حـس آرامـش را القـا کنـد
اثر استشمام بوی دریا

وقتـی کـه اولین بار پایتان را روی شـنهای سـاحل
میگذاریـد و اجـازه میدهیـد تـا شـشهایتان پـر از
بـوی هـوای نمکی دریا شـود مغز شـما فـوراً واکنش
نشـان میدهـد و از فوایـد آن بهـره میبـرد .در واقـع
یونهـای منفـی کـه همـان یونهـای اکسـیژن بـا
الکترونهـای همـراه هسـتند و در هـوای اقیانوسـی
وجـود دارنـد باعـث آرامـش ذهن میشـوند.
گفتـه میشـود کـه یونهـای منفـی قابلیـت ضـد
افسـردگی دارنـد کـه ایـن موضـوع را یکـی از
دانشـمندان بـه نـام دکتـر کالرنـس در سـال ۱۹۳۲
کشـف کـرده بود او در واقـع روی یکی از همکارانش
تحقیقاتـی انجـام داد و متوجـه شـد کـه خلقوخـوی
همـکارش بـا توجـه بـه نـوع یـون تغییـر میکنـد.
وقتـی صحبت از شـنهای سـاحل در زیر پا میشـود
منظـور راه رفتن روی شـنهای سـاحل با پـای برهنه
اسـت کـه نشـان داده میتوانـد تأثیـر شـگرفی روی
بـدن و ذهـن داشـته باشـد که تأثیـر دیگـر دریا روی
مغز اسـت.
در واقـع شـبکهای از اعصـاب و نقـاط حسـاس را در
خـود دارد و پـای انسـانها نیـز ایـن قابلیـت را دارد

کـه یونهـای آزاد روی زمیـن را جـذب کند .درسـت
مثل شـشهای انسـان کـه میتواند یونهـای آزاد در
هـوا را جـذب کنـد .درحالحاضر دانش رفلکسـولوژی
و یـا بازتابدرمانـی در روانشناسـی سلامت کاربـرد
فراوانـی دارد ماسـاژ کـف پـا نیـز اثـری شـگرف بـر
روی آرامـش انسـان دارد و راه رفتـن بـا پـای برهنه
بـر روی ماسـههای کنار سـاحل بـرای شـما میتواند
یـک بازتـاب درمانـی رایگان باشـد.
در تحقیقاتـی کـه در سـال  ۲۰۱۲صـورت گرفـت
مشـخص شـد تأثیـر مثبـت دریـا روی مغـز رابطـۀ
مسـتقیمی بـا باال بـردن سلامتی جسـم و روح دارد.
بـودن در کنـار دریـا ،شـنیدن صـدای امـواج و حتـی
بوییـدن نمـک آن ،کمـک میکنـد تـا مغـز همـۀ
حسهـای خویـش را بـه کار بیانـدازد و یـک تمریـن
بـرای تقویـت اعصـاب اسـت زیـرا در کنار دریـا تمام
پنج حس المسـه ،بویایی ،بینایی ،شـنوائی و چشـایی
تغییـر میکننـد.
البتـه ایـن احساسـات فقـط در کنـار دریـا تقویـت
نمیشـوند بلکـه در کنـار یـک آبشـار و مخصوصـ ًا
زمانـی کـه باد تراوشـات آب درحال فـرو ریختن را به
روی صـورت شـما میزنـد حـس و حال تازهایـی پیدا
میکنیـد .برخـی معتقدنـد که در کنار آبشـار احسـاس
جوانـی میکننـد .در کنـار یـک دریاچـه و یـا رودخانه
نیـز حـال و هـوای شـما تازه میشـود.
اکثـر افـراد در کنـار جایی کـه آبی در آن جمع شـده،
احسـاس آرامـش دارنـد .وقتـی اطـراف مـا را آب
احاطـه کـرده ،نـگاه کـردن بـه آب و گوش کـردن به
صـدای آن ،ذهـن بیـش از حـد درگیـر و مشـغول مـا
را در وضعیـت آرام و خـوابآوری قـرار میدهـد ،در
ایـن حالت ،ذهـن بـا روش متفاوتی افـکار را پردازش
میکنـد کـه منجـر بـه آرامـش و خالقیـت بیشـتر و
افزایـش تندرسـتی میشـود.
وقتـی صـدای برخـورد امـواج اقیانوس را میشـنویم،
در وضعیـت مراقبـه یـا مدیتیشـن قـرار میگیریـم.
صـدای امـواج ،الگوهـای امـواج مغـزی را تغییـر داده

و باعـث حالـت آرامـش و مراقبـه میشـود .حتی نگاه
کـردن بـه آب باعث میشـود مغـز به آرامش رسـیده
و در واقـع فوایـد زیـادی از جملـه کاهش افسـردگی،
کاهـش اسـترس و اضطـراب ،بهبـود نظـم ذهنـی و
بهتـر شـدن الگوهـای خـواب دارد .اگـر بتوانیـد یـک
دسـتگاه ثبـت امواج مغـزی را با خود کنـار دریا ببرید،
مشـاهده میکنیـد کـه در کنـار دریـا شـکل امـواج
مغـزی شـما تغییـر خواهـد کـرد .نزدیـک آب ،مغز ما
از حالـت مشـغول بـه حالـت آرامـش تغییـر وضعیـت
پیـدا میکنـد کـه به طـور طبیعـی منجر به باز شـدن
ذهـن میشـود ،چـون دیگـر روی میلیونهـا افکاری
کـه در چرخـش هسـتند و اغلـب منجر به اسـترس و
اضطـراب میشـوند ،متمرکـز نیسـت .وقتی مغز شـما
در وضعیـت آرامش اسـت ،نسـبت بـه افـکار خالقانه
و الهـام گرفتـه بازتـر اسـت .در حقیقـت وضعیت مغز
را تغییـر داده و بـه آن اسـتراحت میدهیـم کـه باعث
ایجـاد یـک محیـط ذهنـی بهتـر بـرای بصیـرت و
خوداندیشـی میشـود.
پـس اگـر دنبـال راهـی هسـتید تـا ذهنتـان را آرام
کنیـد ،جایـی برویـد کـه فضـای آبـی شـما را احاطه
کنـد .چـه کنار اقیانوس باشـید یا کنار یک چشـمه در
نزدیکـی محـل زندگی خود ،بـه هر حـال آب تأثیری
قـوی روی مغـز دارد و باعـث افزایش نظـم و ظرفیت
ذهن ،شـادی و تندرسـتی میشـود.
حـال در انتهـا خالـی از لطف نیسـت اگر اشـارهایی به
ایـن حدیث از امام معصوم داشـته باشـیم:
امـام رضـا علیه السلام فرمود که رسـول خـدا (صلی
اهلل علیه و آلـه) فرمودند:
ـر فِـی ثَ َلثَ ِ
ـة أ َ ْشـیَا َء ِعبَـا َد ٌة ال َّن َظـ ُر فِی
ال َّن َظ ُ
ص َح ِ
ف َو فِـی الْبَ ْح ِر
َو ْجـ ِه ال ْ َوال َِدیْ ِ
ـن َو فِـی ال ْ ُم ْ
نـگاه کـردن بـه سـه چیز عبـادت اسـت .نـگاه کردن
بـه چهـرۀ پـدر ،نـگاه کردن بـه قـرآن و نـگاه کردن
بـه دریا.

  بحاراألنـوار (ط  -بیـروت) ،ج  ،۱۰ص۳۶۸؛ صحیفـة 
الرضـا علیه السلام -ترجمۀ حجـازى ،ص۸۲
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نیـمنگاه
کاپیتان احمدزادۀ شهیدیان فرماندۀ کشتیهای ناوگان ملی:

کار و تالش دریانوردان تجلی همبستگی
و مقاومت اقتصادی است
اگرچـه در شـهری بـه دنیـا آمـده که اثـری از سـاحل و دریا در آن نیسـت .با این حال عاشـق حرفـۀ دریانـوردی اسـت و کار در دریا بـه او آرامش
خوبـی میدهـد .همـواره از دیـدن زیباییهـای دریا لـذت میبرد.
کاپیتان سـیروس احمدزادۀ شـهیدیان در سـال  1356در شـیروان از شـهرهای خراسان شـمالی به دنیا آمد و دوران کودکی را در شـیروان و بجنورد
گذرانـد .از همـان ابتـدا دریا در نقاشـیهای کودکانهاش جای خاصی داشـت که همین شـور و اشـتیاق او را به سـمت دریا کشـاند.
به مناسبت روز دریانورد مصاحبۀ کوتاهی با این فرماندۀ کشتیهای ناوگان انجام دادهایم که از نظرتان میگذرد.

یکـی از خاطـرات دریایـی خـود را تعریـف
کنیـد.

یکـی از بهتریـن خاطـرات زمانـی بـود که بـه عنوان
افسرسـوم همـراه همسـرم کـه اولیـن سـفر دریایـی
ایشـان بود به کشـتی کانتینری ایـران -کرمان ملحق
شـدیم و چنـد خانـواده نیز در کشـتی حضور داشـتند.
بـا توجـه بـه سـرعت بـاالی کشـتی و تعـدد بنـادر
خارجـی و علیرغم خسـتگی فـراوان جو بسـیار عالی
و روحیـۀ مضاعـف کارکنـان بسـیار لذتبخـش بـود.

چگونه وارد حرفۀ دریانوردی شدید؟
سـال  1373بـا عنـوان دانشـجوی بورسـیۀ نـاوگان
پذیرفتـه شـدم و از سـال  1378افتخـار خدمـت بـه
عنـوان افسـر ناوبـری در نـاوگان بـزرگ کشـتیرانی
جمهوریاسالمیایران را دارم.

آن لحظـۀ غروب اسـت ،زمانی که آسـمان سـرخگون
و دریـای نیلگـون بـا خورشـید وداع میکننـد .در این
لحظـات پراحسـاس ،کمتـر کسـی اسـت کـه در برابر
خالـق بـا عظمـت این همـه زیبایی سـر تعظیـم فرود
نیاورد.

چه سالی به درجۀ فرماندهی رسیدید؟
سال 1394

آیا با خلوت دریا میانهای دارید؟
خلـوت کـردن بـا دریـا موهبتـی اسـت کـه نصیـب
خیلی از انسانها نمیشود.

آیـا در دوران کودکـی بـا دریا انـس و الفتی
داشتید؟
مـن از کودکـی عاشـق آب و دریـا بـودم و دریـا در
نقاشـیهای دوران کودکـیام نقش و جایـگاه ویژهای
داشـت .ایـن عشـق و عالقه تاکنـون همچنـان پایدار
اسـت .در هـر مسـافرتی دیـدن دریـا و لذت بـردن از
زیباییهـای آن یکـی از اولویتهـای مـن بهشـمار
مـیرود و از دیـدن دریـا آرامـش میگیـرم.
چهطور این حرفه را انتخاب کردید؟
به پیشـنهاد برادرم کـه مهندس پـرواز هواپیمایی بود.
شـناخت ایشـان از رشـتۀ دریانوردی و عالقۀ شخصی
خـودم بـه دریا باعث شـد رشـتۀ مهندسـی دریـا را به
عنـوان اولین رشـته در کنکـور انتخاب کنم.
تعریف شما از دریا چیست؟
تماشـای اولیـن تالءلو خورشـید صبحگاهـی و تالقی
پهنـای طالیـی آسـمان و آبـی دریـا هنـگام طلـوع
آفتـاب بسـیار شـگفتانگیز اسـت و حیرتانگیزتـر از
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اگـر دریانـورد نمیشـدید چـه شـغلی را
انتخاب میکردید؟

حرفۀ جذاب خلبانی را هم خیلی دوست داشتم.

آیا زندگی دریایی را دوست دارید؟
من عاشـق این حرفه هسـتم و با کار در آن احسـاس
آرامـش میکنم.
آمـوزش دریایـی در حالحاضـر چـه وضعیتی
دارد؟

خوشـبختانه در سـالهای اخیـر بـا پیگیـری مدیـران
دلسـوز ،آمـوزش دریانـوردان و دانشـجویان دوبـاره
بـا اسـتانداردهای حرفـهای از سـر گرفته شـده اسـت
کـه ایـن خـود نویدی بسـیار روشـن برای رسـیدن به
دوران اوج کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران اسـت.
بـا ایـن حـال لـزوم برگـزاری دورههـای کوتاهمـدت
گذشـته جهـت مـرور قوانیـن جدیـد و بروزرسـانی
دریانـوردان پیشـنهاد میشـود.

نظرتان دربارۀ انتخاب روز دریانورد چیست؟
انتخـاب ایـن روز بـه پـاس قدردانـی و سـپاس از
زحمات دریـــــانوردان در حملونقل بیـــــنالمللی
دریایـی و خدمـات آنهـا در دریا و با هـدف جلبتوجه
بیشـتر بـه نحـوۀ زندگـی ،معیشـت و اقتصـاد ایـن
قشـر زحمتکـش انجـام گرفتـه اسـت .روز دریانـورد
فرصتـی اسـت کـه بـه تمامـی ایـن قهرمانـان گمنام
کـه زندگـی حرفـهای آنـان به ویـژه در شـرایط کرونا
در تنهایـی سـپری میشـود ،ادای احتـرام شـود.
بـه نظـر جنابعالـی چگونـه میتـوان بـه نحو
احسـن از دریانـوردان تجلیـل کرد؟

بهتریـن تجلیـل میتوانـد پیگیـری جهـت تبدیـل
حکـم حقوقـی دریانـوردان از کارمنـدی بـه کارگـری
توسـط مدیـران دلسـوز وقـت مجموعـۀ بـزرگ
کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران باشـد کـه الاقـل
هنـگام بازنشسـتگی و بعـد از سـالها دوری و تنهایی
شـرمندۀ خانـوادۀ خـود نباشـند و بـا حداکثـر سـقف
حقوقـی بازنشسـته شـوند.
آیـا در دوران کرونـا بـا مشـکل خاصـی روبه
رو شـدید؟

در دوران کرونـا بـا رعایـت تمـام پروتکلهـای
بهداشـتی توسـط دریانـوردان عزیـز حمـل ،تخلیـه و
بارگیـری مسـتمر کاال ادامه داشـته اسـت .دریانوردان
بـا توجـه بـه تحریمهـای تکـراری و یـک جانبـۀ
آمریـکا علیـه کشـتیرانی همچنـان محکـم و اسـتوار
ایسـتادهاند و بـا حضـور خـود در اقصینقـاط دنیـا
پیـامآور همبسـتگی و مقاومـت اقتصـادی هسـتند.
در پایـان خوشـبختانه تاکنـون بـا توجـه بـه رعایـت
تمـام پروتکلهـای بهداشـتی بـا مشـکلی مواجـه
نشـد هایم.

ناوگان ملی

حیرت دنیا از جانفشانی دریانوردان ناوگان
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رویدادها
وبلوچستان:محمولۀ خود را با موفقیت در ونزوئال
عمومی
کاالی
کشتی گلسان اولین کشتی حمل
سیستان
استاندار
تخلیه کرد

کشـتی گلسـان بـه عنـوان اولیـن کشـتی حمـل کاالی عمومـی که اردیبهشـت
مـاه سـال جاری پـس از بارگیـری با حمـل کانتینرهای عـادی و یخچالـی ایران

را بـه مقصـد ونزوئلا تـرک کـرده بـود محمولۀ خـود را بـا موفقیـت در این
کشـور تخلیـه کرد.
بـه گـزارش روابطعمومـی کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران ،در راسـتای
تـداوم فرمایـش مقاممعظمرهبـری مبنـی بـر حرکـت جهـادی فرماندهـان
کشـتی و دریانـوردان در خصـوص حمـل فرآوردههـای نفتـی بـه کشـور
ونزوئلا ،گلسـان بـه عنـوان اولیـن کشـتی حمـل کاالی عمومـی کـه
اردیبهشـتماه سـال جـاری پـس از بارگیـری کانتینرهای عـادی و یخچالی،
ایـران را بـه مقصـد ونزوئلا تـرک کـرده بـود ،توانسـت محمولـۀ خـود را با
موفقیـت در بنـدر الگوریـا ونزوئلا تخلیـه کنـد.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت :کشـتی گلسـان جـزو کشـتیهای چنـد منظوره
اسـت و قابلیـت حمـل کاالی عمومـی و کانتینـری را دارد.
شـایان ذکـر اسـت پـس از انجـام سـفر کشـتی چنـد منظـورۀ حمـل کاالی
عمومـی به کشـور ونزوئال ،سـفارش حمـل کاال افزایش یافته ،بـه طوری که
تقاضـای صاحبان کاال نسـبت به صـادرات و واردات کاال از ایـران به ونزوئال
و بالعکس بیشـتر شدهاسـت.

مؤسسۀ آموزشی کشتیرانی جمهوریاسالمیایران موفق به تجدید گواهینامۀ مدیریت کیفیت شد.

مؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران موفـق بـه تجدیـد
گواهینامـۀ مدیریـت کیفیـت براسـاس اسـتاندارد بینالمللـی ایـزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵
شد.
مؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی پـس از انجـام ممیـزی خارجـی توسـط نمایندگان
شـرکت گلوبـال  GLCدر ایـران ،براسـاس اعتبـار  UKASانگلسـتان موفـق بـه
تجدیـد گواهینامـۀ کیفیـت خـود براسـاس اسـتاندارد بینالمللـی ۹۰۰۱-۲۰۱۵
شد.
همچنیـن ممیـزان در آخریـن جلسـۀ ممیزی کـه در حضور نمایندگان کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران انجـام شـد ،ضمـن ابـراز خشـنودی از رونـد ممیـزی و
ارتقـاء قابلتوجـه اجـرای سـامانۀ مدیریـت کیفیـت مؤسسـه در مراکـز آمـوزش
تهـران و بوشـهر ،بـدون درج عدمتطابـق در گـزارش خـود ،گواهینامـۀ انطبـاق
کامـل بـا الزامات اسـتاندارد مذکور را به مدیرعامل مؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی
اعطـا کردند.
شـایان ذکر اسـت مؤسسـۀ آموزشـی کشـتیرانی اولین مؤسسۀ آموزشـی در ایران
اسـت کـه در سـال  ۱۳۷۸موفـق به اخـذ گواهینامـۀ کیفیت ایـزو ۹۰۰۱-۱۹۹۴
از شـرکت لویـدز رجیسـتر شـد و بـا کسـب رتبـۀ برتـر در میـان مراکـز آمـوزش
دریایـی ،یکـی از دو مرکـز مجـاز به برگـزاری دورههـای تکمیلی دریانـوردی در
کشور است.
یـادآور میشـود ،ایـن مؤسسـه در سـالیان طوالنـی ،در تکامـل سـامانۀ مدیریت
کیفیـت خـود همزمان بـا تغییر اسـتاندارد کیفیت بـه ویرایشهـای ۲۰۰۸ ،۲۰۰۰
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و  ۲۰۱۵گواهینامـۀ مربوطـه را ارتقـاء داده و در تاریـخ  ۱۱خردادمـاه جـاری
موفـق بـه دریافـت مجدد سهسـالۀ آن شـد.

مدیر جدید روابطعمومی کشتیرانی جمهوریاسالمیایران منصوب شد

دکتـر علــــی غیاثیـان به عنـــوان مــــدیر جدیـد روابطعمومی کشتیـــرانی
جمهوریاسالمیایران منصوب شد.
بـا صـدور حکمـی از سـوی نائبرئیـس هیئتمدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران ،دکتـر علـی غیاثیـان بـه عنـوان مدیـر روابطعمومـی
هلدینـگ منصـوب شـد.
تعامـل مسـتمر و مطلـوب بـا رسـانهها ،ایجـاد تصویـری واقعبینانـه و درخـور
شـرکت ،توجـه بـه برنامههـای فرهنگـی و بهرهگیـری از ف ّناوریهـای نویـن ،از
جملـه مـواردی اسـت کـه در حکـم صـادره به آنها اشـاره شـده اسـت.
گفتنـی اسـت دکتـر غیاثیان دارای سـوابق علمـی و تجربـی در حـوزۀ ارتباطات،
مدیریترسـانه ،بازاریابـی و تبلیغـات بـوده و تألیفاتـی نیـز در این زمینـه دارد.
وی پیـش از ایـن بـه مـدت پنجسـال مدیـر روابطعمومـی ،تبلیغـات و بازاریابـی
شـرکت نفتایرانـول بوده اسـت.

جمهوری اسالمی ایران
کشتیرانی
افزایش سرمایۀ
وبلوچستان:
استاندار سیستان
در مجمـــع عمــومی فــوقالعــادۀ شـــرکت کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران ،افزایش سـرمایۀ این شـرکت از سوی
سـهامداران بـه تصویـب رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار پیامدریا ،طـی مجمع عمومـی فوقالعادۀ
شـرکت کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران در تاریـخ 7
خردادمـاه در محـل سـاختمان مرکـزی ایـن شـرکت ،افزایش
سـرمایۀ  ۳۲درصـدی بـه ارزش بیـش از  ۵۱۶میلیـارد تومـان
تصویب شـد.
رئیـس مجمـع عمـــومی فــوقالعــادۀ شــرکت کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران بـا ارائـۀ گزارشـی بـا بیــان اینکـه
سـرمایۀ فعلـی شـرکت رقمـی بیـش از  1/639میلیـارد تومان
اسـت ،تصریـح کـرد :هیئتمدیـره پیشـنهاد میکنـد از محـل
مطالبـات و آوردههـای نقـدی صاحبان سـهام ،در جهت»بهبود
سـاختار مالـی و کاهـش ریسـک مالـی» و ...سـرمایۀ شـرکت
بـا افزایـش  ۵۱۶میلیـارد تومانـی بـه  2/156میلیـارد تومـان
افزایـش یابد.
معـاون مالـی و سـرمایهگذاری کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران نیـز در پاسـخ
بـه پرسـش تعـدادی از سـهامداران مبنـی بر ایـن که آیا شـرکت برنامـهای برای
افزایـش سـرمایه از محـل تجدیـد ارزیابـی دارد یـا خیـر گفـت :در حالحاضر در
ایـن زمینه برنامـهای وجـود ندارد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه عرضـۀ سـهام سـایر شـرکتهای زیرمجموعـۀ
کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران از جملـه شـرکت کشـتیرانی والفجر و شـرکت
سـرمایهگذاری کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران در دسـتور کار قـرار دارد،
خاطرنشـان کـرد :ارزیابـی مـا حاکـی از ارزندگـی سـهام شـرکتهای یـاد شـده
است.

گفتنـی اسـت ،ایـن مجمـع بـا اجـرای پروتکلهـای بهداشـتی و رعایـت
فاصلهگـذاری اجتماعـی و بـا حضـور اکثریـت سـهامداران رسـمیت یافـت.
همچنیـن ،تعـداد قابـل مالحظـهای از سـهامدارن بـه صـورت «برخـط» در
مجمـع یـاده شـده حضـور یافتنـد و در جریـان مباحـث مطـرح شـده در آن
قـرار گرفتند.
شـایان ذکر اسـت براسـاس اعالم رئیس مجمععمومی فوقالعادۀ کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران ،افزایـش سـرمایۀ صـورت گرفتـه در ایـن مجمـع تـا
زمـان تشـکیل مجمععمومـی عادی سـالیانه بـه ثبت نخواهد رسـید.
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دریانوردانناوگان در دوره کرونا همچنان خدمت رسان مردم بودند
مدیرعامـل شـرکت تأمیننیـروی انسـانی کشـتیرانی گفـت :بـا بـه روز رسـانی
پروتکلهـای بهداشـتی ،حـوزۀ بازرگانـی دریایی ایران بـا قوت به کار خـود ادامه
میدهد.
بـه گزارش خبرنگار پیامدریا ،مدیرعامل شـرکت تأمین نیروی انسـانی کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران در مصاحبـۀ اختصاصـی بـا خبرگزاری صدا و سـیما گفت:
بـا بهروزرسـانی پروتکلهـای بهداشـتی و اجـرای کامـل قرنطینههـای سلامت
در بنـادر و کشـتیها ،حـوزۀ بازرگانـی دریایـی ایران بـا قوت و در سلامت کامل
بـه کار خود ادامـه میدهد.
کاپیتـان علیرضـا ابراهیمـیزاده بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از  300نفـر از
دریانـوردان مجموعـۀ کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران از ابتـدای اعلام خبـر
انتشـار ویروس کرونا در چین ،طبق پروتکلهای بهداشـتی سـختگیرانۀ سـازمان
جهانـی دریانـوردی ،روزانـه پایـش میشـوند ،افـزود :حمل بـار و عملیـات تخلیه
و بارگیـری در کشـتیها تحـت پروتکلهـای خـاص انجـام میشـود و بـا توجـه
بـه نظـارت دقیـق بنادر جهـان به ورود کشـتیها و اعمـال قرنطینۀ سـختگیرانه،

خوشـبختانه هیـچ مشـکلی بـرای دریانـوردان و شـناورهای کشـتیرانی
جمهوریاسلامیایران بـه وجـود نیامـده اسـت.
وی افـزود :از آنجـا که ناوگان کشـتیرانی جمهوریاسلامیایران متولی حمل
مـواد غذایـی و مایحتـاج عمومی مردم به داخل کشـور اسـت ،حفظ سلامت
کارکنـان و محمولههـای غذایـی بـرای مـا از اولویـت خاصی برخوردار اسـت
و بـه همیـن دلیـل ،از همـان ابتـدا ،همـۀ پروتکلهـای بهداشـتی مجموعـه
کشـتیرانی بهروزرسـانی شد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خوشـبختانه هیچکـدام از کارکنـان این شـرکت به
ویـروس کرونـا مبتال نشـدهاند ،در خصوص سلامت کاالهـای انتقالی گفت:
در همـۀ بنـادر قرنطینـۀ  ۱۴روزه رعایـت میشـود و هنـگام رسـیدن کشـتی
بـه ایـن بنـادر ،بایـد در فاصلۀ مشـخصی لنگـر بیندازند تـا کشـور مقصد بعد
از تسـت کاال و پرسـنل کشـتی و عـاری بودن آنهـا از میکـروب و ویروس،
مجـوز ورود بـه بنـدر و قرنطینه را صـادر کند.

حذف نسخۀ فیزیکی ثالث در بیمۀ معلم همگام با حمایت از شبکۀ فروش
شـرکت بیمـۀ معلــــم در راستــــای بخشنامـۀ مهــم بیمـۀ مــــرکزی
جمهوریاسلامیایران مبنـی بـر حـذف نسـخۀ فیزیکــــی ثالـث ،بـا تقویـت
زیرسـاختهای  ITو هماهنگیهـای الزم بـا شـبکۀ فـروش ،از اول خردادمـاه
ایـن بخشنامـه را عملیاتـی کـرد.
براسـاس ایـن گـزارش ،طبـق بخشنامۀ بیمـۀ مرکـزی جمهوریاسلامیایران،
شـرکتهای بیمـه موظـف شـدند کلیـۀ فرایندهـای صـدور و پرداخـت خسـارت
بیمـۀ شـخصثالث ماننـد فـروش و تمدید بیمهنامـه ،اعمال تخفیف عدمخسـارت
و رسـیدگی و پرداخـت خسـارت را بـدون نیـاز به نسـخۀ فیزیکی انجـام دهند.

در ایـن راسـتا شـرکت بیمـۀ معلم نیز بـا هماهنگـی کلیۀ واحدهـای مربوطه،
حـذف نسـخۀ فیزیکـی بیمهنامـۀ شـخصثالث را در دسـتور کار قـرار داد
بـه طـوری کـه بـا اتخـاذ تمهیـدات الزم و اطالعرسـانیهای گسـترده ،این
بخشنامـه اجرایی شـد.
گفتنـی اسـت ،طـی هماهنگی بـا شـبکۀ فـروش ،در پیامکی بـه بیمهگذاران
اطالعرسـانیهای الزم در خصـوص اعتبـار بیمهنامـه ،میزان تعهـدات ،زمان
تمدیـد و  ...انجـام و شـرایط جدیـد صـدور بیمهنامـه بـه صـورت آنالیـن نیز
فراهم شدهاسـت.

افزایش  45درصدی حقبیمۀ تولیدی با حفظ ترکیب متوازن پرتفوی در بیمه معلم
عملکـرد شـرکت بیمـۀ معلم براسـاس آمار منتشرشـده از سـوی بیمـۀ مرکزی از
افزایـش  45درصـدی حـقبیمـۀ تولیـدی با حفـظ ترکیب متـوازن پرتفـوی خبر
میدهد.
براسـاس ایـن گـزارش ،حاصـل عملکـرد شـرکت بیمۀ معلم در سـال  98کسـب
حـقبیمـهای معـادل 23/660میلیارد ریـال بوده که این رقم در مقایسـه با سـال
 97با رشـد حـدود  45درصـدی همراه شدهاسـت.
بـا توجـه بـه رقـم  59/100میلیاردریالـی حـقبیمـه بـرای کل صنعـت در سـال
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 ،98بیمـۀ معلـم توانسـته سـهم  4/04درصدی از بـازار صنعت بیمـه را از آن
خـود نماید.
نکتـۀ مهـم در مقایسـۀ عملکـرد بیمۀ معلم در سـال  98نسـبت به سـال قبل
از آن ،افزایـش سـهم بـازار شـرکت اسـت کـه با تـوازن در پرتفـوی و تمرکز
بـر اصلاح پرتفـوی ،کارنامـهای قابلقبـول از عملکرد شـرکت در این سـال
بـه تصویر میکشـد.

 6شماره  1/200/000ریال

 3شماره  600/000ریال

 6شماره  480/000ریال

 3شماره  240/000ریال
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