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 انجمن کشتیرانی:

شــــامره
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خبر تلخ و تکان دهنده سانحه سانچی یک بار دیگر این سوال 
هزار بار پرسیده را در ذهن ها مجسم ساخت که آیا صنعت 
کشتیرانی جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود؟ 
در صفحات پرونده به این سوال پاســخ داده شده است.

با حضور اعضای هیات مدیرهداسـتان جـلد .....
 انجمن و فعاالن صنعت کشتیرانی؛ 

انتخابات کمیته کانتینری برگزار شد

 چین کشتی هایش را
 به سمت سرزمین های یخی می فرستد؛

رونمایی از جاده ابریشم قطبی
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اعطای گواهینامه شایستگی ۴ ساله 
به فعاالن صنعت کشتیرانی

اولین همایش آشنایی با امور 
مالیاتی برگزار شد

انجمن کشـتیرانی میزبان جمعی از پیشکسـوتان و فعاالن 
صنعـت حمل ونقل دریایی بود. در این نشسـت، گواهینامه 
فنی شایسـتگی ۴ ساله به منتخبان عرصه کشتیرانی اعطا 
شـد. امیـد ملک، رئیـس هیات مدیـره انجمن کشـتیرانی 
در ایـن جلسـه گفت:»پیـش از ایـن، همـه فعـاالن عرصه 
حمل ونقـل دریایی ملزم به حضور در کارگاه های آموزشـی 
تعریف شـده از سـوی سـازمان بنادر و دریانوردی بودند. اما 
طی مذاکراتی که با مسـئوالن سازمان داشتیم، مقرر شد تا 
گواهینامه شایستگی مدیران ارشد و فعاالن باسابقه صنعت 
کشـتیرانی بـه صورت ۴ سـاله صـادر و به آنها اعطا شـود.«

نخستین هــمایش آشــنایی با امور مالیاتی به همـت انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته برگزار شد. این همایش تخصصی 
با حضور استاد غالمحسین دوانی، تحلیلگر و کارشناس ارشد امور 
مالی و مالیاتی و نماینده بخش خصوصی در شورای عالی مالیاتی 
در سالن همایش های سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد. در این 
همایش که با محوریت امور مالیاتی مرتبط با حوزه حمل ونقل دریایی 
برگزار شد، مباحث مختلف مالی و مالیاتی همچون سیر پیدایش 
قانون مالیات ها، تحوالت اخیر تقنینی و تهدیدات پیش رو، مالیات 
بر دارایی و مالیات بر درآمد، مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی، 
احکام و مقررات مالیاتی ماده ۱۶۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

» مبحث بارنامه سراسری یکی از نقاط مغفول مانده 
صنعت حمل ونقل است. اگر به این مسئله توجه 
شود، شاهد کاهش زمان و هزینه مبادالت کاال 

خواهیم بود. اما این تقاضا همواره از سوی نهادهای 
ذیربط معطوف به ترانزیت داخلی شده است.«

مسعود پل مه  |   دبیرکل انجمن کشتیرانی   ¦     

مراسـم انتخابـات کمیتـه مشـورتی تخصصـی، کانتینری 
بـا حضـور اعضـای هیـات مدیـره انجمـن کشـتیرانی و 
خدمـات وابسـته و فعـاالن صنعـت کانتینـری کشـور در 
سـالن کنفرانس انجمن کشـتیرانی برگزار شـد. در مراسـم 
انتخابـات کمیته کانتینـری، ۱۰ نفر ثبت نـام کردند که در 
نهایـت خانـم حفـاری، خانم سـمنانی، آقای ابوعلـی، آقای 
ترابـی و آقـای فریدونیـان بـه عنـوان اعضای اصلـی و آقای 
سـاالری و آقای شـریفی نیز بـه عنوان اعضـای علی البدل 
کمیتـه مشـورتی، تخصصی کانتینـری انتخاب شـدند. در 
نخستین جلسـه رسمی اعضای کمیته مشورتی تخصصی 
کانتینری انجمن کشـتیرانی، رئیـس و نایب رئیس کمیته 
کانتینری انجمن کشتیرانی انتخاب شدند. پس از برگزاری 

انتخابـات، لیـدا حفاری بـه عنوان رئیس و نیلوفر سـمنانی 
هـم بـه عنـوان نایـب رئیـس کمیتـه مشـورتی تخصصی 
کانتینـری انجمـن کشـتیرانی بـرای یـک دوره یک سـاله 
برگزیـده شـدند.  امیـد ملـک، رئیس هیات مدیـره انجمن 
کشـتیرانی در مراسـم برگـزاری انتخابات با اشـاره به اینکه 
حمـل ونقل کانتینری بیشـترین حجـم تبـادل را در بنادر 
کشـور به خـود اختصاص داده اسـت، اظهـار کرد:»به دلیل 
حجـم باالی تبادالت، اشـکاالت زیـادی در حـوزه واردات و 
صـادرات کانتینری پیش مـی آید. هدف کمیته تخصصی، 
مشـورتی کانتینـری این اسـت که با رصد مشـکالت، طی 
تعامـل سـازنده بـا دسـتگاه های اجرایی و حاکمیتـی، آنها 
را برطـرف کنـد و فضـای کسـب وکار را بهبـود بخشـد.«

اولین نمایشگاه بین المللی جامع 
دریایی ایران افتتاح شد

با حضور دبیرکل انجمن کشتیرانی
و قائم مقام وزارت دفاع و پشتیبانی؛

انتخابات کمیته کانتینری برگزار شد

اولیـن نمایشـگاه بیـن المللی جامـع دریایـی ایران 
بـا شـش بخش اصلـی حمل و نقـل دریایـی، بنادر، 
سـاخت و تجهیزات شـناور، گردشـگری و تفریحات 
ایـن  برگـزار شـد.  و شـیالت  فراسـاحل  دریایـی، 
نمایشـگاه با حضور ده ها شـرکت داخلی و خارجی 
در محـل دائمـی نمایشـگاه های بیـن المللی تهران 
برپـا شـد. مراسـم افتتـاح ایـن نمایشـگاه امـروز بـا 
وزارت  شهرسـازی،  و  راه  وزارت  مقامـات  حضـور 
صنعـت، معـدن و تجـارت، رئیـس سـازمان صنایع 
دریایـی ایران، دبیرکل انجمن کشـتیرانی و خدمات 
وابسـته برگزار شـد. مسـعود پل مه، دبیرکل انجمن 
کشـتیرانی به همـراه امیر دریادار رسـتگاری، رئیس 
سـازمان صنایـع دریایی ایـران به صورت مشـترک، 
مراسم افتتاحیه نمایشـگاه را برگزار کردند و سپس، 
بـا اهـدای گل بـه شـهدای حادثـه سـانچی، یـاد و 

خاطـره آنهـا را گرامی داشـتند.
 معاون وزیر دفاع، موقعیت اسـتراتژیک و ژئوپلتیک 
ایـران را بسـیار مهم دانسـت و خاطرنشـان کرد:»ما 
در خلیـج فـارس، تنگه هرمز، دریای عمان و شـمال 
اقیانـوس هنـد حضـور داریـم و بـا موقعیـت ممتاز 
سـرزمینی کـه در اختیارمـان قرار گرفتـه می توانیم 
بـا یـک مدیریـت خـوب در حـوزه حمـل و نقـل 
دریایـی و ریلـی به عنـوان کریدور شـمال به جنوب 
و شـرق و غرب نقش سـازنده خود را در این منطقه 
ایفـا کنیـم. ایـن موقعیت مـی توانـد مولد ثـروت و 

اشـتغال برای ما باشـد.«
اولین نمایشـگاه بین المللـی جامع دریایـی ایران از 
۷ تـا ۱۱ بهمـن مـاه در محل دائمی نمایشـگاه های 
بیـن المللـی تهـران برگـزار شـد. معرفـی محصوالت 
جدید، ایجاد فرصت جهت برقراری ارتباط و شناسایی 
شـرکت هـای معتبـر داخلـی وخارجـی و آشـنایی با 
آخرین دسـتاوردها و فناوری های تخصصی ارائه شده 
از سـوی شـرکت کنندگان از جمله مهم ترین اهداف 

برگـزاری این نمایشـگاه دریایـی بود. 

خـبر
ویـژه 

با حضور اعضای هیات مدیره انجمن و فعاالن صنعت کشتیرانی؛ 

مرسک در صدر، 
IRISL   در رده بیست ویکم

نخستین کشتی خورشیدی 
جهان راه اندازی شد

در آخریــن گزارش آلفاالینر، رده بندی ۱۰۰ شــرکت بزرگ 
کشــتیرانی همــراه بــا ظرفیــت آنهــا اعــالم شــده اســت. 
گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران بــا در اختیــار 
داشــتن ۴۶ فرونــد کشــتی و همیــن طــور ۹۶ هــزار ۳۶۱ 
TEU  کانتینــر در رتبــه بیســت ویکم قــرار دارد. شــرکت 
مرســک الیــن همچــون دور قبــل بــا در اختیــار داشــتن 
  TEU ۷۱۲ ۷۸۳ فروند کشــتی و ۴ میلیون و ۲۱۴ هــزار و
در صــدر جــدول قــرار گرفتــه اســت . پــس از آن شــرکت 
کشــتیرانی مدیترانــه ای در رتبــه دوم و گــروه کشــتیرانی 
ــد. ــرار دارن ــوم ق ــه س ــی ام در رتب ــی ج ــی ام ای. س س

اولیـن کشـتی خورشـیدی بـا همـکاری نیـروی دریایـی اکـو 
)EMP( و یـک کشـتی ژاپنـی بـه نـام K.K آغـاز بـه کار کـرد. 
این کشـتی، فعالیت آزمایشـی خود را با سـوخت ترکیبی جامد 
و انـرژی خورشـیدی شـروع کـرده اسـت. راه حـل شـرکت اکـو، 
معرفی سـامانه انـرژی تجدیدپذیـر »اکواریوس مارین« اسـت که 
بـه کشـتی هـای فله بر اجـازه می دهـد تـا از انرژی خورشـیدی، 
چـه در زمـان توقـف در بنـدر و چـه در هنـگام حرکـت در دریـا 
بهـره منـد شـوند. پنل های خورشـیدی بـزرگ همچـون بادبان 
بـر روی عرشـه نصـب مـی شـوند و انـرژی خورشـیدی بـا یـک 
سـامانه نظارتـی مبتنـی بـر رایانـه، کنتـرل و ذخیـره می شـود.

 » دولت بریتانیا بودجه 15 میلیون پوندی را برای 
افزایش تعداد افسران و دانشجویان رشته های 
مختلف دریانوردی اختصاص داده است. با بودجه 
جدید، تعداد دریانوردان متخصص از 750 به 1200 
نفر در سال افزایش خواهد یافت.«

  ¦     وزیر دریانوردی بریتانیا   |  نصرت غنی  

کشـتیرانی کـره جنوبـی )SK Shipping( طـی یک 
قـرارداد، دو فرونـد کشـتی از چیـن مـی خـرد. ایـن 
قـرارداد با شـرکت صنایع کشـتی سـازی دالیـان چین 
)DSIC( منعقـد شـده تا دو فروند کشـتی فله بر ۳۲۵ 
هـزار dwt  را جایگزین کشـتی هـای قبلی کند. قیمت 
هـر کـدام از ایـن کشـتی هـای فلـه بـر ۷۴.۲ میلیـون 
دالر برآورد شـده اسـت. شـرکت صنایع کشـتی سـازی 
دالیـان چیـن متعهـد شـده تـا کشـتی هـای جدیـد را 
طبـق برنامـه زمـان بنـدی شـده در مـاه مـارس و مـی 

۲۰۲۱ تحویـل کـره جنوبـی بدهد.
ایـن قـرارداد بخشـی از تعامـل میـان کشـتیرانی کـره 
جنوبـی و شـرکت معدن و فلـزات چند ملیتـی »والی« 

اسـت. چـرا که شـرکت های هر دو کشـور کـره جنوبی 
و چیـن با والـی ارتباط اقتصـادی خواهند داشـت. والی 
نیـز تـا سـال آینـده میـالدی بـه تعـداد زیادی کشـتی 
فله بـر بـه منظور ارسـال سـنگ آهـن به نقـاط مختلف 
دنیـا نیاز دارد. هفته گذشـته نیز شـرکت »پان اوشـن« 
هـای  شـرکت  تریـن  بـزرگ  از  یکـی  جنوبـی،  کـره 
کشـتیرانی دنیـا ۶ فرونـد کشـتی فلـه بـر از شـرکت 
کشـتی سـازی »ان. سی. شـیپ«، )NC Ship(  چین 
خریـداری کـرد تـا با شـرکت والـی وارد قـرارداد جدید 
دالیـان  فلـه شـود. شـرکت کشتی سـازی  بـار  حمـل 
)DSIC(، واقـع در اسـتان لیائونینگ چین، بزرگ ترین 

شـرکت کشـتی سـازی در چین اسـت. 

 رونمایی از 
جاده ابریشم قطبی

چین کشتی هایش 
را به سمت سرزمین های یخی می فرستد؛

 کره جنوبی از چین کشتی فله بر می خرد

وزارت امـور خارجه چین از سـند چشـم انـداز خود 
در قالـب » خـط مشـی چیـن در قطـب شـمال« 
رونمایـی کـرد. چیـن قصـد دارد مسـیرهای جدید 
حمـل ونقل دریایی، اکتشـافات و گردشـگری را در 
قطـب شـمال و به عنـوان بخشـی از جاده ابریشـم 
قطبـی در نظـر بگیـرد. با گرم شـدن زمیـن و ذوب 
شـدن یخ هـای قطب شـمال، اهمیت ایـن بخش از 
کـره زمیـن در ایجـاد مسـیرهای جدیـد دریایـی و 
ارزش هـای اسـتراتژیک بیـش از پیش نمایان شـده 
اسـت. چیـن نیز بـا این نـگاه قصـد دارد بخشـی از 
کمربند و راه بزرگ ابریشـم جدید را به سـوی قطب 
شـمال بکشـاند و آن را بـه یکی از مراکز شـبکه ای 

خطـوط تجـارت دریایی تبدیـل کند.
بـر اسـاس خـط مشـی جدیـد، چیـن بـه عنـوان 
یـک کشـور مهـم، ایـن آمادگـی را اعالم کـرده که 
بـا تغییـرات منطقـه ای و مشـارکت بتوانـد نقشـی 
پررنگ تـر از گذشـته ایفـا کند. در این سـند چشـم 
انداز آمده که شـرکت های چینی تشـویق شـده اند 
تـا در توسـعه زیرسـاخت هـا در ایـن مسـیر جدید 
تجـاری همـکاری داشـته باشـند. از سـوی دیگـر، 
مطالعـات گسـترده در این مسـیرها صـورت گرفته 
تـا در نهایـت بـه بهبـود شـرایط ناوبـری، امنیـت و 
لجسـتیک در قطـب شـمال بیانجامـد. مسـئوالن 
مسـیرهای  مدیریـت  انـد  گفتـه  چیـن  سیاسـی 
 حمـل و نقل قطب شـمال بایـد مطابق بـا معاهدات

UNCLOS  و حقـوق بیـن الملـل عمومی باشـد 
و آزادی ناوبـری توسـط همـه کشـورها مطابـق بـا 
حقـوق آنهـا بـرای اسـتفاده از مسـیرهای قطـب 
شـمال تعیین شـود. فعالیت های تجاری در منطقه 
تاثیـر قابل توجهـی بر حمل و نقل جهانـی، تجارت 
بیـن المللـی و عرضـه انـرژی، تغییـرات اجتماعی و 
اقتصـادی مهمی خواهد داشـت. با ایـن حال، چین 
قصـد دارد مسـیر جـاده ابریشـم را به سـمت قطب 

شـمال بکشـاند تا از منافـع آن بهره ببـرد. 

ویـژه خـبر

طی یک قرارداد ۱۵۰ میلیون دالری
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پـرونـده

انـدوه حادثـه ما را می رباید، ما سـاحل نشـینان 
خـوش نشـین کـه در لفافـه عافیـت و امنیـت، 
تنهـا نظـاره گریـم. نـگاه مـان بـر آتشـی اسـت 
کـه بـه جانمـان انداختـه ایـن روزگار ناسـازگار. 
شـعله هایش امیدمان را می سـوزاند و به خاکستر 
و آه بدل می سـازد. چشـم که گرداندیم، سـالروز 
پردرد پالسـکو و پرسـتوهای پرانش رسـید. انگار 
همیـن دیـروز بـود کـه نگاه مـان بـه سـاختمان 
بـود کـه یـک آن، همـه امیدمـان آوار شـد و آن 
شـعله هـا کـه حسـرت مـان را خـورد و فروبـرد. 
نـگاه مـان خشـکید بـه خبر تلـخ تک خطـی، به 
آوار، بـه آن آتـش نشـان های گریـان در هجران 

همـکاران. گفتیـم ایـن نیـز بگذرد. 
داشـت سـرد می شـد ایـن داغ که داغـی دیگر 
رسـید. درسـت در سـالروز همـان واقعه، آتشـی 
دیگـر در نیسـتان وجودمـان زبانه کشـید. آتش 
در دل آب کـه دیـده و شـنیده بـود؟ بـاز، بازی 
روزگار غـدار. دلخـوش بـه معجـزه ای بودیم که 
از دل آتـش، گلسـتانی پدیـد آیـد و دریـادالن 
میهـن را سـیاوش وار به آغوش مـان بازگرداند. 
غافـل آنکـه مـا مردمـان معجـزه ندیـده ایـم.  
جـان مـا با سـوختن و سـاختن عجین تر اسـت 
تـا دیـدن یا حتـی شـنیدن از یک معجـزه. یک 
تـا در  فرازمینـی  نیـروی  دم مسـیحایی، یـک 
هـزاره سـوم، به معجـزه ای ایمـان تـازه کنیم. 

شـاید ایـن خـودش خـرق عادتـی عجیـب بود. 
یـک معجـزه معکـوس. روییـدن شـعله از درون 
مـوج. شـاید باید ما نیـز از این پـس به معکوس 
شـدن افعال و رفتارمان بیاندیشـیم. جای ضجه 
زدن و گریسـتن بـر آنچـه کـه رفـت، فکـر فردا 
کنیـم و بـه مبـارزه بـا حادثـه برویم. شـاید این 
تنهـا چـاره ما باشـد. مـا مردمان معجـزه ندیده!

 محمد مجد - روزنامه نگار 

ما مردمان معجزه ندیده

سانحه سانچی 

يادداشت

40 روز گذشت

آیا صنعت دریانوردی جزو حرفه های سخت و خطرناک محسوب می شود؟

شغلی میان مرگ و زندگی
خبــر تلــخ و تــکان دهنــده حادثــه ســانچی کــه بــه درگذشــت جمعــی از دریــادالن هموطــن مان منجر شــد، 
یــک بــار دیگــر ایــن ســوال هــزار بــار پرســیده را در ذهــن هــا مجســم ســاخت که آیــا صنعــت کشــتیرانی جزو 
مشــاغل ســخت و زیــان آور محســوب مــی شــود؟ اگــر چنین اســت، این ســختی هــا شــامل چه مــواردی مــی شــود؟ آمارها 
در ایــن زمینــه از چــه حکایــت مــی کننــد و دیگــر اینکــه، مســئوالن و نماینــدگان مــردم در قبال فعــاالن این صنعــت حیاتی 
کشــور چــه قوانیــن حمایتــی وضــع کــرده و بــه اجــرا گذاشــته انــد؟ پیشــنهاد می کنیــم تــا ایــن گــزارش را بخوانید، شــاید 
ــد بیابیــد.   ــای ایــن کار گذاشــته ان معنــای دقیــق تــری از فــداکاری حرفــه ای دریــادالن کشــورمان کــه جــان شــان را پ

 مـوضـوع:
مخاطـرات شـغل دریانـوردي

آمارها چه می گویند؟
اگر به فهرسـت ۱۰۰ شـغل برتر جهان در سـال های 
اخیر نظـری بیاندازید، هیچ اثری از مشـاغل مرتبط 
با صنعت دریانـوردی نخواهید یافـت. برنامه نویس 
رایانه، دندانپزشـک و جراح، مدیـر بازاریابی، وکیل، 
حسـابدار و مهندس معمـار به همـراه راهنمای تور 
در بیشـتر فهرسـت ها در رده هـای باال قـرار دارند. 
حتی مشـاغلی مثـل روزنامه نگاری و آتش نشـانی 
بـه خاطـر جنبـه هـای خاصـی کـه مـی توانند 
 داشـته باشـند در سـایت هـای معتبـر  ranker و
 money.usnews در فهرسـت ۱۰۰ تـای برتـر قـرار 
گرفته انـد. اما در این میان، هیچ خبری از مشـاغل 
مرتبط با صنعـت دریانـوردی وجود نـدارد! اما در 
فهرسـت سـیاه سـخت تریـن و خطرنـاک ترین 
مشـاغل دنیا، جایگاه ویژه ای نصیـب دریانوردان 
شده اسـت. سـایت معتبر cnbc شـغل دریانوردی 
)ماهیگیری-حمـل ونقل دریایی( را دومین شـغل 
پرخطـر دنیا معرفی کرده اسـت. نشـریه تایم هم 
در ایـن زمینه آمـار جالبی دارد. بر اسـاس گزارش 
Time، ماهیگیری و کار در دریا، از لحاظ میزان خطر 

در رتبه دوم خطرناک ترین مشـاغل در سال 2۰۱6 
میـادی آمریـکا قرار گرفته اسـت. به طـوری که 
از هـر ۱۰۰ هزار نفر شـاغل در این صنعـت، 86 نفر 
جان خود را از دسـت داده انـد. عمق فاجعه زمانی 
مشـخص می شـود که بدانیم، فعاالن دریایی بعد 
از کارگـران معـدن کـه در هـر ۱۰۰ هزار نفـر، ۱36 
کشـته داده انـد در رتبـه دوم قـرار گرفتـه انـد. در 
واقـع، ترجمه دقیـق این جمله آن اسـت که همواره 
سـایه شـوم خطـری که حتـی مـی توانـد منجر 
به مرگ شـود، پشـت سـر اهالـی دریـا قـرار دارد. 

سایت معتبر cnbc شغل 
 دریانوردی )ماهیگیری-
حمل ونقل دریایی( را دومین شغل 
پرخطر دنیا معرفی کرده است.

رویارویی با یک شغل خشن
امـا چه مسـائلی باعث شـده تا خشـونت این حرفه تـا به این اندازه برسـد؟ ویژگی های سـخت و زیـان آور 
مشـاغل مرتبط با دریـا کدام اسـت؟ دوری از خانواده بیش از یک هفتـه، کار در ارتفـاع، کار در مجاورت مواد 
شـیمیایی و آتـش زا، امواج رادیواکتیـو، امواج رادیویی، کار در محیط پرسـروصدا، عدم تعـادل آب و هوایی و 
کار در مناطـق خیلـی سـرد یا خیلی گرم از جمله ویژگی های مشـاغل سـخت اسـت. ضمن اینکه بیشـتر 
دریانـوردان معمـوال به بیماری هایی همچون دریازدگی و یا گرمازدگی ناشـی از تابش آفتاب دچار می شـوند. 
از یک سـو، حـوادث مختلف همچون تصادم های دریایی و یا سـقوط بار در بندر جـان آنها را تهدید می کند 
و از سـوی دیگر، حقوق پایین و نبود تضمین شـغلی باعث می شـود که این حرفه در فهرسـت سیاه بدترین 
شـغل هـای دنیـا جا بگیـرد. به این شـرایط می تـوان مـوارد خاصی ماننـد ربودن کشـتی و ناپدید شـدن 
کارکنان آن را هم اضافه کنید. کارشناسـان معتقدند که دریانوردی، از 2۱ معیار مختلف برای تعریف مشـاغل 
سـخت، حداقـل ۱۱ معیار را داراسـت. مجموع ایـن عوامل باعث می شـود که در نهایت با یک حرفه خشـن 
مواجه شـویم، حرفه ای که بایـد در آن به مبارزه عوامل طبیعی و غیرطبیعـی بروید و همچنان پابرجا بمانید. 

یک شغل بین المللی با حقوق معمولی
اواخـر سـال ۱393 بود کـه ایران به کنوانسـیون جدید کار دریایی پیوسـت. مطابق ایـن کنوانسـیون، دریانوردان 
می تواننـد از مزایـای مرتبـط با ایمنی محل کار و محل زیسـت و بهسـازی حقوق و دسـتمزد برخوردار شـوند. آیا 
بـا این همه خطر و اسـترس شـغلی که گریبان گیر فعـاالن صنعت دریانوردی اسـت، میـزان حقـوق و مزایای این 
شـغل می تواند چشـمگیر باشد؟ پاسـخ سوال به این بسـتگی دارد که در شـرکت های ایرانی مشـغول به کار باشید یا 
خارجـی. اتفاقا نکته اینجاسـت که دریانـوردان در محیط بین المللی و خارج از مرزهای ایران مشـغول بـه کارند، اما تابع 
قوانین حقوق و دسـتمزد داخلی می شـوند! اگرچه شـرایط حقوق و دستمزد بسـته به نوع کار، روزهای کاری و شرح 
وظایـف مـی تواند کاما متفاوت باشـد، با این حال مقایسـه شـرایط برابر کاری یک افسـر دریایی با همـکار او که 
در یک شـرکت بین المللی مشـغول به کار اسـت چندان منصفانه نیسـت. بـه عنوان مثال، افسـر دوم زیـر ۵۰۰ با 
کارت )OTF(، حقـوق 2 میلیـون تومانـی در مـاه دریافت می کند. اما همین افسـر در کشـورهای همسـایه ای که 
بـه دریـا راه دارند، بیـش از 2 ونیم برابـر دریافتی دارند. همچنین سـازمان بین المللـی کار در سـال 2۰۱4 میادی، 
دسـتمزد ماهانـه یک کارگـر ماهـر را ۱48۰ دالر اعام کـرده که این رقم در برخی از کشـورها همچون کشـورهای 
عضـو اتحادیـه اروپـا باالتر و در دیگر کشـورها تا حـدودی پایین تر اسـت. اگر مبنـا را همین رقم جهانـی در نظر 
بگیریـم و آن را بـا دالر 4۵۰۰ تومانی بسـنجیم، متوجه می شـویم که برای کارگر ماهـر در هر ماه،  6 میلیـون و 66۰ 
هـزار تومـان پرداخت می شـود. اینجاسـت کـه به تفاوت فاحـش میان حقوق و دسـتمزد یک شـغل بین المللی 
در شـرکت هـای داخلـی و خارجـی پی مـی بریم. شـرایطی که اصا مطلوب نیسـت و بـه نظر نمی رسـد، رخداد 
خوشـایندی نیز در انتظار آن باشـد. همچنین اگر به میزان حقوق و دسـتمزد بر اسـاس گزارش سـازمان همکاری و 
توسـعه اقتصادی )OECD( نگاهی بیاندازیم متوجه می شـویم که نه تنها در حرفه دریانوردی، که در بیشـتر حرفه 
ها، جایی در میان 3۰ کشـور اول دنیا نداریم. تفاوت فاحش آنجا مشـخص می شـود که »اسـتونی« به عنوان سـی 
امین کشـور این فهرسـت برای یک سـال حقوق هر کارگر ماهر، بیش از 7۰ میلیون تومان در سـال پرداختی دارد!

نگـاه

دریانـوردان راهی طوالنی برای احقـاق حق و اثبات 
رای شـان طـی کـرده انـد تا باالخـره، بهارسـتان 
نشـینان را مجـاب کنند تا حرفـه آنهـا را در میان 
مشـاغل سـخت و زیـان آور بـه حسـاب آورنـد. 
راهـی کـه از پیـش از انقـاب آغـاز شـده و حـدود 
 8 سـال پیـش به ثمر نشسـته اسـت. بـه موجب
مـاده ۱ آیین نامـه اجرایی بنـد )۵( جـزء )ب( ماده 
واحـده قانون اصـاح تبصره )2( و تبصره مـاده )76( 
قانـون تامین اجتماعـی مصـوب ۱3۵4 و الحـاق دو 
ـ مصـوب ۱38۰ـ  تبصره بـه ماده )76( مصـوب ۱37۱
موضـوع تصویب نامـه شـماره ۱۵36۵/ت36۰۰۵ هـ 
مورخ ۱386/2/۵، مشـاغل بـه دو گروه )الـف( و )ب( 
تقسیم می شـوند. در مشـاغل گروه )الف( می توان 

بـا تمهیداتی، مضـرات و خطرات ایـن حرفه ها را به 
کلـی حذف کـرد. امـا گروه )ب( شـامل مشـاغلی 
می شـود کـه ماهیتاً سـخت و زیـان آور بـوده و با 
بکارگیـری تمهیـدات بهداشـتی، ایمنـی و تدابیر 
فنـی توسـط کارفرما ، صفت سـخت و زیـان آوری 
آنهـا کاهـش یافتـه، ولـی از بیـن نمـی رود. اوایل 
سـال ۱389 بـود کـه حرفـه دریانـوردی در ردیـف 
مشـاغل سـخت و زیان آور قرار گرفـت و این قانون، 
یک سـال بعد در مجلس شـورای اسـامی به تصویب 
رسید. اما سـازمان تامین اجتماعی در شهریورماه ۱39۱ 
برای اجرایی شـدن این قانون شرط گذاشـت! سازمان 
تامیـن اجتماعی طی دسـتورالعمل اجرایـی داخلی، 
شـرایطی را مبنی بر لحاظ کردن شـرط حداقل سـن 

۵۰ سـال به منظور بهره مندی از مزایای بازنشستگی 
پیـش از موعد بـه رغم کافی بودن سـنوات خدماتی، 
مـاک عمـل قـرار داده که ایـن مسـئله، مغایر نص 
صریـح مـاده ۱3 قانون عمـل می کند. ایـن در حالی 
بود که بر اسـاس ماده ۱3 آیین نامه مشـاغل سـخت 
و زیـان آور، موضـوع بازنشسـتگی دریانوردانـی که 
حداقل دارای 2۰ سـال سـابقه کار متوالی یا 2۵ سـال 
سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه مربوطه در حرفه 
دریانوردی هسـتند، محرز و قطعی اسـت. بـه هر حال، 
اگـر چه قانون کمی دیر و با شـرایط خـاص، رخ به اهالی 
دریـا نشـان داده، اما آنها توانسـته اند طی این سـال ها 
به بخشـی از خواسته هایشان برسـند و از حداقل های 
ایـن حرفـه سـخت و خشـن برخـوردار باشـند.

چتر حمایتی برای فعاالن صنعت دریانوردی

 ،Time نشریه تایم هم در این زمینه آمار جالبی دارد. بر اساس گزارش
ماهیگیری و کار در دریا، از لحاظ میزان خطر در رتبه دوم خطرناک ترین 
مشاغل در سال 2016 میالدی آمریکا قرار گرفته است. به طوری که از هر 
100 هزار نفر شاغل در این صنعت، 86 نفر جان خود را از دست داده اند

M A G A Z I N E



کـــــانتینر 
به روایت عـدد و رقـم

C O N T A I N E R

دریـا از قـرن ها پیش تاکنون، یکی از مسـیرهای 
مهـم برای جابجایی انواع کاال محسـوب می شـد. 
دریانوردان تا دهه های اول قرن بیسـتم، از وسایل 
مختلفی برای جابجایی کاالها اسـتفاده می کردند، 
اما از دهه 3۰ میادی، اسـتفاده از کانتینر آغاز و در 
دهه ۵۰ میادی به امری معمول بدل شـد. کانتینر 
در ابعـاد، کیفیت و مصارف مختلف، این امکان را به 
مـا داده انـد تـا بتوانیـم کاال را ارزان تـر، ایمن تر و 
سـالم تر جابجا کنیم. در اینفوگرافیـک پیش رو، 
اطاعات جالبی درباره این وسـیله بسیار پرکاربرد 
در صنعت حمـل ونقل دریایی ارائه شـده اسـت.

انگلیسی ها اولین بار از کانتنیر در دوره قبل از جنگ 
جهانی دوم اســتفاده می کردند. اولین کانتینرها 
قاب فلزی و در و دیوار و ســقف چوبی داشتند که 
در سال 1933 تولید می شدند. کانتینرهای فلزی 
نیز در اواخر دهه 40 میالدی باب شد و به بازار آمد.    

اولــین هــا

اســتاندارد ایزو 6346  از سوی سازمان 
بین المللی استانداردســازی بــه عنوان 
اســتاندارد بین المللــی کدگــذاری و 
شناسایی کانتینرها شــناخته شده است. 

21,749,364
در حال حاضرTEU   21,749,364  کانتینر در سراسر جهان وجود دارد. عمر 
مفید هر کانتینر حدود 10 سال برآورد شده است. 

ابعاد کانتینرها
دو نوع کانتینر معمول در حمل ونقل دریایی مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
کانیتنر 20 فوت ) 6 متری( و 40 فوت )12 متری(. بیش از 80 درصد کانتینرهای 
دنیا در همین دو سایز استاندارد تعریف شــده است. بزرگ ترین کانتینر 
هم 60 فوتی است که در شــمال آمریکا و در سال 2017 بکار گرفته می شود. 

در ســال 2012 میــالدی، بیــش از 60 درصــد از تجارت 
دریایی به واســطه حمــل بارهای کانتینری انجام شــده 
که این آمار طی ســال های اخیر رشــد داشــته است. 

60 درصــد 
تجارت دریایی

در آمریــکا قیمــت هر 
کانتینــر چیــزی حــدود 
1750 تــا 2000 دالر برآورد 
می شود. همچنین 90 درصد 
کانتینرهای جهان در کشور 
چیــن تولید می شــود. 

قیمت کارخانه

جفت کفش8000
به طور متوســط در هر کانتینر 40 فوتی، چیزی 
حدود 8 هــزار جعبه کفش زنانه جا می شــود. 

دور کره زمین2 دور
اگر تمام کانتینرهای جهان را پشت سر هم قطار کنند، 
بیش از 2 دور، به دور کره زمین گردش خواهد کرد. 

کـانـتینر6
اگر 6 تا  از کانتینرهــا را را بدون هیچ حفاظی 
روی هم بچینند، ســقوط نخواهنــد کرد. 

طی سال های 2011 تا 2013 چیزی حدود  TEU 2683  کانتینر در دریا گم شده است. اما اکنون آمار میانگین کانیتنرهای گمشده در هر سال به حدود TEU  700 کانتینر برسد. 
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دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته از برگزاری اولین دوره آموزشی 
فنی حرفه ای با عنوان »پذیرش انواع کانتینر« خبر داد. مسعود پل مه با اعالم 
این خبر افزود:»شــرکت کنندگان در این دوره آموزشی با شیوه های نوین و 
قوانین پذیرش انواع کانتینر آشنا می شوند. در پایان دوره نیز پس از موفقیت 
در آزمون سازمان فنی حرفه ای کشور، گواهینامه بین المللی این دوره به آنها 
اعطا خواهد شد. در اولین دوره  آموزشی پذیرش انواع کانتینر که از ابتدای دی 
ماه سال جاری آغاز شده، ۱۶ دانشجو حضور دارند. مدرک این دوره آموزشی 
توسط سازمان فنی و حرفه ای کشور اعطا می شود که اعتبار بین المللی دارد.«

 اولین دوره آموزشی »پذیرش انواع کانتینر«
 با اعطای مدرک بین المللی

نخســتین کتــاب مجموعــه قوانین، مقــررات و 
دســتورالعمل های مناطق بندری به همت سازمان 
بنادر و دریانوردی در یک هزار تیراژ منتشر شد. این 
کتاب در راســتای اطالع رســانی عمومی و تسهیل 
دسترســی ســرمایه گذاران، صاحبان کاال و فعاالن 
اقتصادی حوزه بنــدری و دریایی به آخرین قوانین و 
مقررات، مزایا و معافیت ها و دستورالعمل های اجرای 
مرتبط با مناطق بندری تهیه و تنظیم شــده است. 
این کتاب همزمان با گرامیداشت هفته حمل ونقل 
و با حضور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی و 
جمعی از فعاالن صنعت دریانودری رونمایی شــد. 

مجموعه قوانین مقررات و 
دستورالعمل های مناطق بندری

معــرفی كــــتاب كـارگـاه آمـوزشــی

B A Y A N D O R :نشانی  
تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان ، پاک 3۰ 

طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته 
تلفن: 9- 88947646
نمابر: 889۰۵6۰4
info@saoi.ir :ایمیل

   صاحب امتیاز :  انجمن کشتیرانی  و خدمات وابسته
   مدیر مسئول :   مسعود پل  مه

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی

کلیه حقوق مادی و معنوی نشریه بایندر، 
متعلق به سایت www.saoi.ir  است.
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