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چکیده

ها در حال توسعه تاکنون و در طی این سال همان روزهاي اولیه پیدایش تمدن به وجود آمده و از آن زمان یی یک صنعت بین المللی است که ازصنعت دریا
.دنیا داشته استو پیشرفت می باشد و فواید اقتصادي بسیار زیادي براي

ر نظام بین از آنجائیکه برخورداري از نعمت دریا و سواحل مناسب ، نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادي و ارتقاء جایگاه سیاسی و دفاعی یک کشور د
ایران ، سواحل مکران از جایگاه ویژه و ممتازي المللی ایفاد مینماید، بر این اساس و با توجه به تحوالت محیطی منطقه و جهان و همچنین موقعیت خاص ژئوپلیتیکی

.برخوردار است
رقابتی پایدار در امروزه با توجه به درجه اهمیت و وسعت تاثیر گذاري منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه ،عامل اصلی تولید و ایجاد کننده مزیت

با توجه به فاصله زیاد و شکاف  عمیق .نی به موزات برنامه ریزي استراتژیک در سازمان ها ضروري  است سازمان ،برنامه ریزي جامع و منسجم براي توسعه منابع انسا
هاي توسعه یافته در حوزه منابع انسانی شایسته ایه گذاري هاي قابل مالحظه  کشورموجود میان چشم انداز توسعه منابع انسانی در سازمان هاي کشور در مقایسه با سرم

این امر کشور هارا برآن داشته است . امل و توجه بیشتري به تهیه ، تدوین واجراي برنامه هاي راهبردي در حوزه مدیریت و توسعه منابع انسانی پرداخته شوداست  که با ت
این .سانی در دستور کار خود قراردهندتا براي دستیابی به توسعه پایدار اقتصادي، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و محیط زیست استراتژیهایی را در جهت توسعه منابع ان

.ه گام بردارندامر میسر نخواهد شد مگر آنکه سازمان ها برنامه اي جهت توسعه منابع انسانی خود داشته و فعاالنه در این را 
نرا تبیین و با استفاده از روش  در این مقاله سعی شده است با توجه به نقش مهم منابع انسانی،فرصت هاي آموزشی و پژوهشی در صنعت دریایی جایگاه آ

.مشخص و نهایتاً مدل توسعه منابع انسانی ارائه گرددطی تحقیقی تحلیل محتوا نقاط قوت و ضعف آن 

فرصت هاي آموزشی و پژوهشی،منابع انسانی،صنعت دریایی،سواحل مکران :واژگان کلیدي

:مقدمه 

است که در ) جنوب غربی (و جنوب باختري پاکستان ) جنوب شرقی (ي ایران ورساحلی در جنوب خایسواحل مکران از نظر تاریخی سرزمین
قرن ا در یاستعمار بریتان.ایالت بلوچستان پاکستان گسترده شده است) شرقی(طول خلیج عمان از راس الکوه در غرب جاسک تا الس بال در جنوب خاوري 

هاي عربی دریاي عرب امروزي نیز نوشته برخینقشه هاي تاریخی اروپایی ودر بعضی اسناد و . مره بریتانیا نمود و مستعاین منطقه را جزء هند هجدهم
.بحر مکران بیان شده است

ن یمیانه این سرزميگویا در سده ها، یافتهگسترشتاآنجاکهان از دید جغرافیاي طبیعی دنباله کویر استرهاي مکهاي خشک و بایر کرانه کوه
اسامی بسیاري از شهرهاي جغرافی نویسان پیشین.داراي اهمیت نبوده استاز آنچه تاکنون دیده میشودحاصلخیز تر بوده ولی هیچگاه از دید دارایی

اي مجاور هن مهمترین درآمد مکران از نیشکر و یک گونه شکر سفید موسوم به پانیذ بوده که از آنجا به سرزمی. مکران را در کتاب خود ثبت نموده اند
در این مقاله به راههاي .مکران تقریباً شامل تمام بلوچستان ایران و پاکستان و بخشی از استان هرمزگان فعلی می شده است .صادر می گردیده است 

.توسعه سواحل مکران با رویکرد منابع انسانی می پردازیم
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صنعت دریایی- 1
ها در ه وجود آمده و از آن زمان تاکنون و در طی این سالبصنعت دریایی یک صنعت بین المللی است که از همان روزهاي اولیه پیدایش تمدن 

.و فواید اقتصادي بسیار زیادي براي دنیا داشته استبودهحال توسعه و پیشرفت 
که پس از ادغام صنایع مختلف دریایی در کشور با تشکیل ساختار رسمی صنعتی کشور استهايبزرگترین مجموعهازسازمان صنایع دریایی

این سازمان با بهره گیري از تجهیزات و امکانات گسترده صنعت دریایی و نیروهاي متعهد و متخصص و ، فعالیت خود را با جهشی سریع آغاز نموده است
ستاندارد بین المللی و انحصاري در این صنعت ، رشد فزاینده صنعت کشتی سازي و تخصصی و استفاده از روشهاي ا/ همچنین آخرین دستاوردهاي علمی 

الزم هاياین سازمان افتخار دارد که در راستاي توسعه صنایع دریایی کشور و ایجاد زمینه.سازه هاي دریایی را سرلوحه اهداف عالیه خود قرار داده است
شرکت ها ، دیگرعلمی و تکنولوژیکی در ابعاد گوناگون سخت افزاري و نرم افزاري در کنارجهت گسترش و غنی سازي زیر ساخت ها و پایه هاي

.آیدی به دستاورد هاي  شایان ذکري نائل سازندگان و مراکز تحقیقاتی مرتبط داخل

بلند مدت و قدمت علمی و فنی و دارد عزم ملی و تکیه بر تجارتمطمئن و راسخ میاین صنعتآنچه مارا در پیشبرد اهداف و اجراي برنامه هاي 
در این رهگذر صنایع تابعه همواره دستیابی به باالترین سطح استاندارد هاي شناخته شده بین . همچنین امکانات گسترده و سابقه اجرایی موفق می باشد

گامی فراتر نهاده که گواه این ادعا کیفیت وGL,BV,LRالمللی رامد نظر داشته و تحت نظارت و برابر مقررات موسسات رده بندي بین المللی از جمله
این صنعت به نظر می رسد چنانچهبا توجه به شرایط و موقعیت مناسب سواحل مکران ،. استمحصوالت نهایی و رضایت مشتریان داخلی و خارجی 

.در این زمینه نیز خواهیم بودیزمان شاهد دستاوردها و پیشرفت هاي قابل مالحظه اي در کشورعزداشته باشد منطقهنگاهی نیز به این 

منابع انسانی -2
بر این عامل بسیار مهم با تکیهمهم ترین سرمایه آن محسوب می شود و صنعت دریایی نیزنیروي انسانی هر سازمانی در راه نیل به اهداف ،

دهد که به رغم آینده نیروي انسانی صنعت دریایی نشان مینگاه کلی به وضعیت .و پیشران اقتصاد کشور باشدطی صد سال گذشته توانسته پیشرو
وجود ظرفیت ها و توانایی هاي بالفعل سرمایه انسانی ،خالء و چالش هایی این بخش را تهدید می کند و وارکننده این صنعت در کشور ما وروشن و امید

.ناپذیر می نمایداقدامات عاجل براي حفظ و ارتقاي وضعیت منابع انسانی صنعت دریایی اجتناب
،رسمی یا اوقات عمدتاً تاکید بر دانش رمزيزیرا در اکثر حظه به لحظه در حال فزونی است ها به قابلیت هاي منابع انسانی خود لوابستگی سازمان

نش و دانش عمومی مربوط به یک سازمان می تواند به تدریج این دا. می باشدمستند که یک سازمان از آن برخوردار است مبتنی بر منابع انسانی آن 
اما این تحول به طور تصادفی حاصل نمیشود،بلکه در صورتی که راهبردي براي چنین تحولی تهیه و تدوین گردد ،تحقق .فرآیند ها را جمع آوري کند

ه خواهان جهانی شدن هستندبه تعبیر هایی است کو کامالً آموزش دیده ،به مثابه ستون فقرات سازمانوجود یک نیروي کار آمد با انگیزه .خواهد یافت
برايو رشد مستمر و نیز دیگر داده هاي مهمی که ست زیرا در زمینه نوآوري،کیفیت توسعه منابع انسانی براي سازمان ها یک زمینه حیاتی اگریندلی

اد در زمینه ه میزان نظر افرگستر.ین که چنین نیست ،ماشکنندها هستند که ایده آوري میاین انسان،اي تجارت رقابتی و نوین الزم است رقابت در دنی
ضرورت توسعه مستمر منابع انسانی هیچ .بهبود سازمان دراشکال مختلف آن ، تا حد زیادي به راهبردهاي توسعه منابع انسانی در سازمان ها بستگی دارد

تا 1510از سال چنین نوشته است که نیاکان من در آمستر دامبراي مثال دراکر نویسنده برجسته در حوزه مدیریت .گاه چنین برجسته نبوده است 
دراکر قصد ندارد از نیاکان خود انتقاد کند و آنها را به بی توجهی .کارگر چاپخانه بودند و در طول این مدت مجبور نبودند چیز جدیدي یاد بگیرند1750

.اما مسئله این است که امروز در عرصه رقابت این رویکرد مناسب نیستده است گوید که رویکرد اشتباه بوکند و نمیبه کارفرمایان خود متهم نمی
دیگران می توانند از سرمایه گذاري .کامالً واضح است و هیچ منبع دیگري براي مزیت رقابتی وجود ندارداهمیت منابع انسانی و توسعه وبروز کردن آن 

.ت افراد ما نمی توانند،فناوري و مقیاس هاي ما کپی برداري کنند اما از کیفی
براي مثال .رسانندهاي خود رسماً به اطالع عموم میاغلب مدیران اجرایی ارشد ،اهمیت وجود افراد را براي موفقیت سازماندر دنیاي مدرن 

که ما مسئله يآن روز.کنیمود را صرف افراد میجک ولچ مدیر اجرایی ارشد جنرال الکتریک در مصاحبه اي با فورچون اظهار داشت که ما تمام وقت خ
.افراد را سرسري بگیریم کار سازمان دیگر تمام است

راهبرد تجاري و توسعه منابع انسانی- 3
:)  2002،وایتینگ تن 2000مینتزبرگ دو دیگران(راهبرد موضوعی پیچیده است و اساساً درباره سه چیز است

جلب رضایت و در صورت امکان خشنودي مشتري)1- 3(
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حداکثر استفاده از منابع محدود و تالش براي استفاده از این منابع به تنهایی یا به کمک شرکا)3-2(
که برتر از قابلیت هاي دیگر رقبا است و رقباي دیگر قادر به تقلید از آن نیستند ویا این که توسعه قابلیت هایی )3-3(

.تقلید از آن را فوق العاده دشوار تلقی خواهند کرد
براي مثال راز موفقیت چشمگیر سازمان دل  .سوم است که توسعه منابع انسانی می تواند نقشی حیاتی و محوري ایفاء کندهمین موردبر اساس

.دهد تقلید کند به هیچ وجه یک راز نیست ،اما هیچ رقیب دیگري قادر نیست کاري را که سازمان دل از طریق قابلیت هاي عملیاتی خود انجام می
یکی از ) منشاءآن همین اصطالحات است (اصطالحات نظامی ارتباطی قوي داردانی یا تجاري استفاده  می شود باراهبرد که در مفهوم سازمعبارت 

.تدوین طرح هایی براي برتري یافتن بر جناح مخالف است،هاي منظمموارد راهبرد در ارتش
است که طرح ریزي و تدوین نخستین نکته بدیهی که بیشتر نادیده گرفته می شود آن.اهمیت حیاتی دارد توسعه منابع انسانی درفرایندراهبرد

شود که می خواهند فرایند هایی انجام میثانیاً اجراي راهبرد فقط به دست انسان.شودراهبرد توسط قواي ذهنی انسان و با برنامه ریزي او انجام می
آخرین .براي سازمان ها منبع مزیت باشندبلیت هاي منابع انسانی می تواننددیدیم قاکه همان گونه که سوم آن.یریت کنندتغییر در سازمان را تصدي و مد

ن مهم موفقیت در مدیریت فناوري ادر هر رخداد ،یکی از ارک.اندوخت ،اما مهارت هاي انسان پیچیده تر هستند وفرایند را می توان خرید هايفناوري
.وح مناسب استارت هاي مناسب در سطمه،داشتن 

توسعه منابع انسانی راهبردي در حسابرسی منابع انسانی سازمان- 4
:کاهش نیروي کار)4-1(

ها بویژه سازمان هاي آمریکایی این عامل مهم ،بسیاري از سازمان.دمسلم است که این تغییر با هر گونه تصور از توسعه منابع انسانی مغایرت دار
با کمترین تلقی کوچک سازي نیرو ممکن است به معناي منفی آن به دست آوردن بیشترین .را تحت تاثیر قرار داد1990و 980در دهه هاي 

لقی گردد ،صنایعی که ،تایعی که بطور کامل بی ثبات هستندعالوه بر این کوچک سازي نیروي کار ممکن است شرطی الزم براي رقابت در صن.گردد
و کاري کوتاه مدت یا چک سازي سازمان و کاهش نیروي کارنبایدسازاما واقعیت آن است که کو.سرعت نوآوري و هزینه از ضرورت هاي کاري آنها است 

سیاري از در ب) 1998گرینت و کیس (عنوان مهندسی مجددبه نظر می رسد که اینگونه کوته نگري ها تحت.بهانه اي براي کاهش هزینه ها باشد
توسعه منابع انسانی هنوز یک مسئله حیاتی است،زیرا دغدغه بسیاري از مدیران آن است که چگونه می توان آن دسته از .سازمان ها رایج شده است

این باید بهترین مهارت مدیریتی این کار دشوار است و بنابر.،مدیریت و تقویت کردو توسعه دادمان باقی می مانند به بهترین شکلکارکنانی را که در ساز
.فرا گیریمک سازي در سازمان باقی می مانند را را کسب کنیم تا بتوانیم روش توسعه کارکنانی که پس از برنامه کوچ

:کاهش تعداد سطوح سلسله مراتب مدیریتی)4-2(
در اینجا توسعه منابع انسانی .دیریتی تر عمل کننداحساس می کنند در روش خود باید ممدیران را افزایش می دهد و آنهااین کار مسئولیت 

. ان هاي سلسه مراتبی پنهان بودند در گذشته در سازمنی می گذارد که چه بسا امهم است زیرا چنین کاهشی مسئولیت هاي بیشتري را بر دوش مدیر
مدیریتی سلسله مراتب ،مشهود تر و پاسخگویی در قبال آن نسبت به سازمان هایی که ت مدیرانکنقش و مشار،ترهاي سلسه مراتبی  مسطح ساختاردر

.آسان تر است) 1996چو (زیادي دارند 
:توانمند سازي مدیران به منظور دعوت نیروي کار به افزایش بهره وري و بهینه سازي فرایند کار)4-3(

هاي اصالح بلکه راهدهند ،فقط کارها را انجاممدیران است به طوري که آنها نه تعلیمو تحول مهمی که تازه به وقوع پوسته است ،پرورش 
اعطاي اختیارات به کسانی که در شود و هم زمان با آن ،جه به تعدیل هایی که به احتمال انجام میواین کار با ت.فرایند ها را نیز مورد بررسی قرار دهند

ار یک عامل کلیدي ک،آموزش نیروي به طور مسلم در اینجا)200باسی و ماك مور –2003کندل (کاري بس دشوار استنیروي کار باقی می مانند،
.است

:تغییر نقش مدیران از کنترل کنندگی به تسهیل سازي )4-4(
،مستلزم وجود تیلور به آن اشاره میشودنها بین کارکنان و مدیرانی که درنظام ذهنیت ما و آ.می دهدتغییررویکرد هاي سنتی رامسلماًاین تغییر

اینگونه مهارت ها باید به مرور زمان کسب شوند و توسعه .ون ارتباطات ،انگیزش و رهبري استی چیهامهارت هاي مدیریتی کارشناسانه درحوزه 
.)2003هرزبرگ (یابند

:یادگیري سازمانی تبدیل به یک ویژگی مهم می شود)4-5(
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.این روش ها باید مورد توجه قرار گیرد) 2003برنز و دیگران (فی براي سازمان ها  وجود دارد روش هاي یاد گیري مختل
یکی از دالیل آن است که سازمان ها روش هاي ژاپنی را بعنوان .مطرح شده استتوسعه منابع انسانی به عنوان یک عامل راهبري در سازمان 

اما عوامل مهم دیگر هم باید وجود داشته .رسیده اند که اساس موفقیت آنها همین عامل است نه فناوري معیار منابع انسانی پذیرفته و به این نتیجه 
تواند پس از آنکه این موضوعات و سایر موضوعات حل شد،سازمان می.مدیر خالص کند/د را از شر مشکالت کارمند وبراي مثال سازمان باید خ.باشد

.عنوان یکی از ارکان مهم رقابت براي آن سازمان فراهم شودبرا آغاز کند به نحوي که امکان استفاده از منابع انسانی کار مدیریت و توسعه منابع انسانی 
پس از آنکه مجموعه اي از مهارت ها توسعه یافت ،عالوه بر این ،.د داردومنافع مالی محسوسی در توسعه رویه هاي برتر در منابع انسانی وج

ها بندي کند در نتیجه با این تجدید سازماندهی شده است از نو خود را پیکره اف پذیر باشد و به شیوه اي که در طی آن سازمانسازمان میتواند انعط
.تر عمل کند و از ثمره کار خود به بهترین شکل بهره برداري کندده تواند دقیق تر و حساب شسازمان می،

انسانیموضوعات مفهومی تاثیر گذار بر توسعه منابع -5
برتري دانش کهلذا به نفع سازمان است .سازمان بر اساس برتري دانش رقابت می کند ) 1991گرانت (بر طبق دیدگاه مبتنی بر دانش سازمان 

.در قلب این روند ایجاد دانش ،سهیم شدن دردانش و حفظ دانش تسهیل می شود.را در سطح جمعی و انفرادي بوجود آورد و توسعه دهد
.کارشناسان توسعه منابع انسانی باید این روند سه وجهی را به عنوان نقشه طرح توسعه و آموزش استفاده نمایند

اول مداخالت توسعه منابع انسانی باید در سطح جمعی هدف گیري شود یعنی باید به جاي مداخالت پراکنده آموزش انفرادي به توسعه در سطح 
آن است که دیدگاه سیستماتیک حفظ شده است و اینکه رویه هاي توسعه منابع انسانی در سیستم ا اهمیت دارد آنچه در اینج.سازمان توجه کنند 

لذا رویه هاي توسعه منابع انسانی باید در سطوح سازمانی گروهی و .بخشدثر بخشی در سطح سازمان را بهبود سازمانی اتصاالتی بوجود آورد که بتواند ا
هاي اشتراك دانش ،مجموعه فعالیتال توسعه مهارت هاي انفرادي باید به روندمثبراي .سطوح مختلف بوجود آوردخاص باید دراخالتدم. فردي کار کند 

.به این ترتیب متناسب با توجهات دانش زاي سازمانی باشده شوند و هاي شغلی خوراند
.باید حفظ گردد،مشارکت در دانش و حفظ دانشح کمک مشخص شد توجه به دانش زاییوقتی که سط

ضرورت ها و راه کارهاي تغییر در حوزه مدیریت منابع انسانی- 6
ویت صنعت نفت از نظر سرمایه گذاري و تامین نیروي لواز ملزمات و ضرورت هاي تغییر در حوزه مدیریت منابع انسانی تعیین بخش هاي داراي ا

یکی از سه اولویت کشور در بخش عقیده اند که بر اساس اصول و ارزش هاي نظام ،نظران و کارشناسان بر اینبسیاري از صاحب.انسانی متخصص است 
.صنایع نفت و گاز میباشد که الزم است در سیاست ها و برنامه ریزي ها نیز لحاظ شود صنعت ،

مینه هاي منابع و صنایع نفت و در ز.یابی و گزینش نیرو میباشدبع انسانی مرحله جذب یعنی کارمندیکی از مهمترین کارکردهاي مدیریت منا
.باشدگاز و پتروشیمی مستلزم برنامه ریزي و پیش بینی نیروي انسانی مورد نیاز در راستاي این کارکرد مدیریت منابع انسانی می

برنامه ریزي و پیش بینی نیروي انسانی- 7
و نیز تجزیه و دریاییطالعات بر اساس الزامات صنعت اتحلیل صحیح شغل و جمع آوري دقیقدر بحث برنامه ریزي نیروي انسانی تجزیه و

.که نیروي انسانی نقش تعیین کننده اي دارد،تحلیل روند آن اهمیت زیادي دارد زیرا براي تعیین ارزش فعالیت هاي اصلی
از جمله ره آوردهاي چنین برنامه ریزي دقیقی می توان به شغل زایی ،شفاف سازي آینده شغل مورد نظر و پیش بینی تقاضاي نیروي کار اشاره

و پیش بینی پیش بینی نیروي کار از داخل و ویژگی این پیش بینی  نیروي کار از خارج و قابلیت هاي ارتقاي هر یک از افراد با توانایی هاي بالقوه .نمود 
برنامه جایگزینی براي مدیران ت هایی که انتظار میرود خالی شود، صنعت و پست یا پساین بازنشستگی در ،توجه به نیروهاي در شرف عرضه نیروي کار

تشخیص مصلحت معمجارشد اجرایی در پست هاي خالی از جمله آثار این برنامه ریزي است که الزمه تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مصوبات
.نظام است

جذب نیروهاي بسیار مستعد-8
پژوهشگران به این .لزم آن است که هزینه هاي نیروي کار به طور هوشمند کاهش یابدتمسوري باالجهان رقابت است و بهره جهان امروز

جویی به دنبال تواند ساالنه چندین میلیون دالر صرفه مینتیجه رسیده اند که گزینش نیروي کار از طریق برخی آزمون ها و انتخاب افراد بسیار مستعد 
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دردنیاي بسیار پر رقابت کنونی مدیریت منابع انسانی نقش تعیین کننده اي بر عهده دارد زیرا از طریق ) 1384،ترجمه پارسیان اعرابیدسلر.(داشته باشد
.به اهداف سازمانی دست یافتآسان تر و سریعترجذب و استخدام نیروهاي متعهد ،با صالحیت  و خوش فکر می توان

فرصت هاي آموزشی و پژوهشی -9
نظور مه بقانون اساسی43ماده 7بند .شودمنظور از آموزش روش هایی است که بوسیله آنها مهارت هاي الزم براي انجام کارها آموخته می

یک ضابطه افراد ماهر به نسبت احتیاج براي توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را به عنوان استفاده از علوم و فنون و تربیت ،تامین استقالل اقتصادي کشور
،آموزش ها و مهارت هاي الزم کسب اطالعاتشوند نیازمند اد جذب صنعت نفت میهزینه و وقت با دقت زیی که پس از صرف نیروهای.بیان کرده است 

الزامات نظام متعهد و و عالوه بر آن الزم است تا نسبت به  ارزش ها .و مسئولیت هاي خود برآیند هستند تا بتوانند به طور موفقیت آمیز از عهده وظایف
،اقداماتی براي رفع نواقص بعمل آید تا شد و توسعه  مهارت و دانش نیروهان ارزیابی عملکرد موجب می شود عالوه بر کنترل روند رآدر کنار .پایبند باشند

البته .اد و افزایش حقوق نیز اشاره نمودنیز می توان به اتخاذ تصمیمات دقیق تر براي ارتقاي مقام افراقداماتاز دیگر .نشودضعف یا نقص ریشه اي باعث 
Martin.این ارزیابی ها باید به دقت در محدوده قانون حفظ شودتا پایه اي براي تبعیض خالف قانون گذاشته نشده و از نظر حقوقی قابل دفاع باشد

&Bartol1991 )(
،توانا در تولید علم و فناوري ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و ،ایران برخوردار ازدانش پیشرفتهساله 20ایران در چشم انداز 

نیز کلیه شرکت هاي 1388بر اساس قانون بودجه سال .ساله بر جنبش نرم افزاري و تولید علم تاکید شده است 20در چشم انداز . تولید ملی است
رآمد عملیاتی خود دولتی موضوع ماده قانون برنامه چهارم توسعه ایران و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف هستند حداقل یک درصد از د

درصد ارتقاءیافته 3تا 1391ال که این موضوع در سامور پژوهشی هزینه نمایندبه منظور انجام ) سپرده هاي بانکیبه استثناي سود(1388را در سال 
،انجام امور پژوهشی و ارتقاي علمی نیز موضوعی نفت ،گاز و پتروشیمی از سوي دولتدر این قانون ضمن تاکید بر تقدیم اساسنامه هاي شرکت هاي .است

نیز براي آن بودجه ریزي شده 1391تا1388ل ساهايدر بودجهاست که عالوه بر آن که در هر حوزه اي  از ارزش هاي نظام مورد تاکید قرار گرفته ،
.است

ارزیابی نیازهاي آموزشی-10
هاي در بهبود عملکرد و بهره وري عملکرد و بهره وري هر چه بیشتر منابع انسانی ،ارزیابی نیاز هاي حال و آینده صنعت نفت با توجه به ارزش 

ازمند روشن ،نییم این نیاز ها به اجزاي کوچکترنیروهاي تازه وارد یا قدیمی و تقستعیین دانش و مهارت هاي مورد نیاز .استراتژیک اهمیت چشمگیري دارد
الزم است ضعف هاي در عملکرد مشخص گردیده و راه هاي برطرف نمودن ، لذا بودن معیار ها و ارزش ها در راستاي دستیابی به اهداف کالن نظام است 

و نسبت به رفع آن و به عبارتی اهداف آموزشی و مهارت هاي ضروري در این راستا  از سوي کارشناسان متخصص هر یک از رشته ها مورد کاوي شده
.نقاط ضعف کشور در این زمینه اقدام گردد

ایجاد تیم هاي مشترك نخبگان و مجربان و همکاري نزدیک میان نیروهاي با تجربه قدیمی و نیروهاي جوان و تعامل قوي میان دانشگاه و صنعت
وارد به صنعت می شود بلکه تاثیر جدي در ارتقاي تازهي نیروهاي وجب افزایش مهارت هامکه می توان آن را همان آموزش از راه شاگردي دانست نه تنها 

تشکیل میز گرد از ،بصري–آموزش سمعی ،خدمتچوب موارد دیگري چون آموزش حین ردر این چا. داشتدانش نیروهاي با تجربه در صنعت خواهد 
مدیران و .آموزش اینترنتی ،آموزش ارزش ها و خصوصاً آموزش تیمی را نیز می توان نام بردآموزش هاي شبیه سازي شده ،آموزش رایانه ،راه دور ،

زمینه هاي تسهیم تجارب و یاد گیري را در این تراك گذاردن دانش و تجارب ،شبه ابا متخصصان منابع انسانی درون و بیرون علوم دریایی الزم است 
بهبود انتقال تجربه مدیران ،.صنعت دریایی اشاره شودمستند سازي تجارب مدیران و کارشناسان در این خصوص بجاست به طرح.صنعت تقویت کنند

شامل (،مستند سازي این تجارب استفاده از تجربیات دیگرانفعالیت هاي سازمان را به دنبال دارد و باعث ایجاد دانش درسازمان خواهد شدگام اول در 
ن تجارب ،امکان استفاده مجدد از آنها آبه این ترتیب پس از ثبت و طبقه بندي .است)بندي و نگهداري  اطالعات ثبت ،گرد آوري ،تنظیم و تدوین ،دسته 

به دلیل سابقه .دنفراهم می شودو سایر افراد سازمان می توانند با به کار گیري این تجارب ،عملکرد خود را بهبود بخشیده و بر کارایی سازمان بیافزای
اشاعه ،حفظ.پس از انقالب اسالمی ،این صنعت سرشار از تجربیات و نوآوري بوده استهسال30نوردي درکشور و پویایی آن در دوران صنعت دریادیرپاي 

فوق در حوزهاي سه گانه وزارت نفت اقدامات.شود کاري ارزشمند خواهد بودو نگهداري از این گنجینه گرانبها که از آن بعنوان حافظه سازمانی یاد می
در دستور کار موسسه مطالعات بین المللی انرژي قرار گرفته و نتایج فاز اول آن آماده شده 1386و شرکت ملی گاز ایران از سال شرکت ملی نفت ایران،

.است
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آموزش ارزش ها و تعهد محوري-11
معیار ها و ارزش مورد انتظار نظام نگرش ها ،تزریق در توجیه کارکنان عالوه بر آگاه سازي ایشان در مورد قوانین و مقررات سازمانی و امثال آن ،

یف مدیریت به نیروي انسانی و آگاه ساختن آنها خصوصا در فضاي صنعت دریا و دریانوردي با توجه به استراتژیک بودن موقعیت آن یکی از مهم ترین وظا
،ایثارگر،مسئولیت پذیر ،ملی و انقالبی،فعالو ارزش هاي اسالمی ،جامعه ایرانی متکی بر اصول اخالقی،ساله20در چشم انداز .منابع انسانی است 

.متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران می باشدروحیه تعاون و سازگاري اجتماعی ،،انضباطبرخوردار از وجدان کاري ،

نیم نگاهی به بنادر حاشیه خلیج فارس  و آثار آن بر اقتصاد کشور-12
به توسعه تردیدي وجود ندارد که پیشانی توسعه هر کشوري بنادر آن بشمار می روند و شاخص هاي توسعه آن از مبادي اصلی اقتصاد آغاز شده و 

چه (در کنار این امر، بنادر به مانند تراز و شاخصی براي سنجش میزان توفیق یک ملت در تقویت اقتصاد خود از طریق صادرات منتج می شوندعمومی 
.طور سنجش میزان استقالل و خودکفایی یک کشور و یا میزان برخورداري آن ملت بشمار می رودو همین) نفتی و چه غیر نفتی 

بی دلیل نیست که در رتبه بندي میان کشورهاي مختلف به لحاظ توسعه اقتصادي ، رشد ناخالص ملی و حجم اقتصاد و اثر گذاري جهانی لذا
.وضعیت بنادر کشورها وجود داردهمیشه نیم نگاهی به 

رشد سریع و پرشتاب اقتصاد کشورهاي حوزه خلیج فارس بخصوص کشورهاي مستقر در دهانه جنوبی تنگه هرمز پیش از آنچه که از اعداد و ارقام 
هویداست بنادري که تقریبا از زمان آغاز توسعه برآمده از تراز اقتصادي آنها و میزان تولید نفت شان در هر سال عیان باشد ، از رونق روزافزون بنادر آنها 

.هزار کانتینر بر ظرفیتشان افزوده شده است600آنها به طور متوسط ساالنه بیش از 

سخن بسیار گفته شده و براي تاکید دوباره برآن ) یعنی بنادر کشورمان ( در بیان و تشریح میزان عقب ماندگی بنادر کرانه شمالی خلیج فارس 
نسبت هفت به یک ) بنادر کشورمان( با شمال آن یعنی در مقایسه ) کشورهاي عربی ( بندري جنوب خلیج فارس هايحجم فعالیتدرکههمین بس
.برقرار است

نسبت به واقع می توان همان رقابتی که در حوزه میادین مشترك نفتی از آن یاد می شود را در نسبتی بزرگتر به بازار کانتینري خلیج فارس نیز 
قب داد با این تفاوت که بخش عمده عقب ماندگی ما در استحصال نفت ناشی از تحریم ها و سختی و فشردگی کار بوده ولی در حوزه بنادر، دلیل ع

رینی و افزایش حتی یک کانتینر به ظرفیت بندري کشورمان ضمن اشتغال آف، ماندگی و فاصله فاحش با کشورهاي منطقه شاید بیان غریبانه اي نباشد
شاخصه هایی که . خلق بنادر نسل سوم نیز در سایه توجه به همین شاخصه ها امکان پذیر است. توسعه اقتصادي موجب برتري هاي استراتژیکی می شود

ر سنگاپور با تجربه کشورهایی نظی.یده آل منطقه اي سوق می دهدادر آن حلقه هاي رقابت در بنادر تکمیل شده و به تدریج ما را به سوي یک شرایط 
ري سرمایه هاي وسعت یک سوم جزیره قشم و هلند با وسعت تنها یکی از استان هاي ایران نشان می دهد که با تکیه بر قواعد درست مدیریتی و بکارگی

.گام هاي کشورمان به سوي توسعه و بهره مندي از ظرفیت ها را شتابان تر و پایدارتر کردبخش خصوصی می توان

یک تجربه نزدیک -13
کراچی فاصله این بندر تا . گرفته استبند گوادر در منتهی الیه جنوب غربی پاکستان و در ساحل خلیج گوادر در دریاي عمان قرارمی دانیم که 

مراکز سیاسی، اقتصادي و به دلیل شرایط خاص آب و هوایی منطقه که گرم و بیابانی است و فاصله زیاد آن با . کیلومتر می باشد800مرکز ایالت سند 
گذشته جمعیتی پاکستان و همچنین محدود شدن کلیه فعالیت هاي اقتصادي و تجاري پاکستان به بندر بزرگ و استراتژیک کراچی، توسعه بندر گوادر در

ولی به دلیل . عمیق مورد توجه قرار گرفت، توسعه این بندر به دلیل برخورداري از سواحل 1995اما از . مورد بی توجهی مقامات پاکستانی قرار گرفته بود
مجدداً توسعه این بندر و این بار در قالب ایجاد بندر آزاد به سبک مناطق آزاد 1999از سال . این مسأله به تعویق افتاد1999فقدان منابع مالی تا سال 

توافقات اولیه و کلی در . مکاري و سرمایه گذاري در این بندر شدندچین در دستور کار قرار گرفت که با رایزنی مقامات پاکستانی، چینی ها عالقمند به ه
، توافقنامه نهایی مشارکت و سرمایه گذاري 2002این باره در سفر نخست وزیر چین به پاکستان و دیدار وي از منطقه انجام گرفت و نهایتاً در فوریه سال 

متشکل از وزیر ارتباطات و مدیرعامل بنادر و کشتیرانی چین به پاکستان به امضاي چین در توسعه وتجهیز این بندر در جریان سفر یک گروه چینی 
طرح اول، ایجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتی گوادر و طرح دوم ایجاد . مشارکت و سرمایه گذاري چینی ها در دو طرح تعریف شده است. طرفین رسید

.بزرگراه ساحلی مکران است

یکی از آسیب . برداري هاي سیاسی واقتصادي از بند گوادر، درصدد استفاده نظامی و امنیتی از این بندر نیز می باشددولت پاکستان عالوه بر بهره
ها در بند پذیري هاي مهم پاکستان در رقابت هاي امنیتی و دفاعی با هند، عقب ماندگی نیروي دریایی این کشور در مقایسه با هند واستقرار این نیرو
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

براین دولت پاکستان درصدد است با استقرار بخشی از نیروي دریایی این کشور در گوادر که فاصله زیادي با کشور هند دارد، ضمن اینکه بنا. کراچی است
این جهیز ساخت و تدربنابراین. هند آماده و تقویت کنداین نیرو را از دسترس هند خارج سازد، آن را براي حمایت و پشتیبانی ارتش در جنگ احتمالی با 

.هاي نظامی نیز پیش بینی شده استبندر، برخی بهره برداري

:نتیجه گیري 
ولی امروز شاهدیم به یمن تالش .قبل از انقالب اسالمی ایران سواحل کشور به خصوص در جنوب ایران جزو عقب نگاهداشته ترین مناطق بودند

هاي آزاد دنیا در تمام آبوفعالیت هاي دریایی کشور فراتر از خلیج فارسها،تحریموتحمیل جنگ مملکت با وجود انواع دشمنی ها ، فرزندان غیور این
.به چشم می خورد

جدي گرفته شود رانسواحل مکدر این شرایط الزم است با درك دقیق و واقعی شرایط در حال ظهور، توسعه و تجهیز منطقه آزاد تجاري صنعتی 
زمینه فعالیت و تجارب جهانی پیشنهاد می شود با بهره گیري از . در خطر قرار می دهدراتثبیت شرایط کنونی، ماهیت وجودي منطقه آزاد چابهار . 

فراهم گردد و با در نظر گرفتن اعتباري خاص و قابل توجه، طرح هاي زیر ساختی از جمله سیستم حمل و این سواحلمشارکت قدرت هاي اقتصادي در 
. نقل ریلی، جاده اي و هوایی و همچنین تجهیز بندرگاه هاي منطقه جدي گرفته شود

بدون . استیت کاال به افغانستان و آسیاي مرکزي برخوردار تري به لحاظ ترانزچابهار در مقایسه با دو منطقه آزاد دیگر از مزیت بیشتر و حساس
می توانست به تردید، اگر چابهار توانسته بود در طول یک دهه گذشته جایگاه واقعی خود را در تعامالت اقتصادي و تجاري منطقه پیدا کند، بندر گوادر ن

با توجه به این منطقه، الزم است برنامه ریزي هاي میان مدت و بلندمدت در هر حال جداي از پیشنهاد فوق. عنوان یک رقیب جدي خود را نشان دهد
، که در این رهگذر، این مهم الزاماً نیازمند یک عزم ملی و همه جانبه است. منطقه فراهم شودرشرایط ایجاد شده انجام گیرد و به نوعی زمینه همکاري د

.ع نگر، همه جانبه و سیستماتیک سهمی بسزا داردتوسعه منابع انسانی ، نگرش سیستمی و اخذ تصمیمات جام
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