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چالشها و فرصتهاي ایرانی نمودن خدمه شناورهاي ایرانی
امیر صبا فرهنگی-3حسین میرزایی -2نادر پسنده -1: نویسندگان

:چکیده
وري، بهره وري، استقالل و ایمنی در صنعت حمل و نقل دریایی کشور ها می باشد و ناوگان آامروزه موضوع نیروي انسانی دریانورد از اصلی ترین عوامل سود 

و تجارب  تجاري جمهوري اسالمی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگترینهاي دنیا از این قاعده مستثنا نیست، این تحقیق که بر اساس آمار هاي واقعی 
مزایا و معایب بکار گیري  یکپارچه کارکنان ایرانی بر روي کشتیهاي ایرانی مشخص نمودناست قصد دارد با نویسندگان با رویکرد آینده پژوهی تهیه شده 

در خصوص ساختار ملیتی کارکنان کشتیهاي با مالکیت ایرانی به جمعبندي آنها،ایسه مقکه از طریق نظر سنجی از خبرگان این حرفه  بدست آمده است و 
.به عنوان یک سیاست کالن در صنعت حمل و نقل دریایی کشور ارائه دهدو یک پیشنهاد نهایی رسیده 

: واژه کلیدها
، ایمنی دریانورديدریانورد ایرانی ، کشتیهاي ایرانی ، نیروي انسانی دریانورد ، دریانورد خارجی ، کارکنان کشتیها ، حرفه دریانوردي ، ملیت دریانوردان

:مقدمه
از سیاستهاي کالن کشور در استفاده از می توانددریانورديفهرحن مستعد ایرانی در صنایع دریایی و بخصوص در بدون تردید بکارگیري جوانا

اما هنگامی که موضوع مربوط به مشاغلی است که فعالیت آنها به نوعی با کشورهاي دیگر و یا باشد،تخصصینیروي انسانی ایرانی در مشاغل 
.مورد توجه قرار گیردستبایمی می شوند، مؤلفه هاي متعددي کنوانسیونهاي بین المللی مرتبط

بدین نحو که دریانوردانی که صرفاً در آبهاي داخلی و سرزمینی به فعالیت مشغولند و حوزه نمود،تفکیک به دو گروهمی توانرا دریانوردان 
.الحا سفرهاي نامحدود نامیده می شوندطکه اصبعدي دریانوردان اقیانوس پیمابخشآنها محدود به نزدیک ساحل می شود و سفرهاي

و بر اساس تحلیل آماري گواهینامه بدالیل گوناگون اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی ) نزدیک به ساحلفعال در آبهاي (در خصوص بخش اول
.ر هاي ایرانی مقدور می باشدومی خدمه شنانمودن تماایرانیامکان بجز در شرایط خاص500هاي صادره در بخش زیر 

با توجه به وضعیت سفرهاي نامحدود می شود،دریانوردان و 3000تا 500تناژدر محدودهدریانوردان که شاملدوم بخشدر لیکن 
یج فارس بعالوه بخشی از جغرافیایی کشور ایران و محدوده تعیین شده توسط سازمان بنادر و دریانوردي که شامل محدوده دریاي خزر و خل

.محدود بدان اشاره خواهد شدناسفرهايدریاي عمان است، نیازها و مؤلفه هاي دیگري نقش پیدا می کنند که در قسمت مربوط به دریانوردان 

:متن تحقیق
پاسخ به تین می کنند و کارو سفرهاي نامحدود500داراي تناژ بیش از بکارگیري دریانوردانی است که در کشتیهاي تحقیقموضوع این 

که از جهات گوناگون ،مختلفباشند یا مجموعه اي از ملیت هاي ایرانیي تحت مالکیت ایران، تمامی کارکنان کشتیهابهتر استآیاسوال که
.قرار می گیردارزیابی مورداین سؤال

 اي ایرانیکشتیهمزایاي بکار گیري دریانوردان ایرانی در:
اقتصادياز لحاظ - 1
.ز کمتري به خارج از کشور انتقال می یابدرا- 1-1
.تعداد بیشتري از ایرانیان داراي شغل می شوند- 2-1
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.هزینه کمتري براي کشتیرانی هاي داخلی دارد- 3-1
.کاهش می یابدصدور سند شناسایی استعالم و هزینهمراحل- 4-1
.اعزام و صدور دریانوردان ایرانی به دیگر کشورها براي کارابتدا جبران کمبود دریانوردان ایرانی و سپس - 5-1
فرهنگی–از لحاظ اجتماعی - 2

.استهم فرهنگ بودن دریانوردان بر روي کشتی موجب راحتی و آرامش بیشتر- 1-2
.می شودباعث غرور ملی براي آحاد ملت- 2-2
.مک کندکل به پیشرفت صنعت دریایی کشور افزایش پرسنل ایرانی می تواند به مراکز آموزشی و در ک- 3-2
.امکان جمع آوري اطالعات فنی ، تخصصی و اجتماعی از طریق دریانوردان ایرانی-2- 4

از لحاظ امنیتی- 3
.ا هستندهقابل اعتمادتر از خارجیاز نظر تعهد و تخصصمطمئناً افسران ایرانی- 1-3
.حراست می شوندمنافع ملی بیشتر حفظ و - 2-3
.بهتر نگهداري می شودنظم عمومی در بنادر و روي کشتی،قوانین داخلی آگاهی از دریانوردان ایرانی با - 3-3
.تا حدودي کمتر قابل ردیابی استمفهومی تر وکهباشددرمواقع ضروري ارتباطات به زبان فارسی می- 4-3
.خارج از کشور منتقل و پخش می شوداصول امنیتی الزم بر روي کشتی کمتر به - 5-3
.ایرانیان در مواقع حساس مقاومت بهتري انجام می دهند،ر اساس غیرت ملیب-6-3
. امکان جمع اوري اطالعات از بنادر دنیا لز طریق دریانوردان ایرانی- 7-3

روي کشتیهابودن تمامی خدمهایرانیچالشهاي:
.زبان انگلیسی دریانوردان ایرانی تضعیف می شودبه علت قالب شدن استفاده از زبان فارسی در کشتیها -1
.یادگیري و تجربه اندوزي دریانوردان ایرانی یک بعدي می شود-2
دیگر کشورهااز دانش عملیعدم بارگیري علوم دریایی-3
.دتعامل و همکاري کاهش می یابددیگر کشورهاي متعاهبا ارتباطدر زمینه هاي دریایی و سیاسی -4
.در زمینه پرداخت بیمه پرسنل ، بازنشستگی و تأمین خدمات درمانی هزینه ها افزایش می یابد-5
.پیاده شدن از کشتی در بعضی از کشورهاي خارجی در شرایط فعلی براي ایرانیان با مشکالتی همراه است -6
.سخت تر استجهت الحاق به کشتیها در بنادر خارجیایرانیاناعزاماخذ ویزا براي-7
.دریانورد ماهر ایرانی باید به مقدار کافی وجود داشته باشد و تمایل شرکتهاي کشتیرانی در نظر گرفته شود-8
.نباشدکامل ایرانی شاید امکانپذیر کارکناندر کشتیرانی هایی که بطور سهامی و مشترك با دیگر کشورها اداره می شوند داشتن -9

.از نظر رقابتی در برخی مناطق دستمزد بکار گیري دریانوردان خارجی کمتر است-10
فارسی و و در برخی کشتیها تمامی اسناد و راهنما ها و حتی نقشه هاي منطقه ایی و عالئم هشدار دهنده تجهیزات به زبان غیر-11

.ن آنها نیستندانگلیسی می باشد که عمده دریانوردان ایرانی قادر به خواندحتی غیر
.از شناورهاي با خدمه تمام ایرانی در برخی بنادر خارجیهاي بندريافزایش فشار بازرسی-12
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.عدم ایجاد یک سرمایه تمام ایرانیجلوگیري از ارتقاء امنیت بین المللی با -13
.ایجاد نقطه قوت در میز مذاکرات بین المللی به لحاظ در اشتغال داشتن نیروهاي سایر کشورها-14

اتپیشنهادتیجه گیري و ن:
با توجه به مزایاي مشهود استفاده بیشتر از دریانوردان ایرانی ، افزایش سهم بکار گیري دریانوردان ایرانی در کشتیهاي ایرانی به -1

.دگردیرفته ذعنوان یک اصل در حمل و نقل دریایی کشور توسط تمامی شرکتهاي کشتیرانی پ
با کیفیت و ارزان، افزایش سهم بکار گیري دریانوردان ایرانی در حمل و نقل دریایی بین المللی در با افزایش تولید دریانورد ایرانی -2

.تمامی خطوط کشتیرانی دنیا به عنوان یک هدف محسوب گردد
به منظور حفظ توان رقابت پذیري اقتصادي خطوط کشتیرانی ایرانی از تصویب هر گونه قانون ممنوعیت بکار گیري دریانوردان -3
.ارجی اجتناب گرددخ
.بت شرکتهاي کشتیرانی براي جذب نیروهاي ایرانی افزایش یابدغبا ایجاد تسهیالت انگیزشی ر-4
با ارزیابی شرایط مختلف سیاسی و اقتصادي سهم بکار گیري دریانوردان خارجی در شناور هاي ایرانی و سهم بکار گیري دریانوردان -5

.نظارت قرار گیردایرانی در شناور هاي خارجی تحت کنترل و
استفاده از دریانوردان مسلمان خارجی می تواند عالوه بر ایجاد برخی از مزایاي بکار گیري دریانوردان خارجی منجر به بهبود اقتصاد -6

.جامعه مسلمان و کاهش تضاد هاي فرهنگی در کشتیها شود

:مراجع
از خبرگان حرفه دریانورديمیدانینظر سنجی-1
دریانوردان در سازمان بنادر و دریانورديبانک اطالعاتی -2
تجارب نویسدگان به لحاظ ارتباط شغلی-3
"حمید ودادی: محقق"تحقیق مقایسه ارزیابی شایستگی دریانوردان ایرانی و خارجی -4


