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استادیار دانشگاه دریانوردي چابهار1

کارشناس ارشد و مسئول کنترل و بازرسی کشتیهاي اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر 2

دي چابهار و افسرکنترل و بازرسی کشتیهاي اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهردانشگاه دریانوردانشجوي کارشناس ارشد3

:چکیده

امروزه وجود صدها سانحه دریایی در اقصی نقاط جهان، صنعت دریانوردي را به عنوان خطرناکترین صنایع جهان مطرح نموده است که این حوادث
توجهی نشاندهنده وجود خالء قانونی و بی،هاي اصلی سوانح رخ دادهاخصبررسی ش.دنبال داردحیطی بسیاري را بهو زیست م،خسارات جانی، مالی

آنرا براي ) ISM CODE( آئین نامه بین المللی مدیریت ایمنی تصویب سازمان جهانی دریانوردي با بنابراین.استبه بحث مدیریت ایمنی شناورها
بنادر و دریانوردي در این راستا موظف به اطمینان از وري اسالمی ایران از طریق سازمانا دانست، جمهکشورهاي عضو کنوانسیون مربوطه الزم االجر

المللی به لحاظ عدم قتدار دریایی ایران در جوامع بینکاهش نزول رتبه و اها این تحقیق نشاندهندهولی بررسی.گردیدرعایت الزامات آئین نامه فوق
در این مقاله پس از بررسی .بوده استتوسط سازمان بنادر و دریانورديین نامه مدیریت ایمنی شناورهاي تحت پرچماجرا و پیاده سازي صحیح آئ
، راهکارهاي علمی و عملی مناسبی در راستاي پیاده سازي صحیح سیستم فوق و کمک به اقتدار بنادر و دریانورديمشکالت شناورها و سازمان

.بین المللی ارائه گردیده استدریایی ایران در جوامع ملی و 

بنادر و دریانوردي، اقتدار دریایی ایرانالمللی مدیریت ایمنی، سازمانآیین نامه بین:کلیديهاي واژه

مقدمه-1

تباطی در واقع تجارت دریا، حلقه ار.امروزه اهمیت صنعت دریا و دریانوردي به عنوان موتور متحرکه تجارت جهانی بر هیچ کس پوشیده نیست
درصد کاالها، بطور طبیعی و 90ا ت85دات بیش از راانجام صادرات و و. اندرار گرفتهکشورهایی است که هم اکنون به لحاظ جغرافیایی دور از هم ق

غ از کشور بدین لحاظ که کشتی فار.استآنالمللی بودنبیناصلی این صنعتهايمشخصهیکی از . میت این صنعت را نمایان می سازدشکار اهآ
خصیصه بین المللی بودن صنعت دریانوردي همراه با . هاي بین المللی کاالها و مسافران را جابجا نمایدثبت خود، براحتی قادر است در بنادر و آبراه

احتی د با الزامات بین المللی برخطرات و سوانح دریایی نیازمند قوانین و استانداردهاي بین المللی است تا کشتی ها فارغ از الزامات ملی، با انطباق خو
واهد قوانین ملی کشور خود را در صورتی که هر کشتی بخدر.رت جهانی به رشد خود ادامه دهدو همچنان تجابتوانند تجارت خود را به پیش برده 

با . لی صنعت دریانوردي قرار خواهد گرفتو بطور کبدون شک مانعی بزرگ بر سر راه جابجایی کاالها و مسافران ،هاي بین المللی اعمال نمایدبراهآ
ن توجه به اهمیت موضوع و افزایش تکنولوژهاي نوین در عرصه صنعت دریانوردي، بطور قطع خطرات فراوانی این صنعت را تهدید خواهد کرد سازما

راي قوانین که نتیجه آن افزایش ایمنی و جهانی دریانوردي در راستاي هماهنگ سازي این جریانات، تدوین استاندادهاي بین المللی و کمک به اج
در چندین دهه گذشته سازمان جهانی دریانوردي .  حفاظت از محیط زیست دریایی بود را از همان ابتدا در دستور کار خود قرار داده است

)International maritime organization ( نتیجه بخشی از . اوانی نموده استتالش هاي فرالمللیتدوین استاندادهاي یکنواخت بیندر راستاي
در سال ) SOLAS 74(این فعالیت ها تصویب مهمترین کنوانسیون بین المللی مرتبط با ایمنی کشتیها، کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا 

1973درسال ) MARPOL 73(المللی مرتبط با حفاظت از محیط زیست دریایی کنوانسیون مارپل و همچنین مهمترین کنوانسیون بین1974
استاندادهایی را در ارتباط با ساختمان کشتیها، تجهیزات ایمنی فردي و جمعی، تجهیزات ناوبري، و مقررات 74اگرچه کنوانسیون سوالس . بوده است

در حالی که نیروي .نپرداخته استمقابله با آتش بر روي کشتیها تعیین نموده است، اما به مسئله مهم عامل نیروي انسانی در تأمین ایمنی شناورها 
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هاي آموزش، صدور با تصویب کنوانسیون استاندارد. ازمان به حساب می آیدو سرمایه اصلی هر سبه عنوان مزیت رقابتی منحصر بفردانسانی
Standards of Training& Certification And(گواهینامه و نگهبانی دریانوردان  Watchkeeping(، دریانوردي تالش نمود تا به سازمان جهانی

به صورت عمده بازنگري و اصالح 1995بعدها این کنوانسیون در سال . این موضوع پرداخته و خطاي انسانی را در بروز سوانح دریایی کاهش دهد
با پذیرش این مسئله که . پرداختو بخش کوچکی از کار دریانوردي مثل نگهبانی می) دریانوردان(اما این کنوانسیون به طبقه خاصی از افراد . گردید

، آیین دخالت دارندکه در عملیات کشتیرانیاست) تیرانی گرفته تا ملوانان عرشهاز مدیر ارشد شرکت کش(عملیات ایمن کشتی بر دوش همه کسانی
سازي عملیات شرکت تالش در جهت هماهنگ. تصویب گردید)International Safety Management Code(نامه مدیریت ایمنی کشتیها

با توجه به موارد ذکر .باشدکشتیرانی در ساحل و عملیات بر روي کشتی  در راستاي ارتقاء ایمنی دریانوردي از مهمترین اهداف این آیین نامه می
هاي در تمام جنبهیمنی یکپارچه اي را استانداردهاي اSOLAS ،STCW ،ISM CODEکنوانسیون هاي شده باال با این نتیجه خواهیم رسید که 

جمهوري اسالمی ایران از اعضاي جامعه سازمان جهانی دریانوردي در راستاي ارتقاء ایمنی ناوگان تجاري .کنندایمنی عملیات کشتی فراهم می
المللی نه تنها ات بینپیاده سازي قوانین و مقرراجراي صحیح. دریایی خود می بایست قوانین اجباري و بین المللی تصویب شده را پیاده سازي نماید

چرا که ناوگان تجاري جمهوري . المللی آشکار تر می سازددار دریایی ایران را در منظر بینبلکه اقتکندهاي داخلی میاء ایمنی آبراهکمک به ارتق
. بازرسان قرار خواهد گرفتبه جزء اسالمی ایران نیز همانند سایر کشورها در خصوص اجراي صحیح قوانین و مقررات بین المللی مورد بازرسی جزء 

این مسئله نه تنها باعث ضرر و زیان . توقیف خواهند شداین کشتیها بسته به شدت نقص،،المللیهاي بینصورت احراز عدم رعایت کنوانسیوندر
هاي اقیانوس لمللی از جمله تفاهم نامهي بین اهامنتشره از سوي تفاهم نامهفراوان به مالکان و شرکت هاي کشتیرانی می گردد بلکه در گزارشات

. ان دریایی جمهوري اسالمی ایران  خدشه دار خواهد شداعتبار ناوگيتفاهم نامه توکیو  وجههو پاریس، هند، تفاهم نامه

، میزان اجراي الزامات آئین نامهفا و مجامع مختلهبر اعتبار کشورمان در عرصهالمللییر اجراي قوانین بیناین تحقیق در پی آنست که با توجه به تاث
علت .خواهد بود3000تا 500تمرکز پژوهش بر روي شناورهاي با تناژ بین .مورد بررسی قرار دهدالمللی را در شرکتهاي کشتیرانی مدیریت بین

نترل و بازرسی کشتیها از طریق افسران کمراکز . انتخاب این شناورها گزارش هاي دریافتی و بررسی شده مراکز کنترل و بازرسی کشتیها بوده است
این انطباق یا عدم انطباق ها در . المللی هستندورها با قوانین و مقررات ملی و بینشناحاضر خود،  ناظر و کنترل کننده انطباق وضعیت حال 

ها متوجه وجود تعداد زیاد نواقص در باقعدم انطیر روي گزارشات این افسران در خصوصیبا بررسی اجمال. گزارشات این افسران نمایان می شود
المللی این شناورها و وضعیت حاد انها تمرکز پژوهش ما بر روي اینگونه شناورها با توجه به سفرهاي بین. شویممدیریت ایمنی کشتی میخصوص

را براي بهبود اوضاع ارائه رهاي مورد نیازضمن مشخص نمودن علل و عوامل وضعیت نامناسب کشورمان در اجراي این الزامات، راهکاقرار دارد تا 
.نمایم

ISM code)(آیین نامه مدیریت ایمنی کشتیها -2

کنندگان در مقدمه آن تدوین.هاستلیات کشتیها و پیشگیري از الودگیتعیین حداقل استانداردهاي مدیریت ایمنی، عمISMهدف اعالم شده کد 
همچنین بر این نکته . پایه اهداف و اصول کلی بنا نهاده شده است تا کاربرد گسترده اي داشته باشدبر، این کد تأکید می کنند که بصورت تعمدي

انوردي و پیشگیري از الودگی تأکید می شود که  این کد در جهت پاسخ به نیازهاي مدیریت ساحلی و نیازهاي خدمه شناور در ارتباط با ایمنی دری
اما سوانحی اتفاق می . هاي گذشته، توانایی کشتیها را در پیشگیري از سوانح افزایش داده استارتباط در دههگرف در تکنولوژي وپیشرفتهاي ش.است

اقدامات ایمنی براي ایجاد مانع در مقابل تمام ) ISM Code(آیین نامه مدیریت ایمنی کشتیها . افتند که نتیجه مستقیم خطاي انسانی هستند
این کد تغییر اساسی در صنعت دریانوردي ایجاد نمود که بصورت معمول دستورات مدونی نداشته و . بخشدیخطرات شناسایی شده را بهبود م

.تصمیمات مهم توسط فرمانده شناور گرفته می شود

:کاربردها2-1
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:، این کد در ابتدا بر روي شناورهاي زیر اعمال شد1998جرا شدن در اول جوالي االاز زمان الزم

ريکشتیهاي مسافرب

تن به باال500با ظرفیت تانکرهاي نفتی، شیمیایی، حمل گاز، فله برها، شناورهاي تندر

 تن و باالتر مشمول الزامات این کد 500دیگر کشتیهاي باري و واحدهاي فراساحلی با ظرفیت 2002در فاز دوم یعنی از ابتداي جوالي
.شدند

:تعاریف و عبارات کلیدي2-2

Company : شناوراجاره کننده کاملو یااز مالک و یا هر شخص حقیقی و حقوقی مثل مدیرعبارتست)Bareboat charterer(لیت که مسئو
.گیردالمللی ایمنی را بر عهده میولیت هاي مندرج در آیین نامه بینگرفته و به این ترتیب کلیه وظایف و مسئعملیات کشتی را از مالک

Administration:در اکثر موارد کشورهاي پرچم مجوز الزم را به چند سازمان . لت کشوري که پرچم آن بر روي کشتی افراشته شودعبارتست از دو
.هاي مرتبط با آیین نامه بین المللی ایمنی را انجام دهندات انجام ممیزي و صدور گواهینامهشناخته شده اعطا می نمایند تا به نیابت از آنها خدم

Designated Person :اند و مسئولیت این افراد مانیتور کردن ایمنی عملیات کشتی هستند که از طرف شرکت تعیین شدهشخص و یا اشخاصی
.تحت راهبري خویش می باشد

Safety Management System:ن طراحی می شود تا با الزامات آیین نامه شرکت خاص و کشتیهاي تحت راهبري آسیستمی است که براي هر
.ایمنی مطابقت داشته باشدبین المللی 

الزامات کد 2-3

سیستم مدیریت ایمنی1- 2-3

سیستم مدیریت ایمنی، سیستم مدون سیاست ها و فرایندهاي ایمنی و . سیستم مدیریت ایمنی چهارچوبی را براي انطباق با کد فراهم می کند
شامل ثبت، نگهداري وقایع، این سیستم. ها دنبال شودحفاظت از محیط زیست می باشد که می بایست توسط پرسنل ساحلی و خدمه کشتی

.این اقدامات در راستاي شناسایی شدن معایب قبل از اینکه منجر به حادثه گردد، انجام می گیرد.گزارش دهی و الزامات ممیزي داخلی است

:را در بر گیردسیستم باید حداقل موارد ذیل

ایییسیاست ایمنی و حفاظت از محیط زیست در

ها براي اطمینان از عملیات ایمن و حفاظت از محیط زیست دریایی در انطباق با قوانین ملی و بین المللیدستورات و پروسه

بین پرسنل کشتی، ساحل و بالعکسماسطوح اختیار، خطوط ارتباطی فی

عدم انطباق با الزامات سیستم و کدپروسه هاي بررسی گزارش سوانح و

ادگی و واکنش در شرایط اضطراريهاي بررسی آمپروسه
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هاي بررسی ممیزي داخلی و بازنگري مدیریتپروسه

.این سیستم مختص هر کشتی بوده و یک کپی از آن می بایست بر روي کشتی نگهداري شود

)Designated Person(شخص تعیین شده 2- 2-3

س بودن امکانات در جهت ایمنی عملیات کشتیها جزو اهداف اصلی آنان اطمینان از در دستر. همانطور که  در چند پاراگراف قبل بیان شده است
روز نگه داشتن هریزي بر ممیزیهاي داخلی، بازنگریهاي مدیریت، و بات کشتی  از طریق نظارت و برنامهاطمینان از ایمنی عملی. بشمار می رود

Safety Management Systemراري ارتباط با تمام سطوح مدیریت ساحلی و مدیریت کشتی  باشند،  این اشخاص باید قادر به برق. انجام میگیرد
.م شودتا بتوانند آنها را همواره در جریان اوضاع عدم انطباق هاي موجود قرار دهد و  بنابراین هماهنگی هاي الزم در جهت رفع این نواقص انجا

مسئولیت فرمانده کشتی3- 2-3

، شاید چنین بنظر می رسد که از اختیارات فرمانده تا حد زیادي کاسته شده Designated personکت و با در نظر گرفتن مسئولیتهاي مدیریت شر
ر د قرااست، اما آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی حاوي الزاماتی است که بر اساس آن شرکتها می بایست اختیارات فرمانده را مورد تأکید مجد

مده در هاي بدست آبلکه هدف آن شناسایی پیشرفت.فرمانده در مورد کشتی تحت فرماندهی  او نیستايههدف کد کاستن از مسئولیت. دهند
.فراهم می کندعملیات کشتی امکان درگیر شدن پرسنل ساحلی را درزمینه هاي فنی و ارتباطی است که 

م مسئولیتها و رسنل ساحلی درك صحیحی از تقسیبا تقویت اختیار فرمانده و مشخص نمودن موارد تحت کنترل همه پرسنل کشتی و همه پ
.ورنداختیارات بدست می آ

گواهینامه ها 4- 2-3

بعد از استقرار سیستم مدیریت ایمنی، این سیستم می بایست مورد ممیزي شخص ثالث توسط ممیزان کشور پرچم و یا به نیابت از آنها توسط 
استقرار سیستم خود را نیز به این سازمان ها سپرده و ضی از شرکت هابع. مربوطه صادر گرددي هااخته شده قرار گرفته و گواهینامهسازمان هاي شن

Document of Compliance(در صورت رضایت بخش بودن ممیزي یک سند انطباق . خود بهره می برندSMSیا از فرم استاندارد آنها براي تهیه

با دریافت این گواهینامه، در صورت موفقیت .سال اعتبار دارد5م بازرسی هاي سالیانه، به مدت به شرکت کشتیرانی اعطا می شود که به شرط انجا) 
سال دریافت می نمایند که نیاز به انجام یک ممیزي میاندوره 5در ممیزي مدیریت ایمنی، کشتیهاي تحت راهبري شرکت یک گواهینامه با اعتبار 

شرکت دارد و DOCمنی کشتیها وابسته به اعتبار اعتبار گواهینامه مدیریت ای. اي دارد که می بایست در فاصله بین سالگرد دوم و سوم انجام شود
. نیز به پایان می رسد) SMC( اعتبار گواهینامه مدیریت ایمنی کشتی،DOCا باطل شدن در پایان اعتبار ب

:روش تحقیق- 3

بر روي بین المللی مدیریت ایمنی با آیین نامهبررسی اسناد مرتبطو روش تحقیق استفاده شده در این مقاله بصورت کیفی بوده و از طریق مصاحبه
بررسی گزارشات مرکز کنترل و بازرسی کشتیها در بندر بوشهر نشان می دهد که اکثر شناورهاي با تناژ . انجام گرفته استکشتی و شرکتهاي راهبر، 

اکثر بازرسی هاي انجام گرفته بطوریکه .هستندISM CODE، در حال حاضر داراي نقص ها و عدم انطباق هاي مهمی در زمینه 3000تا 500
با مصاحبه هاي انجام گرفته با ادارت . منجر به توقیف فنی و ایمنی شده استتوسط بخش کنترل و بازرسی کشتیها به عنوان مثال در بندر بوشهر

ها از منظر سیستم مدیریت ایمنی با موضوع مورد تحقیق این مقاله سر و کار دارند، وضعیت اینگونه شناور"کنترل و بازرسی کشتیها که مستقیما
چرا که . در کلیه بنادر بندر بوشهر انتخاب گردید3000تا 500بنابراین جامعه اماري این پژوهش از میان شناورهاي با تناژ . حاد تشخیص داده شد
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تا 500شناور با تناژ بین 30یت از وجود حداقل امارهاي دریافتی ما از اداره ثبت و بازرسی کشتیها در اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر حکا
به ترتیب، مالکان، فرماندها، افسر دوم کشتیها، شوندهبعد از مشخص شدن جامعه آماري اکنون افراد مصاحبه.در استان بوشهر دارد3000

در . رده بندي داخلی تعیین شدندو مؤسسات در صورت در دسترس بودن، شرکتهاي راهبر سیستم مدیریت ایمنی کشتیسرمهندسین کشتیها
در تمامی مصاحبه ها بدنبال یافتن این نکته بوده . از گروه مشخص شده مصاحبه بعمل آمد،چک لیست در مورد الزامات کدها با استفاده ازمصاحبه

مات کد ت ؟ چه عواملی بر عدم رعایت الزااگر رعایت نمی شود علت چیسالزامات کد را رعایت میکنند یا نه؟3000تا 500ایم که ایا کشتیهاي بین 
در این تناژ از شناورها تأثیر گذار بوده است؟

بررسی داده هاي گرداوري شده- 4

وضعیت فعلی برخی از الزامات کد 1- 4

بنابراین در مدت از  پرسنل .در بندر بوشهر انجام گرفته است91دو ماه و از اواسط خردادماه الی اواخر مردادماه "گردآوري اطالعات به مدت حدودا
از مسئولین امر در اداره کل بندر بوشهر. مصاحبه هاي تخصصی در خصوص الزامات مدیریت ایمنی انجام گرفت3000تا 500شناور بین 25حدود 

در طی . ند، مصاحبه بعمل آمدمرتبط با موضوع مورد تحقیق بوده ا"مستقیماکه )شامل اداره ثبت و بازرسی کشتیها، بخش کنترل و بازرسی کشتیها(
انجام ) سازمان بنادر و دریانوردي( سازمان مرکزيمدیریت ایمنی دربررسی فیزیکی اسناد اصلی. مصاحبه ها موارد مهم یادداشت برداري گردید

.در ذیل برخی از نتایج  داده ها بصورت نمودار مشخص شده است. گرفته است
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الزاموضعیت برخی از-1شکل 
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بر روي شناورهاISMات کد

. وجود ندارد% 50هیچ موردي از الزامات بررسی شده بر روي شناورهاي در وضعیت بهتر و بیشتر از پیداست در حال حاضر 1همانطور که از شکل 
خبر دارند و یا ) PLAN MAINTANANCE)PMتعمیرات بر اساس داده هاي جمع آوري شده تعداد محدودي از شناورها از انجام بموقع 

برخی از مهمترین کارها و ثبت مستندات در کشتیها انجام نمی پذیرد و یا پرسنل درگیر اصوال هیچ اطالعی در خصوص انجام ان . انجام می دهند
در رابطه با شخص معین شده در خشکی، . د نداردهیچگونه رابطه اي بین کشتی و شرکت جهت هماهنگی بیشتر و بررسی اسناد وجو"عمال . ندارند

درصد افراد نحوه ارتباط با این فرد را میدانند ولی تاکنون تماس و یا برخوردي در خصوص رفع مشکالت بوجود امده در کشتی انجام نداده 50اگرچه 
تبط می بایست در دسترس و بر روي شناور موجود بطور قطع پروسه ها و گواهینامه هاي مرISM CODEجهت انجام تمامی امور مرتبط با . اند

. اطالعی از آن ندارند"درصد شناورها اصال این اسناد را بر روي کشتی نگه نمیدارند و افراد درگیر با مدیریت ایمنی کشتی اصوال50باشد، حال انکه 
MASTERتی، گزارشات کاپتان تحت عنوان در خصوص اعالم برنامه هایی در خصوص انجام مدیریت ایمنی و ذکر وضعیت حال حاضر کش

REVIEW درصد شناورها این اقدام را انچام نمی 70می بایست به شرکت ارسال شود، اما بررسی هاي این تحقیق نشان میدهد که حدود
رانی قرار دارد و حال این در وضعیت بح3000تا 500با توجه به تشریح وضعیت برخی از الزامات کد مدیریت ایمنی، وضعیت شناورهاي بین .دهند

کد سوال مطرح می وشد که با وجود این همه نقص در سیستم مدیریت ایمنی اینگونه شناورها، ایا گواهینامه معتبر دال بر پیاده سازي صحیح این
بر روي شناورها وجود دارد؟

وضعیت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی کشتیها2- 4

DOCUMENT OF COMPLAINCEگواهینامه -1که بر روي شناورهاي می باشند شامل ISM CODEبا گواهینامه هاي صادره مرتبط 

) یستم مدیریت ایمنی بر روي کشتیهاپیاده ساز س(مربوط به شرکت راهبرشرکت موفق به دریافت ان از مرجع دریایی شده اند، و 36تاکنون که
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در صورت پیاده . استکشتیخود بوط به مدیریت ایمنی مرکه SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATEگواهینامه -2. است
سازي سیستم از سوي شرکت راهبر، در ابتدا به کشتی گواهینامه موقت داده می شود و پس از مدتی معین در صورت رضایتبخش بودن وضعیت 

گواهینامه شناورهاي بررسی شده در این در ذیل به بررسی وضعیت .اجراي سیستم مدیریت ایمنی بر روي کشتی، گواهینامه دائم صادر می شود
:پژوهش می پردازیم
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وضعیت گواهینامه دائم و موقت-3شکل 

30حدود . در حال حاضر اعتبار دارنداعم از دائم و موقتگواهینامه هادرصد 60هاي در این پژوهش نشان می دهد کهبررسی گواهینامه کشتی
.درصد  گواهینامه شناورها فاقد اعتبار بوده است10درصد شناورها نامه رسمی در خصوص در حال پیاده سازي سیستم، ارائه داده اند و 

یکی از دلیل هاي اصلی این مورد عدم . می باشدتواهینامه هاي صادر شده بصورت موقدرصد از گ95واضح است نزدیک به 3همانطور که در شکل 
گواهینامه هاي موقت براي شناورهایی صادر .اجراي صحیح الزامات کد بر روي شناورها بوده است که منجر به عدم دریافت گواهینامه دائم شده است

چنین اتفاقی رخ نمی "اما عمال. امه دائم دریافت کنندماه بعد با اجراي صحیح سیستم گواهین6می شود که قرار است در اینده اي نزدیک و حدود 
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ماه 6برا دهد چرا که به محض اتمام اعتبار گواهینامه موقت مالکان شناورها با یکی دیگر از شرکتهاي راهبر قرارداد بسته و گواهینامه موقت دیگري
این مورد یکی از بزرگترین . موجود در سازمان بنادر استفاده می کنندو در واقع مالکان و شرکت هاي راهبر از خالء قانونی . بعد دریافت می کنند

اجراي صحیح و کاربردي "که عمالد ننشان می دههااین بررسی. مشکالت در راستاي پیاده سازي صحیح سیستم مدیریت ایمنی کشتیها می باشد
با توجه به اینکه اجراي حال.می ایران با چالش جدي روبروستاسالدر جمهوري3000تا 500سیستم مدیریت ایمنی در بین شناورهاي با تناژ بین 
می باشد باید بررسی کرد که آیا فرماندهان آموزش الزم در مورد نحوه پیاده سازي سیستم نیزاین سیستم بر روي کشتی جزو وظایف اصلی فرمانده

الینفک اجراي جزءز سیستم فوق تمهیداتی در خصوص آشنایی فرماندهان که فوق از زمان الزامی شدن آن دارند؟ آیا شرکتهاي راهبر و یا پیاده سا
کد مدیریت ایمنی کشتی هستند، اندیشیده اند؟

وضعیت آشنایی فرماندهان با سیستم مدیریت ایمنی کشتی3- 4

... ها و پیاده سازي و در هنگام مصاحبه از طریق چک لیست سؤاالتی در خصوص نحوه آشنایی سیستم مدیریت ایمنی، اهداف، کاربرد
:پرسیده شد که نتایج به شکل زیر است
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ISMوضعیت آشنایی فرماندهان با کد - 4شکل 

کار میکنند بطور قطع صفر درصد 3000تا 500پیداست، میزان اشنایی کامل فرماندهانی که بر روي شناورهاي بین تناژ 4همانطور که از شکل 
این آمار خود نشاندهنده عدم توانایی . درصد فرماندهان آشنایی نسبی دارند و سایرین بیشتر نا آشنا و یا خیلی ضعیف ارزیابی شده اند50. است

بنابراین یکی دیگر از چالش هاي اساسس در پیاده سازي صحیح عدم . فرماندهان در اجرا و یا کمک به پیاده سازي سیستم مدیریت ایمنی هستند
.یمنی کشتی استی فرماندهان در مرحله اول آشنایی و در مرحله دوم عدم آگاهی از مزایایی استفاده از سیستم مدیریت اآگاه

مسئولیت اجراي سیستم و چالش هاي موجود-5

می گیرد، بنابراین مسئول م با توجه به اینکه اجراي صحیح سیستم مدیریت ایمنی توسط سازمان بناد و دریانوردي به عنوان مرجع دریایی کشور انجا
با توجه به صدور تعداد زیادي گواهینامه براي شناورها و عدم اجراي صحیح با توجه به آمار این . مستقیم اجراي صحیح سیستم، این سازمان می باشد

هاي شوند، خود تواناییي اعزام میپژوهش این سؤال مطرح می شود که آیا افرادیکه براي ممیزي شناورها از طرف مرجع دریایی و مؤسسات رده بند
یندي تمایل به گواهینامه دار کردن شناورها در الزم در خصوص ممیزي دارند؟ در چنین مواردي اعتقاد بر این است که مرجع دریایی و مؤسسات رده

نشان از اجراي "اکه داشتن گواهینامه لزوماچر. این مسئله می تواند اثربخشی و اجراي صحیح قوانین را تحت تأثیر خود قرار دهد. هر صورتی دارند
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در چنین حالتی بار اصلی این مشکالت بر دوش افسران کنترل و بازرسی خواهد افتاد و . خالف آن ثابت شده است"الزامات کد دارد در حالیکه عمال
واقعیت این است که با توجه به کمبود .دهدرار میمراکز کنترل و بازرسی را در تقابل با مالکان، خدمه شناورها، و شرکتهاي کشتیرانی ق"عمال

فراموش نکنیم که جمهوري . تواند داشته باشدبازرسان در بنادر، مراکز کنترل و بازرسی کشتیها توان الزم براي اطمینان از اجراي الزامات کد را نمی
را دارند که افسران کنترل و بازرسی می بایست نظارت و کنترل کنوانسیون دریایی و بندري بوده که تک تک آنها الزاماتی 28اسالمی ایران عضو 

در این زمینه راهکارهایی براي پیشگیري از این امر وجود دارد که از جمله آن می توان به خودکنترلی مؤسسات رده بندي، نظارت مؤثرتر . کنند
.ن بنادر و دریانوردي، اشاره کردو نماینده سازمامرجع دریایی در مواجهه با مؤسسات رده بندي به عنوان صادر کننده گواهینامه

نتیجه- 6

این در حالی . در ایجاد استاندادهاي یکنواخت در سطح دنیاست) IMO( شاهد قابل لمسی از موفقیت روزافزون سازمان جهانی دریانوردISMکد 
اما در . الکان و دست اندرکاران این صنعت مهم قرار گرفته استاست که در کشورهاي مهم داراي صنعت دریایی، تصویب آن مورد استقبال دولتها، م

بین برخی از کشورها این مهم علیرغم استقبال اولیه، موفقیت چندانی را در ارتقاء ایمنی دریانوردي و حفاظت از محیط زیست دریایی بخصوص در 
. تنها در اعتبار اسناد و گواهینامه ها خالصه شده استمالکانسیستم مدیریت ایمنی از نظر اینچراکه . مالکان شناورهاي کوچک نداشته است

از طرفی دیگر، ایرادات موجود در سیستم صدور گواهینامه . بنابراین تمایل چندانی به استقرار واقعی این سیستم در روي شناورها احساس نمی شود
بندي نیز بر درستی این دیدگاه صحه گذاشته است و این مسائل در عدم ها ، نداشتن دستورالعمل اجرایی، عدم نظارت مؤثر بر عملکرد مؤسسات رده 

این در حالی است که مالکان شناورها هزینه هاي .شناخت مالکان، فرماندهان، و شرکت هاي کشتیرانی از مزایاي سیستم تأثیر بسزایی داشته است
داشته باشیم که یکی از چالش برانگیز ترین مسائل در بروز عدم اجراي به یاد. کنندپیاده سازي این سیستم را به شرکت هاي راهبر پرداخت می

در صورت وجود . سیستم مدیریت ایمنی کشتیها، صدور گواهینامه موقت با استفاده از خأل قانونی موجود در سیستم مرجع دریایی کشور استصحیح 
در هر .ن مشکل راحت تر قابل بررسی و قابل برطرف کردن خواهد بودسیستم کنترلی مناسب در به تحت کنترل درآوردن گواهینامه هاي موقت ای

، مدیریت ایمنی صحیح است، عالوه بر هزینه ها اضافی در دراز مدت،  جان افراد، کشتیاجرايصورت وجود سوانح دریایی در کشور که ناشی از عدم
اقتدار دریایی ایران در خصوص کاهش سوانح و افزایش بدین سبب. د دادالمللی کاهش خواهرا در مجامع بیناعتبار شرکت هاي کشتیرانی ایرانیو 

سرانجام اینکه جمع تمام عوامل، کاهش سهم جمهوري اسالمی ایران را از بازار پر رقابت حمل و نقل . نیز زیر سؤال خواهد رفتایمنی شناورها 
.دریایی در پی خواهد داشت 
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