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خدارا سپاس��گذارم که توفیق برگزاری هجدهمین همایش صنایع دریایی و نمایش��گاه بین المللی صنایع دریایی و 
دریانوردی را با همیاري اعضای محترم انجمن مهندس��ی دریایی و ارگان های دریایی کش��ور، و همچنین همکاری 
منطقه آزاد کیش در جزیره زیبای کیش به انجمن مهندس��ی دریایی ایران عطا فرمود. انجمن مهندس��ی دریایی با 
توجه به رس��الت و وظایف تعریف ش��ده همواره سعی نموده با ابزار های مختلفی که در اختیار دارد مانند برگزاری 
همایش و نمایش��گاه س��االنه عالوه بر معرفی توانایی های عرصه صنایع دریایی کش��ور س��همی موثري در رشد و 
شکوفایی این عرصه مهم صنعتی ایفا نماید. با توجه به شعار امسال، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل انجمن مهندسی 
دریایی سعی نموده است تا هجدهمین همایش صنایع دریایی را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی در عرصه صنایع 
دریایی کش��ور برگزار نماید. عالوه بر این با توجه به اهمیت صنایع نفت و گاز در اقتصاد و ش��کوفایي کشور، در این 
همایش تالش شده تا مباحث مرتبط با صنایع نفت و گاز فراساحل مورد توجه ویژه قرار گیرد. مخاطبان اصلی این 
همایش و نمایشگاه خانواده دریایی کشور و مدیران کشور هستند. با توجه به موقعیت پساتحریم، حضور متخصصین 
و صنعتگران خارجی در همایش و نمایشگاه امسال بطور خاص مشاهده می شود. دراین همایش باتوجه به امکانات 
و تعداد س��الن هاي موجود، مجموعاً 50 مقاله در ده محور تخصصی مرتبط با صنایع و مهندس��ي دریایی بصورت 
شفاهی ارائه خواهد شد که در قیاس سال گذشته حدود 50 درصد افزایش یافته است. از برنامه های دیگر همایش 
ارائه میزگرد، پانل تخصصي، سمینار و نشست های کمیته های تخصصی انجمن مهندسی دریایی است. در راستاي 
انتقال فناوري هاي دریایي امس��ال کارگاه های آموزشی  متنوعي توسط متخصصین خارجي و شرکت هاي ایراني 
برنامه ریزي شده است که در طی دوروز برگزاری همایش ارائه خواهند شد. کامال واضح و مبرهن است که برگزاری 
چنین رویدادی با این وسعت و تنوع،  بدون همکاری و همدلی سایر ارگانهای دریایی کشور، مدیران، صاحبنظران، 
اس��اتید و دیگر عزیزان مقدور نمی باشد. بدینوس��یله از تمامی مسئولین برگزاری همایش هجدهم، کمیته علمي، 
همکاران اجرایي دبیرخانه، ارگان هاي دریایي، نمایندگان س��تاد اجرایي، و کلیه افرادی که در برگزاری هرچه بهتر 
همایش هجدهم با دبیرخانه همکاری نمودند تش��کر و قدردانی به عمل آورده و رش��د و شکوفایی کشور در عرصه 
صنایع دریایی کش��ور را از خداوند متعال خواستارم. امیدوارم که بهره مندي مناسبي از برنامه هاي متنوع همایش  

ببرید و در خاتمه اقامت خوشي را براي شما در جزیره ي زیباي کیش ارزومندم. 
 سعید مظاهری
 دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی ایران



نمایش��گاه ها محلی برای ش��ناخت فرصت های تجاری، ارائه توانمندی ها و توسعه مشارکت های 
ملی و بین المللی اس��ت، از این رو هجدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
IRANIMEX2016 توس��ط انجمن مهندسی دریایی ایران در جزیره کیش در حالی برگزار می 
گ��ردد که پس از چندین س��ال تحریم های یک جانبه بین المللی به واس��طه توافق هس��ته ای 
بازاری رو به رش��د و مس��تعد سرمایه گذاری اس��ت که با توجه به رکود موجود بین المللی و نیز 
موقعیت ژئوپولیتیک ایران در خاورمیانه با داش��تن بیش��ترین ساحل و بیشترین جزایر در خلیج 
فارس، ارتباط با کش��ورهای آس��یای میانه از طریق دریای خزر در شمال، رتبه اول تولید مقاالت 
علم��ی در منطقه و نیروهای متخصص دریایی زبده و وجود زیر س��اخت های مناس��ب در حوزه 
ساخت و تعمیرات شناور و سازه های دریایی، همه و همه عواملی است که بازار کشور و خصوصاً 
این نمایش��گاه را که بزرگترین و معتبر ترین نمایش��گاه دریایی ایران می باش��د از سایر بازارها و 

نمایشگاهها متفاوت می سازد. 
از این رو بر آنیم تا در یک چشم انداز پنج ساله شاهد رشد سریع صنعت دریایی ایران و به طبع 
آن بدل شدن این نمایشگاه به بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه صنایع دریایی در منطقه باشیم.  
بدیهی اس��ت این مهم تنها با مش��ارکت ش��رکت کنندگان در این نمایشگاه محقق می گردد که 
امیدواریم این نمایشگاه بستری مناسب برای توسعه تجارت برای مشارکت کنندگان بوده و منافع 
شرکت ها و منافع ملی را توامان به همراه داشته باشد. بدینوسیله از طرف خود و نیز هیئت مدیره 
و اعضاء انجمن مهندسی دریایی ایران از کلیه مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان این نمایشگاه 

تشکر و قدردانی می نمایم. 

 با آرزوی بهترین ها 
پیمان مسعودزاده 
دبیر هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران
IRANIMEX 2016 







نگرش اقتصادي پيش ران ضروري و موثر در توسعه ي دريايي كشور

کشور ایران با برخورداري از پتانسیل دریایي مناسب در شمال و جنوب کشور شامل دریاي خزر، 
خلیج فارس و دریاي عمان امکان بهره جویي اقتصادي بیش تر و موثرتر از گذشته را دارد. استفاده 
از مناب��ع دریایي و ذخایر هیدروکربني، بهره برداري از ذخایر آبزیان و همچنین بکارگیري موثرتر 
درجهت پرورش ماهیان دریایي در قفس، استفاده از آب دریا در راستاي نیازهاي صنعتي، کشاورزي 
و آش��امیدني، توس��عه حمل و نقل و تجارت دریایي و همچنین گسترش گردش گري و توریسم 
دریایي نمونه هایي از فعالیت هاي دریایي هستند که در مجموع مي توانند در اقتصاد آینده کشور 
نقش بسزایي را ایفا نمایند. گرچه سهم فعلي اقتصاد دریایي کشور به نسبت جمعیت کشور و 5٨00 
کیلومتر سواحل شناخته شده ي آن با احتساب جزایر، به نسبت کل اقتصاد کشور خیلي شناخته 
شده نیست، اما در مجموع مي توان اینگونه برداشت کرد که کل فعالیت هاي دریایي سهم مطلوبي 

را در کل اقتصاد کشور به خود اختصاص نداده اند و تا رسیدن به جایگاه موثر و مطلوب فاصله ي زیادي وجود دارد. اما مسئله مهم و اساسي این است که چگونه 
فعالیت هاي دریایي و صنایع دریایي کشور مي توانند نقش بیشتري در اقتصاد کشور ایفا نمایند. آیا روند فعلي و شرایط کنوني صنایع دریایي کشور مي تواند 

براي توسعه آتي مد نظر گرفته شود؟
راهکارهاي رشد و ارتقاي صنایع دریایي کشور کدامند؟

نگاه سیاست مدارن و تصمیم گیران براي توسعه صنایع دریایي چگونه است؟ 
ساختار مطلوب صنایع دریایي کشور چگونه باید ترسیم گردد؟

هدف گذاري مطلوب و موثر براي صنایع دریایي در اینده نزدیک و دور چگونه باید باشد؟
چه درصدي از اقتصاد کشور را به صنایع دریایي مي توان اختصاص داد؟ و یا به عبارت دیگر صنایع دریایي در اینده ي اقتصاد کشور چه سهمي را مي توانند 

عهده دار شوند؟
سواالت فوق و سواالت دیگري که در این راستا مطرح هستند سواالت کلیدي محسوب مي گردند که دریافت پاسخ هاي منطقي و درست با در نظر گرفتن 
شرایط و امکانات کشور و همچنین تحوالت منطقه اي و بین المللي مي تواند راهگشاي مسیر توسعه صنایع و فعالیت هاي دریایي کشور باشد. صنایع دریایي 
کش��ور در دو دهه گذش��ته راه دشوار و سختي را پیموده است. در حوزه ي ناوگان و ساخت شناور سرمایه گذاري هاي زیادي انجام شده است. متخصصین و 
کارشناسان ایراني در حوزه هاي متعدد دریایي ورود نموده اند. در ساخت و توسعه بنادر در کشور شاهد فعالیت هاي گسترده ي شرکت هاي ایراني هستیم. در 
خصوص طراحي، ساخت، نصب و بهره برداري از سازه هاي دریایي، سکوهاي نفتي، خطوط لوله دریایي و سازه هاي شناور دستاوردهاي قابل توجهي بدست 
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آمده است. در زمینه تامین امنیت دریایي کشور حضور موثر نیروهاي دفاعي در آبهاي کشور را شاهد هستیم. اما با وجود دستاوردهاي فوق صنایع و فعالیت 
هاي دریایي کشور در جایگاه مطلوب و اقتصادي خود قرار نگرفته اند. هنوز از پتانسیل هاي دریایي کشور به طور مطلوب بهره نمي بریم. هنوز اشتغال پایدار در 
حوزه هاي دریایي کشور شکل نگرفته است. در خصوص لجستیک دریایي و توسعه جوامع ساحلي حتي به نسبت کشورهاي منطقه نیز فاصله  داریم. مطالب 
فوق نشان دهنده این است براي برون رفت صنایع دریایي از وضعیت فوق و حرکت به سوي توسعه مطلوب و پایدار الزم است نگرش خود را به صنایع و فعالیت 
هاي دریایي از نگرش صرف حمایتي و سرمایه گذاري یک طرفه که در آن بازگشت سرمایه و اهداف اقتصادي دیده نشده است، به نگرش اقتصادي و کارآفریني 
تغییر دهیم. عالوه بر این الزم است حوزه هاي اصلي توسعه صنایع دریایي کشور کامال مشخص و شفاف شود. صنایع دریایي بزرگ کشور مانند کشتي سازي و 
سازه هاي دریایي متاسفانه در بند نگرش دولتي هستند و دچار رکود و رخوت خاص و عدم تحرك هستند. کارفرما هاي دریایي عمدتا کارفرمایان دولتي هستند. 
سازندگان و مجریان پروژه هاي دریایي کالن کشور نیز از شرکت هاي دولتي تشکیل شده اند و یا از شرکت هایي هستند که با حمایت و پشتیباني دولت رشد 
و نمو یافته اند. در حوزه بندر داري نیز هنوز سایه دولت و بروکراسي دولتي دیده مي شود. شرکت هاي کشتیراني اصلي کشور نیز در ساختارهاي دولتي گرفتار 
هستند. با این شرایط توسعه صنایع دریایي کشور کماکان نیاز توجه و بودجه دولتي است. با این شرایط نمي توان انتظار داشت که بخش خصوصي با سرمایه 
گذاري و کارآفریني بتواند تغییر اساسي در حوزه دریایي کشور ایجاد نماید. حتي با این شرایط نمي توان انتظار توسعه بخش هاي خصوصي موجود و یا ایجاد 
شرکت هاي خصوصي بزرگ و موثر بود. با این شرایط نگاه اقتصادي به صنایع دریایي کشور به علت گردش اصلي مالي در شرکت هاي دولتي فاقد کارایي الزم 
خواهد بود. اگر بپذیریم که نگرش اقتصادي به تمامي حوزه هاي دریایي و صنایع مرتبط با آن ضروري است و الزمه ي توسعه دریایي کشور و حرکت به سمت 
جایگاه مطلوب ایجاد نگاه اقتصادي صحیح است بنابراین باید بپذیریم با این شرایط و جایگاه هاي فعلي ارگان هاي دریایي دستیابي به این مهم امکان پذیر 
نخواهد بود و یا اینکه سرعت حرکت و توسعه با توجه به تحوالت دنیاي بین المللي و سرعت توسعه فناوري در حوزه دریایي ناچیز خواهد بود. نگاه اقتصادي 
به فعالیت هاي دریایي س��بب مي گردد که براي انجام هر فعالیت دریایي و توس��عه صنعت دریایي، آنالیز اقتصادي و توجیه اقتصادي آن فعالیت تهیه گردد.   
نگرش اقتصادي به فعالیت هاي دریایي باعث مي گردد که حضور شرکت هاي دولتي در اجراي پروژه هاي بزرگ به علت هزینه هاي زیاد کم رنگ تر شده و 
نقش بخش خصوصی در فعالیت هاي دریایي بیشتر نمود پیدا نماید. نگرش اقتصادي به صنایع دریایي سبب مي گردد که امکان جذب سرمایه گذار داخلي و 
خارجي براي پروژه هاي جدید تسهیل گردد. نگرش اقتصادي به حوزه دریایي کشور موجب مي گردد که فعالیت هاي دانش بنیان در جهت توسعه فناوري و 
کاهش هزینه هاي ساخت و بهره داري، افزایش یابد. نگرش اقتصادي به حوزه دریایي منجر به تغییر ساختار ارگان هاي دریایي خواهد شد به نحوي که شاهد 
کاهش حضور آنها در حوزه هاي پیمانکاري و اجرایي و  تقویت نقش سازمان هاي دولتي در حوزه هاي برنامه ریزي و سیاست گذاري خواهیم بود. البته باید 
اذعان داشت که حرکت از ساختار فعلي حاکم بر فعالیت هاي دریایي کشور به سمتي که حاکمیت نگرش اقتصادي بر فعالیت هاي دریایي کشور را شاهد باشیم 
نیازمند یک دوره انتقال است که این دوره انتقال مي تواند در مدت ٢ سال اتفاق افتد. اگر این حرکت امروز با عزم جدي شروع شود مي توان انتظار تحول جدي 
حوزه دریایي کشور و صنایع مرتبط با آن را در آینده نه چندان دور شاهد باشیم. تحولي که مي تواند نقش فعالیت هاي دریایي کشور را در اقتصاد کشور مشهود 
و پررنگ نماید. تحولي که مي تواند منجر به بهره برداري مطلوب و بهینه از حوزه دریایي و پتانسیل هاي نهفته در آن شود. تحولي که مي تواند نه تنها سبب 

توسعه  اشتغال کارآمد در حوزه دریایي شده بلکه پیش ران موثري براي توسعه اشتغال در سایر حوزه هاي صنعتي کشور نیز شود.
امیدواریم که مسؤلین کشور هر چه زودتر این تغییر نگرش به حوزه فعالیت هاي دریایي و صنایع مرتبط با آن را مد نظر قرار دهند.

به امید دستیابي به اقتصاد دریایي كارآمد، پویا و پایدار
سعید مظاهري
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دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

دريا ظرفيت های ويژه ای برای توسعه  اقتصاد كشور دارد
س�ورنا س�تاری معتقد است: كشور ایران یک كشور دریایی اس�ت و ظرفیت های گسترده ای برای توسعه آن در كشور وجود دارد. در 

ادامه مصاحبه با دكتر ستاری را می خوانید:

   اهمی�ت صنای�ع دریای�ی و 
جایگاه آن در اقتصاد کشور را چگونه می 

بینید؟
جمهوری اس��المی ایران به واس��طه قرار گرفتن در 
ش��مال اقیانوس هن��د، مجاورت با خلی��ج فارس ، 
تنگه هرمز، دری��ای عمان و دریای خزر از موقعیت 
دریای��ی و ژئوپلتیکی وی��ژه ای در منطقه و جهان 
برقرار است. با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی منحصر 
به فرد کشورمان در منطقه و جهان و برخورداری از 
مرزهای طوالنی دریایی در ش��مال و جنوب کشور، 
مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت دریا برای نظام 
مقدس جمهوری اسالمی تأکید فرموده اند: »منافع 
دریا مال همه اس��ت؛امکانات ای��ن دریای پربرکت 
متعلق به این ملت هاست ولی بایست  از این برکات 
به نفع منافع ملی استفاده کرد و کشور را از آن بهره 

مند کرد)90/5/1(
پیرو تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت 
دریا و لزوم برخورداری از اقتدار دریایی در راس��تای 
صیانت از منافع مل��ی ، بر همه ارکان نظام مقدس 
جمهوری اس��المی ایران واجب اس��ت که با مدنظر 
قرار دادن تدابیر معظم له زمینه بهره برداری هر چه 

بیشتر از ظرفیت های دریایی را فراهم سازند.
   کارشناسان اقتصادی بر این 
باورن�د که رفع تحریم ها تاثیرات مثبت 
فراوانی در همه بخش های کشور خواهد 
داشت. به نظر شما این رخداد چه تاثیری 
در صنایع دریایی می تواند داشته باشد؟

کش��ورهای متعددی در همسایگی ایران قرار دارند 
که از راه دریایی بی بهره اند و به حمل و نقل دریایی 
از طریق ایران نیازمند هس��تند که این امر شرایط 
بس��یار خوبی را برای توس��عه ترانزیت کشور فراهم 

کرده اس��ت. بخش زیادی از منابع نفت و گاز کشور 
در مناطق دریایی قراردارد و بخش زیادی از نیروی 
انسانی تحصیل کرده و متخصصین و مهندسین ما 
در رش��ته های مرتبط با دریا هس��تند، ضمن آنکه 
س��االنه بیش از ٨0 میلیون تن کاال به کش��ور وارد 
و خارج می ش��ود که متکی ب��ه حمل ونقل دریایی 
اس��ت و همه اینه��ا یعنی از ظرفیت ه��ای ویژه ای 
برای توس��عه اقتصاد با استفاده از ظرفیت های دریا 

برخوردار هستیم.
اث��رات مثبت رفع تحریم ها م��ی تواند نوید بخش 
ش��روع فصل تازه ای در حوزه سیاس��ت خارجی و 
روابط اقتصادی دریایی ایران با س��ایر کش��ورهای 
منطق��ه و جهان باش��د و قطعا بای��د از این فرصت 
پیش آمده به دور از ش��تابزدگی و ب��ا برنامه ریزی 
و نگاهی اس��تراتژیک ،  موقعیت های تازه ای را در 
عرصه اقتصاد کشور ایجاد کنیم . در سال های اخیر 
کش��ورمان با تحریم های بسیاری روبه رو بوده و به 
همین دلیل سرمایه گذاران خارجی نمی توانستند 
با حضور دربازارهای مختلف کشور به مبادله با تجار 
ایران��ی بپردازند و از پتانس��یل های نهفته آن، بهره 

مند گردند.
   صنع�ت دریای�ی و صنای�ع دریایی 
می توان�د یک�ی از بخش های مه�م اقتصادی 
کش�ور باشد که توس�عه آن با توجه به شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی ای�ران و برخورداری از دو 
مرز آبی پهناور در ش�مال و جنوب کش�ور، بی 
تردی�د نیازمند فراهم کردن زیر س�اخت های 
الزم در این حوزه اس�ت. تا کنون چه اقدامات 

مهمی در این زمینه انجام شده است؟ 
با توجه به موقعیت جغرافیایی کش��ور و استراتژیک 

بودن ح��وزه دریایی به لحاظ گس��تردگی خطوط 
ساحلی و جایگاه صنایع دریایی و اثرات آن در رشد 
اقتصادی و اقتدار سیاسی کشور، این حوزه همواره 
مورد توجه و تأکید مسئوالن بوده است. شاید کمتر 
حوزه ای در کش��ور همچون حوزه دریا، فرابخش��ی 
باش��د و چندین وزارتخانه، دستگاه اجرایی و ده ها 
ارگان و س��ازمان را به خود مش��غول داشته باشد. 
معاون��ت علمی نیز قصد موازی کاری نداش��ته و به 
دنبال ایجاد هم افزایی و هم گرایی این ارگان ها در 

جهت توسعه فناوری های دریایی خواهد بود.
   آیا پیش�رفت عل�وم دریایی 
متناس�ب ب�ا ظرفی�ت موج�ود در ایران 

است؟
کشور ایران از نظر تعداد مقاالت حوزه مهندسی دریا 
در سال ٢015 موفق شده است که در رتبه نهم دنیا 
و اول خاورمیان��ه قرار بگیرد. علی رغم این موفقیت 
ولی می بایس��ت توجه بیش��تری در بکارگیری این 
دان��ش در تجاری س��ازی و صنایع دریایی ش��ود.  
کشور ایران یک کشور دریایی است و ظرفیت های 
گسترده ای برای توس��عه آن در کشور وجود دارد. 
افزایش زیرس��اخت های آموزش��ی و آزمایشگاهی 
و افزای��ش توانمندیهای عملیاتی منابع انس��انی و 
نیروهای متخصص از مهمترین برنامه های مناسب 

برای توسعه دریایی کشور خواهد بود.
   خواهشمند است فعالیتهای 
ش�اخص آن معاون�ت را در خص�وص 

توسعه صنایع دریایی کشور بیان کنید؟
با توجه به اهمیت موضوع دریا، ستاد توسعه فناوری 
و صنایع دانش بنیان دریایی از اوایل س��ال 1393 
تاسیس شد. این ستاد در راستای بهره گیری هر چه 
بیشتر توانمندی های موجود دریایی به منظور ایجاد 
هماهنگی و هم افزایی سازمانها و ارگان های دریایی 
و در جهت توسعه فناوری های دریایی تشکیل شده 
اس��ت. این س��تاد به هیچ وجه  قصد موازی کاری 
نداش��ته و به دنبال ایجاد هم افزای��ی و هم گرایی 
این ارگان ها در جهت توس��عه فناوری های دریایی 

خواهد بود.
تدوین نقشه راه فناوری های دریایی کشور، حمایت 
از طرح های فناورانه و ش��رکت های دانش بنیان و 
مستند س��ازی و فعالیت های ترویجی از مهمترین 
اهدف و برنامه های این س��تاد در معاونت علمی در 

طول دو سال گذشته بوده است.
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   اهمی�ت صنای�ع دریای�ی و 
جای�گاه آن را در اقتصاد کش�ور چگونه 

می بینید؟
با عنایت به حجم مبادالت و بررس��ی تاثیر هر 
یک از انواع شیوه های تبادل کاال، حمل و نقل 
دریایی از برجس��تگی های فراوان��ی برخوردار 
اس��ت. دریا و نق��ش آن در اقتص��اد و زندگی 
امروزی مردم دنیا، امری مبرهن و آشکار است 
. در حال حاضر اغلب کش��ورهای س��احلی که 
ب��ه آب های آزاد دسترس��ی دارند، به خوبی از 
این مزیت راهبردی آگاهی داش��ته و سعی می 
نمایند با بهره گیری از آن به توس��عه ی منافع 
مل��ی پرداخته و با اکتس��اب قدرت در همه ی 
زمین��ه های ممکن ، دریا را محور پیش��رفت و 

رشد خود قرار دهند. 
در پیچیدگی های دنیای امروز و در رقابت های 
تنگاتنگ ژئوپلتیکی که در همه نقاط جهان به 
صور مختلف وج��ود دارد ، مفاهیمی همچون 
توسعه اقتصادی به شدت با مولفه های امنیتی 
و توس��عه اقتدار ملی گره خورده است. در این 
راس��تا ارتباط نزدیک و محس��وس مولفه های 
مذکور با نقش محوری دریا درتوسعه اقتصادی 
و عامل موثر در پیش��رفت ملل ، به دنبال خود 
ملزوماتی را تحت عنوان امنیت دریایی مطرح 
می نماید. الزمه ی ضروری و انکارناپذیر امنیت 
در آب ه��ای س��رزمینی و آزاد ، برخ��ورداری 
کش��ورها از یک قدرت دریایی است که بتواند 
منافع و اقتدار ملی آنها را تامین کند . بسیاری 

از نظری��ه پردازان عوامل ق��درت دریایی در 3 
مولفه مه م زیر دسته بندی نموده اند:

1- ناوگان نظامی 
٢- ناوگان غیر نظامی 

3-صنایع و علوم دریایی ) زیرساخت ها ( 
صنایع دریایی شاخه ای از صنعت است که به 
طراحی، تولید ، ساخت و تعمیر انواع شناورهای 
مختلف و ساخت انواع سکوهای نفتی پرداخته 
و دارای زیرش��اخه های مهمی همچون صنایع 
نظامی دریایی ، ناوبری ، دریانوردی ، استخراج 
مناب��ع دریایی و انرژی ه��ای تجدید پذیر دریا 
، خدمات بندری ، صنعت صیادی، ش��یالت و 
صنعت بیمه دریایی اس��ت . ب��دون اغراق می 
ت��وان گفت که صنایع پی��ش گفته ضمن این 
که می توانند هزاران فرصت ش��غلی در کشور 
ایج��اد نمایند ، به عنوان یکی از پرس��ود ترین 
تجارت های دنیا محسوب می شوند. باید توجه 
داش��ت که توسعه اقتصادی و حضور در عرصه 
رقابت های جهانی بر مبنای توسعه دریا محور 
دارای مولفه ها و شاخص های متعدد و پیچیده 
ای است که در زمان های مختلف ممکن است 
دچار تغییراتی شوند ، اما مولفه های مشترك 
این توسعه از گذشته های دور تا کنون، تغییر 
چتدانی نکرده ان��د و پیش بینی می گردد در 
آینده نیز، اهمیت وافر خود را از دست نخواهند 
داد. مهمتری��ن این مولفه ه��ا عبارتند از آنکه، 
بیش از 70 درصد س��طح کره زمین را آب در 
بر گرفته و بیش از 90 درصد تجارت جهانی از 
طریق دریاها و اقیانوس ها صورت می گیرد.از 

دیگر موارد قابل ذکر ، قرار داشتن بیشتر کالن 
شهر های دنیا و جمعیت های شهر نشینی در 
فاصله ٢00 کیلومتری از س��واحل و دسترسی 
کشورهای ساحلی به آب های دریاهای جهان 
است. بنابراین بیشتر سواحل جنوب کشور و آب 
های س��رزمینی می توانند تا منطقه انحصاری 
–اقتصادی و فالت قاره محل توس��عه ی ده ها 
صنعت جانبی دریایی و یا صنایعی باش��ند که 
با انگیزه دس��تیابی به بازارهای مصرف داخلی 
و خارجی در کنار سواحل ایجاد میگردند. این 
صنایع دریایی ضمن ای��ن که منافع اقتصادی 
کالنی برای کشور در بر دارند ، رشد و شکوفایی 
را با خود به مناطق ساحلی و بخصوص سواحل 
کمتر توس��عه یافت��ه ای همچون مک��ران ، به 
ارمغان خواهند آورد. در س��ال ه��ای اخیر در 
کشور ما تالش های خوبی توسط ستاد توسعه  
فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با هدایت 
معاونت فناوری ریاس��ت جمهوری در راستای 
ساماندهی به صنایع دریایی و همچنین رونق و 
شکوفایی این عرصه فناورانه و پر سود در رشد 
اقتصادی کش��ورمان، صورت گرفته و ضرورت 
دارد تا فعالیت های این س��تاد از سوی تمامی 
فعاالن صنایع دریایی  مورد حمایت واقع شود. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد ک��ه ظرفیت ها و 
پتانس��یل های صنعت کشتی سازی به عنوان 
یکی از بخ��ش های کالن و حائ��ز اهمیت در 
صنای��ع دریایی به حدی قاب��ل توجه و اثرگذار 
اس��ت که می تواند ، پن��ج برابر صنعت خودرو 
س��ازی ایجاد اش��تغال نماید. این صنعت قادر 
اس��ت تا به میزان چهار تا پن��ج برابر ، صنایع 
پش��تیبان خود را نیز فعال نم��وده و از نگاه و 
منظری دیگر فرصت های فراوان اش��تغال که 
در اثر افزایش سرمایه گذاری در صنایع دریایی 
ایجاد می شوند،خود می توانند توسعه اجتماعی 

و امنیتی را به دنبال داشته باشند . 
در ای��ن مقوله نگرش گس��ترده و عمیق مقام 
معظم رهبری ) م��د ظله العالی ( در زمینه ی 
تاثیر همه جانبه ی دریا در پیشبرد توسعه کشور 
قابل توجه است. ایشان می فرمایند:"دریا براي 
یک کشور، یک فرصت بزرگ براي پیشرفت و 
حفظ منافع ملي است".ایش��ان برگرفته از این 
نگاه در هنگام ابالغ سیاس��ت های کلی برنامه 
شش��م توس��عه نیز در بند های ٢1 و ٢3 ابالغ 

فرموده اند : 
• توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار 

– خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران ،) بند  ٢1(

فرمانده نیروی دریایی ارتش معتقد اس�ت كه صنایع دریایی می تواند هزاران فرصت ش�غلی در كش�ور ایجاد كند و به عنوان یکی از 
پرسود ترین تجارت های دنیا محسوب می شود. در ادامه مصاحبه با امیر دریادار سیاری را می خوانید:

امیر دریادار حبیب اله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش

صنايع دريايی توان ايجاد هزاران فرصت شغلی را دارد
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• توس��عه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم 
اقتصادی در زمینه های دارای مزیت،) بند  ٢3(

 بن��ا براین با توجه به مولفه های گس��تردگی 
مرزه��ای آب��ی ، موقعیت ژئوپلتیکی کش��ور ، 
قرار گرفتن ای��ران در مرکز ثقل انرژی جهان، 
وجود پروژه های عظیم نفت و گاز در س��واحل 
و دریاهای جنوب و وجود نیروی کار مناس��ب، 
می توان با سرمایه گذاری در صنایع دریایی و 
توجه به توس��عه دریا مح��ور به نقش بی بدیل 
این موهبت بزرگ الهی اعتراف و از این مزیت 
،کمال اس��تفاده را جهت رش��د و ش��کوفایی 
اقتصادی کش��ور نموده و گام ه��ای ارزنده ای 

برداشت. 
   کارشناس�ان اقتص�ادی ب�ر 
ای�ن باورند که رفع تحری�م ها تاثیرات 
مثبت فراوانی در همه بخش های کشور 
خواهند داش�ت، به نظر شما این رخداد 
چه تاثیری در صنای�ع دریایی می تواند 

داشته باشد؟
 بعد از س��ال های متمادی که از اعمال سخت 
ترین تحریم ها علیه کش��ورمان گذشت همه 
فع��االن بخش خصوصی و دولتی منتظر بودند 
تا با رفع تحریم ها ، اقتصاد کشور از رکود خارج 
ش��ود . برابر آمارهای معتب��ر بین المللی بیش 
از 50 درصد از حج��م گردش مالی در صنایع 
دریایی ، مربوط ب��ه حوزه حمل و نقل دریایی 
ب��وده که از جمله صنای��ع مهم آن می توان به 
ساخت انواع کش��تی ها و تاسیسات زیر بنایی 
و زیر ساختی اش��اره کرد . با اعمال تحریم ها 
ش��اید بتوان گفت، بخش حمل و نقل دریایی 
و به طبع آن صنایع دریایی بیشترین خسارات 
را از این تحریم ها متحمل شدند. حتی در این 
مقوله ، بسیاری از شرکت های مهم بین المللی 
به دلیل ت��رس از تحریم های آمریکا، از حمل 
و نقل کاال ب��ه ایران خودداری نمودند. این امر 
باعث ش��د تا هزینه حمل و نقل کاال به کشور 
، ب��ه ح��دود دو برابر میانگین جهانی برس��د، 
متعاقب این موض��وع ناوگان تجاری و نفتکش 
های کش��ورمان قادر نبودند با پرچ��م ج.ا.ا. به 

بنادر خارجی تردد نمایند.
 با لغو تحریم ها می توان انتظار داشت ناوگان 
تجاری و نفتکش های کش��ور فعالیت خود را 
متناس��ب با ظرفیت های موجود از سر گرفته 
و ب��ا رونق گرفتن بخش حم��ل و نقل دریایی 
، صنایع وابس��ته نیز از رکود خارج ش��وند . بر 
اساس مطالعات صندوق توسعه دریایی کشور 
در حال حاضر حدود 40 کارخانه کشتی سازی 
فعال در کش��ور وجود دارند . توان بالقوه تولید 
 CGT ای��ن کارخانه ها در ح��دود 1٢5 هزار
)شاخص مقدار کارالزم انجام شده برای ساخت 
یک کش��تی با ظرفیت معین(در س��ال برآورد 
که حتی در س��ال ه��ای اوج فعالیت خود که 
تحریمی هم تحمیل نشده بود به دالیل مختلف 
دیگ��ر ، هیچگاه با بی��ش از 50 درصد ظرفیت 

کار نکرده اند. با عنای��ت به مباحث مذکور در 
سال های اخیر در حوزه کشتی سازی به ویژه 
ساخت کشتی های اقیانوس پیما با رکود جدی  
مواجه و در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات نیز 
پیشرفتی متناسب با شان و ظرفیت های عظیم 

کشور حاصل نشده است.
هنگامی که به مقوله تولید و ساخت می پردازیم، 
نباید فراموش نمود که تفاوت عمده ی صنعت 
کشتی س��ازی و صنایع دریایی وابسته به آن، 
با اغلب صنایع دیگر در این اس��ت که از لحظه 
آغ��از ، فرآیند کار تولید س��امانه ها، تجهیزات 
و قطعات می بایس��ت مطابق با استاندارد های 
جهانی باش��د . صرفاً با تحقق این امر می توان 
مش��تریان داخلی و خارج��ی را جذب و قدرت 
رقابت پذیری کش��ور را ارتق��ا داد. پس صنایع 
دریایی نیازمند توجه و حمایت بیشتر مسوولین 
کشوری بوده و آنان می بایست با اتخاذ تصمیم 
های کارآمد و اقدامات سنجیده و برنامه ریزی 
شده نس��بت به رفع کلیه ی موانع کار اقدام و 
بستر مناسب را برای تولید کنندگان این صنعت 

که سال ها منتظر رفع تحریم ها و رونق گرفتن 
این صنعت بوده اند، فراهم نمایند. 

شایان ذکر است که رفع تحریم ها برای اقتصاد 
کش��ور معجزه نخواهد کرد زیرا عوامل متعدد 
دیگ��ری از جمل��ه مدیریت و راهب��ری در این 
زمین��ه تاثیرگذار بوده و تنه��ا راه برون رفت از 
مشکالتی که صنایع دریایی و بطورکلی اقتصاد 
کش��ور درگی��ر آن هس��تند، تکیه ب��ر اقتصاد 
مقاومتی با مدیریت علم��ی، کارآمد و جهادی 
اس��ت .در این زمینه باید به  فرمایش��ات مقام 
معظ��م رهبری ) مد ظله العال��ی ( توجه نمود 
که در تاریخ 93/1/1 در حرم مطهر رضوی)ع( 

بیان فرمودند:
"قوی شدن یک ملت به این نیست که تسلیحات 
جنگی پیشرفته ای داشته باشد ، البته تسلیحات 
هم الزم اس��ت اما فقط با تسلیحات هیچ ملتی 
قوی نمی ش��ود . من وقتی نگاه می کنم س��ه 
عنصر را پیدا می کنم که دو عنصر از آنها همین 
دو نکته ای اس��ت که در پی��ام عرض کرده ام، 
این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتند یک 
ملت قوی می شود . یکی اقتصاد یکی فرهنگ 

و س��ومی علم و دانش . درباره دانش در این ده 
دوازده سال گذشته حرف های زیادی زده شد 
و بحمدا... اثر کرد . امروز ، در دانش داریم پیش 
می رویم – که بعد ش��اید اشاره ای بکنم- اما 
در مورد اقتصاد و در مورد فرهنگ یک اهتمام 
بیش از متعارف الزم اس��ت ت��ا بتوانیم اقتصاد 
کشور را به ش��کلی در بیاوریم که از آن طرف 
دنیا کس��ی نتواند با یک تصمیم گیری ، با یک 
نشست و برخاس��ت بر روی اقتصاد کشور ما و 
بر روی معیشت ملت ما اثر بگذارد ، این دست 
ماست ،ما باید بکنیم این همان اقتصاد مقاومتی 
است که سیاس��ت های آن در اسفند ماه ابالغ 
شد .... اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که 
مقاوم است ، با تحریکات جهانی ،با تکانه های 
جهانی، با سیاس��ت ه��ای آمریکا و غیر آمریکا 
رو به رو نمی ش��ود ، اقتصادی اس��ت متکی به 

مردم ..."
   صنع�ت دریانوردی و صنایع 
دریای�ی م�ی تواند یک�ی از بخش های 
مهم اقتصادی کشور باشد که توسعه آن 
با توجه به ش�رایط اقلیمی و جغرافیایی 
ایران و برخورداری از دو مرز آبی پهناور 
در ش�مال و جنوب کش�ور ، ب�ی تردید 
نیازمند، فراهم کردن زیر س�اخت های 
الزم در ای�ن حوزه اس�ت . تا کنون چه 
اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده 

است؟
 ایران عزیز ما با 574 کیلومتر)310مایل ( مرز 
دریایی درش��مال و1616 کیلومتر )٨73مایل( 
مرز دریایی درجنوب و درمجموع با   31 درصد 
مرز دریایی، یک کش��ور دریایی محسوب می 
ش��ود. دریانوردی درکشور ما س��ابقه ای بس 
که��ن دارد و دریان��وردان ایرانی بیش از3000 
سال پیشینه دریانوردی بر پهنه دریاهای دنیا 
را دارند. موقعیت راهبردی جمهوری اس��المی 
ایران درش��مال اقیانوس هن��د و بهره گیری از 
این اقیانوس ، ضرورت نگاه راهبردی به توسعه 
دریامحور را اجتناب ناپذیرکرده است و می تواند 
به عنوان یک فرصت اس��تثنایی، محورتوسعه 
همه جانبه کشور قرارگیرد. دراین خصوص الزم 
اس��ت به فرازهایی ازبیانات مقام معظم رهبری 
) مد ظله العالی(که درتاریخ 90/5/1 درمنطقه 
یکم نیروی دریای��ی راهبردی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران ، ایراد فرمودند، توجه نماییم.
 معظ��م له می فرمایند:"دریا برای یک کش��ور 
یک فرصت بزرگ برای پیشرفت وحفظ منافع 
ملی است.فوائد دریابرای یک کشور و یک ملت 
فوائد راهبردی است ، فوائد بزرگ وکالن است 
...مناف��ع دریا م��ال همه اس��ت و امکانات این 
دری��ای پر برکت متعلق به این ملت ها اس��ت. 
چگونه می شود  از این برکات به نفع منافع ملی 
استفاده کرد و کشور را از آن بهره مند کرد؟ با 

داشتن اقتدار"

قوی شدن یک 
ملت به این نیست 

که تسلیحات 
جنگی پیشرفته ای 

داشته باشد ، البته 
تسلیحات هم الزم 
است اما فقط با 

تسلیحات هیچ ملتی 
قوی نمی شود.

شماره 123/ مهر ماه/ 1395

هجدهمین همایش صنایع دریایی

صفحه 14



برای بهره برداری از موهبت و نعمت الهی دریا 
، درس��ال های پیش از انقالب اسالمی سرمایه 
گ��ذاری های چندانی ب��رای کارهای زیربنایی 
انجام نشد و عمده پیشرفت های کشور درحوزه 
توس��عه صنایع دریایی و ایجاد زیرساخت های 
مورد نیاز، در دو دهه اخیر صورت گرفته است. 
به دلیل این که حجم سرمایه گذاری مورد نیاز 
برای ایجاد کارخانجات کشتی سازی و صنایع 
دریایی درمقایسه با دیگر صنایع نسبتاً باال بوده 
، بنابراین بخش خصوصی نیز کمتر استطاعت 
سرمایه گذاری در این بخش را داشته است. تا 
کنون اقدامات زیادی در زمینه توس��عه صنایع 
دریای��ی صورت گرفته اما تا رس��یدن به نقطه 
مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد که امید 
است با همت همه دست اندرکاران و تالشگران 
این عرصه بتوان صنایع دریایی را متناس��ب با 
ظرفیت ها و فرصت های فراوان کشور توسعه داد. 
ش��اید یکی از مهمترین گام  ها در این زمینه ، 
تصویب قانون توسعه وحمایت ازصنایع دریایی 
بود که دراجرای اصل یکصد وبیس��ت وس��وم 
قانون اساس��ی درس��ال 13٨7 انجام ش��د. به 
دنبال تصویب این قانون و پس از شکل گیری 
شورای عالی صنایع دریایی کشور، دبیرخانه این 
شورا فعالیت خود را آغاز و رویکرد توسعه همه 
بخش ها و زیرشاخه های صنایع دریایی کشور 
را در پی��ش گرف��ت. گام مهم بعدی تش��کیل 
صندوق توسعه صنایع دریایی بوده و همانگونه 
که دراساس��نامه آن آمده اس��ت  این صندوق 
مرجع��ی تخصصی برای تبدی��ل ظرفیت های 
دریایی کشور به منافع ملی پایدار محسوب می 
گردد.در زمینه س��ایر اقدامات انجام ش��ده می 
توان به تش��کیل ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان دریایی اشاره نمود که در راستای 
بهره گیری هرچه بیشتر توانمندی های موجود 
دریایی کش��ور در جهت توس��عه فناوری های 
دریایی و همچنین در راس��تای سیاس��ت های 
کوچک سازی بدنه دولت و استفاده از ساختاری 
چابک و به دور از گس��ترش تشکیالت اداری، 
قص��د دارد ت��ا اهداف و ماموریت ه��ای خود را 
ب��ا بهره گیری از همکاری نهاده��ا و ارگان های 

دریایی کشور دنبال نماید.
صنایع دریایی کشور طی سال های اخیر رشد 
فزاینده ای ازنقطه نظر حجم پروژه های ساخت 
و تعمیرکشتی وس��کوهای نفتی داشته است. 
دراین خصوص می توان به موارد مهم زیر اشاره 

نمود:
1-پشتیبانی صنایع دریایی از راهبردهای 

دفاعی كشور
به منظور افزایش توان دفاعی وتامین امنیت و 
حفظ و حراست از مرزهای آبی کشور و با توجه 
به تحریم های اخی��ر درزمینه صنایع نظامی ، 
نیاز به تقویت هرچه بیشترصنایع کشتی سازی 
ب��رای تامی��ن نیازمندی های نی��روی دریایی 
راهب��ردی ارتش جمه��وری اس��المی ایران و 
نیروی دریایی سپاه پاس��داران ، وجود داشت. 

ساخت ناوشکن های پیشرفته جماران و دماوند 
توس��ط صنایع داخلی نمون��ه ای از خودباوری 

درصنایع دریایی کشور است.
2-پشتیبانی صنایع دریایی كشور ازپروژه 

های گسترده نفت وگاز درخلیج فارس
وج��ود منابع غني نفت و گاز در خلیج فارس و 
برنامه هاي گسترده کش��ور به منظور سرمایه 
گذاري در این حوزه ب��راي بهره برداري از این 
مناب��ع، موقعیت ویژه اي براي صنایع کش��تي 
سازي کشور فراهم آورد تا بتوانند با پشتیباني 
گس��ترده از این برنامه ها، سهم مناسبي از این 

بازار بسیار عظیم را به دست آورند. 
انجام عملیات اکتش��اف و استخراج نفت وگاز 
درفالت ق��اره درخلیج ف��ارس و دریای عمان 
و همچنین دردریای خزر عملیات مهندس��ی 
پیچیده ای اس��ت که ش��امل س��اخت سکوها 
وجک��ت ه��ای نفتی و نی��ز خدم��ات دریایی 
پشتیبانی از سکوها می ش��ود. صنایع دریایی 
وکشتی سازی کشور با توجه به دانش و تجارب 
ف��راوان خود درای��ن زمینه نق��ش کلیدی در 
پیش��برد پروژه های ساحلی و فراساحلی نفت 

وگاز دارد.
3-پش�تیباني صنای�ع دریایی كش�ور از 

ناوگان عظیم حمل و نقل دریایي
کش��ور ایران داراي بزرگترین ناوگان تجاري و 
نفتکش در منطقه بوده و در سطح بین المللي 
نیز داراي جایگاه باالیي است.  پشتیباني از این 
ناوگان داراي اهمیت ویژه اي  براي کشور  بوده 
و صنایع کشتی س��ازی داخلی با بیش ازچهار 
ده��ه تجرب��ه در زمینه تعمیر و س��اخت انواع 
ش��ناورها ، دارای توان تخصصی کافی حتی در 
زمینه ساخت شناورهای اقیانوس پیما هستند.

4- پشتیباني صنایع دریایی كشور از زیر 
شاخه های صنعتی مرتبط

فعالیت کشتي هاي ماهیگیري که در آب هاي 
س��احلي و آب هاي بین المللي دریانوردی می 
نمایند و همچنین  بهره برداري از منابع طبیعي 
موجود در دریاها و توسعه گردشگري دریایي، 
از جمله فعالیت هاي حائز اهمیتی محس��وب 

می گردند که توسط صنایع دریایی ، حمایت و 
تقویت مي گردند.

5- تاثیرگذاری صنایع دریایی كش�ور در 
ایج�اد مراك�ز فرهنگی و آموزش�ی برای 

تامین نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز،
با در نظر گرفتن این اصل كه نیروي انساني 
از محورهاي مهم توس�عه بشمار مي آید، 
تشکیل مراكز فرهنگی و آموزشی از مهم 
ترین دستاوردهای ج.ا.ا قلمداد كه شامل 

مراكز زیر است:
• دانش��گاه عل��وم دریای��ی ام��ام خمینی)ره( 
نوشهر)نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران(؛
• آموزشکده علوم و فنون دریایی بندر انزلی؛

• مجتم��ع علوم دریایی محمود آباد)دانش��گاه 
صنعت نفت(؛

• دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛
• موسسه آموزشی کشتیرانی ج.ا.ا؛

• دانشگاه آزاد اسالمی واحد جزیره خارك؛
• آموزشکده علوم و فنون دریایی محمود آباد؛

• مرکز آموزش تخصصهای دریایی شرکت ملی 
نفتکش ایران؛

• دانشگاه علوم و فنون دریایی مالک اشتر؛
• مراکز و موسسات آموزشی بخش خصوصی؛

• هنرس��تان های دریایی ومراکز آموزش فنی 
وحرفه ای؛

6-برگزاری همایش های تخصصی صنایع 
دریایی و نمایشگاه های بین المللی صنایع 

دریایی و دریانوردی
همایش ه��ای صنای��ع دریایی که ب��ا اهداف 
مش��روحه ی ذیل برگزارمی ش��وند، بی تردید 
باع��ث ارتق��ای آگاهی ه��ا ، دان��ش و اهتمام 
مسوولین و کارشناسان به این حوزه ی مهم از 
علوم کاربردی و اثر گذار شده و  نقش به سزایی 

درتوسعه صنایع دریایی کشور دارند: 
• ط��رح اهمی��ت و جایگاه صنای��ع دریایی در 

اقتصاد کشور ؛
• پرداختن ب��ه موضوع بص��ورت همه جانبه و 
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فرابخشی ؛ 
• نقد مسائل و مشکالت از منظر همه ارگان ها 

و مراکز مرتبط  ؛
• تدوین راه حل ها و روش��های اجرایی با توجه 
به فرصت های موجود جهت توس��عه سواحل 

کشور ؛
• جذب بیش��تر بازارهای بزرگ صنایع دریایی 
)حدوداً ٢ میلیارد دالر درسال( به کارخانجات 

و صنایع داخلی  ؛
• تسریع در اجرای آئین نامه های قانون حمایت 

از توسعه صنایع دریایی ؛
• آش��نایی هرچه بیشتر مس��ئولین با صنایع 

دریایی و مسائل آن ؛
• پیگیری حداکثر اس��تفاده از توان و ظرفیت 

صنایع داخلی ؛
• برنامه ها و دیدگاه های مس��ئولین اجرایی و 

قانونگذاری کشور در خصوص صنایع دریایی ؛
• بررسی و نقد مسائل و مشکالت صنایع دریایی 

از منظر همه ارگانهای و مراکز مرتبط ؛
• همفکری صاحب نظران و کارشناسان دریایی 

و طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات ؛
• ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در 

صنایع دریایی و صنایع وابسته ؛
   خواهش�مند اس�ت فعالی�ت 
ه�ای ش�اخص آن نی�رو را در خصوص 
توسعه صنایع دریایی کشور بیان کنید؟ 
مقام معظم رهب��ری ) مد ظله العالی( درتاریخ 
٨٨/11/30 درمراس��م الح��اق ناوش��کن ج.ا.ا 
جم��اران که نم��اد خودباوری صنای��ع دریایی 
داخلی اس��ت ،درناوگان جنوب نیروی دریایی 

دربخشی ازبیانات خود چنین فرمودند:
"به دنبال این باشید که بتوانید حضور مقتدرانه 
و ش��جاعانه ی خودت��ان را برای دف��اع از عزت 
کش��ور و ملتتان به همه نشان دهید. البته این 
مقدماتی دارد و کارهای الزمی را باید انجام داد. 
وقتی انس��ان نگاه میکند، با توجه به بعضی از 
واقعیتهای موجود، ممکن اس��ت بعضی از این 
خواس��ته ها دور از دسترس به نظر بیاید؛ لیکن 
م��ن میگویم وارد راه میش��ویم، قدمها را یکی 
پس از دیگری برمیداریم و هرچه جلوتر برویم، 

رسیدن به نتیجه برایمان آسانتر خواهد شد."
نی��روی دریای��ی راهب��ردی ارت��ش جمهوری 
اس��المی ایران دراجرای منوی��ات معظم له و 
همچنین اجرای ماموریت ذاتی خویش در دفاع 
از مرزها و منافع راهبردی جمهوری اس��المی 
ایران ، در طی س��ال های اخیر حضور اثرگذار 
و معن��اداری را در آب ه��ای آزاد و خط��وط 
مواصالت دریایی داش��ته تا بدین شکل ضمن 
افزایش عمق راهبردی کشور،گسترش و نقش 
فزاینده ناوگان خود را در شمال اقیانوس هند، 
غرب اقیانوس آرام ، خلیج عدن ، دریای سرخ و 
دریای مدیترانه تثبیت نماید. همچنین با توجه 
به ش��رایط خاص دریای خ��زر و دفاع از منافع 
حیاتی کشور در این دریا ، اقدام به گسترش و 
تجهیز ناوگان خود به شناورهای رزمی پیشرفته 

در دریای خزر نموده است.الزمه این گسترش 
وحض��ور دائمی فراهم آوردن زیرس��اخت های 
عظیم واس��تفاده ازظرفیت های صنایع دریایی 
داخلی اس��ت که درزیر به بخشی هایی از آنها 

اشاره می شود: 
ی  مجموع��ه  اح��داث  اقدام��ات  انج��ام   •
سنیکرولیفت در کارخانجات نداجا-بندرعباس 
به منظور افزایش ظرفیت ها و پتانسیل الزم در 
راستای س��اخت ، بازسازی و عمردهی انقالبی 

تجهیزات دریایی ؛ 
• توسعه ی بس��تر ها و زیرساخت ها و تجهیز 
مجموعه کارگاهی مراکز تعمیراتی و فنی مرتبط 
با شناورهای سطحی ، زیر سطحی ، موشکی ، 

... نداجا در مناطق و پایگاههای مختلف ؛
• تعمیرات اساسی و بازسازی کامل اسکله های 
تعمیراتی و تاسیسات مرتبط در مناطق مختلف 

نداجا  ؛
• تعمیرات اساس��ی و نوسازی کامل داك های 
خش��ک و شناور و تاسیسات مرتبط در مناطق 

مختلف و پایگاه های نداجا ؛ 
• اورهال اساسی و همچنین نوسازی تجهیزات 

مراکز تعمیراتی و فنی مناطق مختلف نداجا ؛
• س��اخت داك های خشک در بندر بوشهر به 
منظ��ور افزایش ظرفی��ت تعمیراتی تجهیزات 

دریایی ؛
• اورهال اساس��ی داك شناور هرمزگان و داك 

شناورخوزستان )خرمشهر(  ؛
• مش��ارکت در ساخت داك ش��ناور گیالن در 

بندرانزلی ؛
• اورهال اساسی داك شناور و اختصاص آن به 

بندر کنارك چابهار  ؛
• اح��داث مجموع��ه ی باالآوری ش��ناورهای  

سبک ؛
• امکان سنجی و انجام مطالعات ایجاد مجموعه 

سینکرولیفت در بندر کنارك چابهار  ؛
• انج��ام مقدمات و مطالعات الزم در راس��تای 

اح��داث نی��روگاه زیرس��طحی در بندرکنارك 
چابهار  ؛

• احداث موج ش��کن ها، اسکله ها ، تاسیسات 
س��احلی دریایی و مراک��ز تعمیراتی تجهیزات 

دریایی در بندر راهبردی والیت جاسک ؛ 
• ایجاد مجموعه نیروگاه زیرس��طحی در بندر 
عباس به منظ��ور تامی��ن نیازمندیهای انرژی 
الکتریک��ی ، ه��وای فش��رده ، آب مقط��ر ، ... 

زیردریایی ها ؛
• ایجاد س��ایت نگهداری ، تعمیرات و مجموعه 

باالآوری زیردریایی های کالس غدیر   ؛
• مش��ارکت موثر و کارآمد در احداث و تجهیز 

صنایع دریایی شهید تمجیدی بندر انزلی ؛
• ایجاد مجموعه کش��تی سازی شهدای هفتم 

آذر حسن رود بندر انزلی ؛
• ساخت شناور های سطحی در کالس ناوشکن 
ج.ا.ا. جماران ، ناوش��کن ج.ا.ا. دماوند ، ناوشکن 
ج.ا.ا. س��هند و ... کالس ناوهای موش��ک انداز 
همانند ناوهای موشک انداز ج.ا.ا. جوشن و پیکان 
و درفش ، کالس یدك کش های مختلف ، بارج 
مختلف تک منظوره و چند منظوره ، شناورهای 

تجسس و ترابری ، ...  ؛
• مش��ارکت در طراحی و س��اخت شناورهای 
زیرس��طحی در کالس زیر دریایی های کالس 

غدیر و زیردریایی های کالس فاتح ؛
• عمردهی انقالبی به تجهیزات ، اورهال اساسی 
و س��نگین و جوان سازی شناورهای سطحی و 

زیرسطحی در کالس مختلف ؛ 
• ایج��اد مراک��ز آم��وزش جوارکارگاهی برای 
افزایش توان تخصصی و ارتقاء مهارت کارکنان 

در کار با تجهیزات و صنایع دریایی  ؛
• تجهیز ، بهینه س��ازی و ارتقاء دس��تگاه ها و 
تجهیزات کمک آموزشی آزمایشگاه ها و کارگاه 
های تخصصی مراکز آموزشی و دانشگاهی علوم 

دریایی نداجا  ؛
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دکتر محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با هم افزايی می توان فعاليت های دريايی را افزايش داد

   اهمی�ت صنای�ع دریای�ی و 
جای�گاه آن در اقتصاد کش�ور را چگونه 

می بینید؟
با توجه به مش��خصات جغرافیایی دریاها و سواحل 
کش��ور و وضعیت بین المللی جمهوری اس��المی 
ایران، دالیل و عوامل مختلفی برای اهمیت صنایع 
دریایی وجود دارد. بطور خالصه می توان پنج عامل 

را مد نظر قرار داد.
1( منابع قابل توجه نفت و گاز در دریاهای کشور وجود دارد. 
٢( صی��د و پرورش آبزیان یکی از حوزه های اصلی 

اشتغال در سواحل محسوب می شود.
3( حفظ و حراست 5٨00 کیلومتر، سواحل کشور 

مستلزم توان دفاع دریایی کافی است.
4( آمایش��ی جمعیتی کش��ور بایس��تی به سمت 

استقرار بیشتر جمعیت در سواحل پیش رود.
5( حم��ل و نق��ل دریایی مهمتری��ن عامل ارتباط 
کش��ور با کل دنیا محس��وب می ش��ود و بایستی 

بصورت جدی تقویت شود. 
با توج��ه به پنج عامل فوق مالحظه می ش��ود که 
بایس��تی توان و قدرت صنعت دریایی کشور بسیار 
مورد توجه واقع ش��ود تا در تمام موارد فوق بتواند 

پاسخگو باشد. 
   کارشناس�ان اقتص�ادی ب�ر 
ای�ن باورند که رفع تحری�م ها تاثیرات 
مثبت فراوانی در همه بخش های کشور 
خواهد داش�ت. به نظر ش�ما این رخداد 
چه تاثیری در صنای�ع دریایی می تواند 

داشته باشد؟
صنع��ت دریایی و حضور در دریاها و اقیانوس��ی ها 
بخاطر ماهیت آن ذاتاً یک فعالیت بین المللی است. 

بنابراین رفع تحریم ها بس��یاری از موانع بر سر راه 
صنع��ت دریایی را رفع خواهد نمود. خوش��بختانه 
طی یکس��ال اخیر نیز شاهد بسیاری از موارد فوق 
بوده ایم. اما آنچه حائز اهمت است اینکه رفع تحریم 
ه��ا بطور کلی ارتباطات اقتصادی کش��ور را با دنیا 
گس��ترش داده و ص��ادرات و واردات بیش��تری را 
دامن می زند که این خود گس��ترش و بازار حمل و 
نقل دریایی را بدنبال دارد. در حوزه فراس��احل نیز 
می توانیم ش��اهد بازارهای فعال و بهتری باشیم که 
مثاًل با گس��ترش سطح صادرات و تولید نفت و گاز 

کشورایجاد خواهد شد.
   صنع�ت دریایی و صنای�ع دریایی 
می توان�د یک�ی از بخش های مه�م اقتصادی 
کشور باشد که توس�عه آن با توجه به شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی ای�ران و برخورداری از دو 
مرز آبی پهناور در ش�مال و جنوب کش�ور، بی 
تردی�د نیازمند فراهم کردن زیر س�اخت های 
الزم در این حوزه اس�ت. تا کنون چه اقدامات 

مهمی در این زمینه انجام شده است؟ 
خوش��بختانه حلقه های مختلف زنجیره توس��عه و 
پیشرفت صنعت دریایی طی سالهای گذشته شکل 
گرفته و کشور س��رمایه گذاری های خوبی را انجام 
داده است. توسعه دریایی کش��ور ابعاد مختلفی را 
شامل می ش��ود. نیروی انسانی، تاسیسات بندری، 
ن��اوگان حمل و نقل، ن��اوگان نظامی ش��رکتهای 
طراحی و مهندسی، صنایع ساخت و تعمیر، ناوگان 
صید، فناوری های زیس��تی و موارد مشابه بصورت 
مجزا پایه گذاری و فعالیتهای��ی نیز دارند. اما آنچه 
مشکل اساسی است هم افزایی و همکاری بین این 
حلقه ها یا بخش ها اس��ت، امید داریم با هم افزایی 
بتوان بازده کل فعالیت های دریایی را افزایش داد. 
   آیا پیش�رفت عل�وم دریایی 
متناس�ب ب�ا ظرفی�ت موج�ود در ایران 

است؟
توجه به آموزش عالی و تربیت متخصصین کار آمد 
سیاستی بوده که در کشور طی دهه های اخیر مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. خوشبختانه در حوزه دریا 
نیز شاهد توس��عه کمی و کیفی خوبی بوده ایم. در 
حال حاضر دهها مرک��ز علمی فعالیت های جدی 
دریایی داش��ته و نیروی انسانی متخصصین خوبی 
در کشور آموزش می بیند. در انتشار مقاالت علمی 
دریایی نیز ایران جزء ده کش��ور برت��ر دنیا بوده و 
ای��ن موضوع بیانگر پتانس��یل خوبی برای توس��عه 
فناوری ها و صنایع دریایی اس��ت. امیدواریم بتوانیم 

ش��اهد اس��تفاده بهینه از پتانس��یل فوق باشیم و 
متخصصین کشور با مشارکت صنایع و سازمانهای 
دریایی بتوانند اشتغال و ارزش افزوده، بیشتری در 

کشور نیز ایجاد نمایند.
   خواهشمند است فعالیتهای 
شاخص آن ستاد را در خصوص توسعه 

صنایع دریایی کشور بیان کنید؟
ستاد از ابتدای تشکیل سعی بر این داشته که توان 
خ��ود را در ام��وری که کمتر مورد توج��ه بوده اند 
بگ��ذارد و عماًل با ابزاری ک��ه در اختیار دارد بتواند 
به شکل گیری اکوسیس��تم مناسب رشد و توسعه 
دریایی کش��ور کمک نماید. بر این اس��اس تقویت 
شرکتهای دانش بنیان حمایت از فعالیتهای فناورانه 
اس��اتید، ام��ور ترویج��ی، فعالیته��ای کارآفرینانه 
دانشگاهیان و دانشجویان، شبکه سازی و هم افزایی 
سازمانهای دریایی و بسیاری موارد مشابه اقداماتی 

بوده اند که طراحی و به اجرا گذاشته شده اند. 
بطور خالصه ش��اید بت��وان برخ��ی از عناوین این 

فعالیتها را به شرح ذیل عنوان نمود:
1( مستند س��ازی توانمندی های دریایی کشور و 

مطالعات مرتبط 
٢( تدوین و انتش��ار آمارنامه دریایی و انواع اطلس 

های تخصصی
3( برگزاری جشنواری ملی " دریا مسیر پیشرفت"
4( شکل دهی شبکه ناوگان تحقیقات دریایی کشور
5( راه اندازی پایگاه اطالعات محیطی دریایی کشور

6( تدوین انواع بسته های حمایتی از فعالیت اساتید 
و تخصصین دریایی

7( تهیه و انتش��ار نقش��ه راه توس��عه فناوری های 
دریایی کشور

٨( حمایت از پای��ان نامه های تحصیالت تکمیلی 
دانشجویان دریایی

9( حمای��ت مال��ی از طرح های ش��رکتهای دانش 
بنیان دریایی

10( کمک به حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاه 
بین المللی دریایی

11( حمایت از اجرای مس��ابقات دانشجویی و ایده 
بازارهای دریایی

1٢( مش��ارکت در اجرای طرحه��ای فناورانه مورد 
نیاز سازمانها و ارگانهای دریایی

13(  راه اندازی جلس��ات و کارگروه های تخصصی 
دریایی در استانهای ساحلی

14( تدوی��ن روش��ها و مقدمات توس��عه همکاری 
ایرانیان مقیم خارج در طرح ها و پروژه های دریایی کشور

دكتر محمدسعید سیف معتقد است آنچه مشکل اساسی است، عدم هم افزایی و همکاری حلقه های مختلف زنجیره توسعه و پیشرفت صنعت 
دریایی است، امید داریم با هم افزایی بتوان بازده كل فعالیت های دریایی را افزایش داد. در ادامه مصاحبه با دكتر سیف را می خوانید:
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گفتگویی با علی گلمرادی؛ نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس شورای اسالمی

   لطف�ا در مورد فعالی�ت ها و برنامه 
های خود در زمینه صنایع دریایی و فراس�احل، 
به عن�وان نماین�ده بندر ماهش�هر در مجلس 
ش�ورای اس�المی و  عض�و کمیس�یون انرژی 

مجلس بفرمایید؟
در ابتدا الزم اس��ت از همه مسئوالن و برگزارکنندگان 
اینگونه همایش ها و سمینارها تشکر ویژه داشته باشم، 
چراکه در این اینگونه محافل با رد و بدل کردن اطالعات 
تخصصی و فنی، می توانیم از دانش افراد آگاه در زمینه 
های مختلف و تخصصی استفاده کنیم. و همچنین این 
یک فرصت خ��وب برای گرد هم آمدن افراد متخصص 
در این زمینه است و مسایل، مشکالت، راهکارها و نقطه 
نظرها مطرح می شود. در نهایت این کمکی به ما برای 

استفاده بهتر و مطلوب تر از منابع کشور است.
  بندر ماهشهر یک منطقه خاص و استراتزیک است، ولی 
من فکر می کنم ما نتوانسته ایم آنطور که باید و شاید از 
ظرفیت های آن استفاده کنیم. البته این به مفهوم انکار 
زحمات دوستان نیست، ولی  جا دارد که با برنامه ریزی 
های بهتر و جدیت بیش��تر در این رابطه سیاستگذاری 

کنیم و بهره گیریهای بهتری داشته باشیم.
   ب�ا توجه ب�ه موقعیت کلیدی 
و اس�تراتژیک بندر ماهشهرچگونه می 

توانیم این ظرفیت ها را عملیاتی کنیم؟
صنعت دریا یک صنعت منحصر بفرد و استراتژیک است، 
در مبحث اقتصاد و تجارت امروزه بحث قیمت تمام شده 
یکی از شاخصه های بسیار تاثیرگذار در مباحث اقتصادی 
و تجاری است و صنعت دریا هم به تنهایی می تواند نقش 
بسیار اساسی در این راستا بازی کند، به عنوان مثال برای 
کشور عزیر خودمان بالغ بر 90 درصد تجارت  از طریق 
حمل و نقل دریایی انجام می شود، و همین موضوع دلیلی 

باید باشد بر تغییر نگاه ما بر موضوع دریا و صنعت حمل 
و نقل دریایی ،حجم بسیاری از کاالها در برهه زمانی و با 
هزینه های معقولی در بحث تجارت جهانی مبادله می 
شود، کشور ما هم به علت اینکه در یک موقعیت خاص 
قرار گرفته است و به آبها ی آزاد دسترسی دارد می تواند 
بسیار راهگشا باشد و به اقتصاد کشور کمک کند، حال 
چطور و چگونه؟ ما اگربه کار علمی و تخصصی اعتقاد 
داشته باشیم مشکل حل می شود؛ یعنی باید بپذیریم  که 
تنها بر اساس خرد جمعی می شود از این ظرفیت ها به 
خوبی استفاده کرد. ما باید  یک طرح جامع و کاملی  را 
در رابطه با مدیریت دریا و سواحل داشته باشیم و  بررسی 
کنیم که هم اکنون کجای کار هستیم و می خواهیم به 

کجا برسیم.
   چه بخشی باید تمرکز خود را 
بر این طرح جامع بگذارد و آن را عملیاتی 

کند؟
 مس��ئولیت دریا و سواحل با سازمان بنادر و دریانوردی 
است، اما واقعیت این است که وقتی طرحی جامع و کامل 
است که شما همه عوامل و مولفه های دخیل در آن را 
باید در کار مطالعاتی  ببینید، حتما سازمانهای مربوطه 
دیگر در این طرح جامع موثر خواهند بود، اما متولی می 
تواند سازمان بنادر و دریانوردی باشد.اگر سایر ارگان ها 
و س��ازمان های دیگر هم به طور موازی در این مسئله 
همکاری و همیاری کنند  می تواند خروجی بسیار خوبی 

داشته باشد.
   یعنی شما معتقد هستید که ما فقط 
با گرد هم آوردن دیگر سازمان ها و ارگان ها می 
توانیم به یک طرح جامع دسترسی پیدا کنیم،  در 

غیر این صورت این طرح ناقص خواهد ماند؟
قطعا همینطور اس��ت، همانطور که می دانید صنعت 
شیالت ما کامال به دریا متکی است  و بخش عمده ای از 
کشاورزی ما متکی به در یا است، گردشگری ساحلی ما 
امروزه یک بحث ویژه است و بسیاری از کشورها توانسته 
ان��د از آن به خوبی بهره ببرند و همچنین بحث امنیت 
دریا، که در تمام این موارد  باید همه سازمان و نهادهای 
مربوط، البته با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی، دست 

به دست هم دهند و مشکالت و مسائل را حل کنند. 
   یکی از مشکالت استان های 
ساحلی کشور بحث اشتغال است، و شما 

هم در مصاحبه های گذشته خود  به اشتغال 
افراد بومی و به ثمر نشستن پروژه ها اشاره 
کرده اید، ش�ما برای حل این مش�کل چه 

کرده اید؟
م��ا بحثی را در دبیرخانه مناطق ویژه و آزاد مطرح کرده 
ایم و من نیز آنجا متذکر شدم، سواحل ما ظرفیت بسیار 
خوبی برای ایجاد اشتغال دارد، مثال برپایی بازارچه های 
ساحلی و مراکز تفریحی توسط افراد بومی، در مورد برپایی 
اینگونه موارد باید اذعان داشت که به خاطر اینکه بسیاری 
از سواحل  مرز کشور ما با کشورهای همسایه را تعیین می 
کنند ما می توانیم با ایجاد این بازارچه ها و ... این مبادالت 
تجاری و فرهنگی را انجام دهیم. کامال ملموس است اگر 
سرمایه گذاری های کارشناسانه در این مناطق  انجام شود 
کمک بزرگی در بحث اشتغال و مشخصا در بحث اقتصاد 
مقاوتی خواهد کرد، اما ما باید این را بر اساس مولفه دانش 

بنیانی و با مطالعات حساب شده دنبال کنیم.
   موضوع دیگری که در بحث مناطق 
آزاد و ویژه مطرح می ش�ود بح�ث قاچاق کاال 

است، نظر شما در این خصوص چیست؟ 
بعضی اوقات متاسفانه به خاطر اینکه ما در اجرای بعضی 
موضوعات مانند نظارت، مدیریت و ...  ضعیف عمل کرده 
ایم اینگونه موارد ناخوشایند روی می دهد اما واقعیت این 
است که  مناطق آزاد با داشتن برخی معافیت ها و قیمت 
های تمام شده و دیگر شرایط راه برای پیشرفت اقتصادی 
و تجارت هموار می کند، اما گاهی نیز از این شرایط به 
دلیل عدم نظارت و...  سوء استفاده هایی صورت می گیرد، 
و کلیت را زیر سوال می برد. در واقع ضعیف مدیریتی ما 

باعث خروجی نامناسب می شود.
   در پای�ان اگ�ر صحبت�ی ی�ا 

پیشنهادی دارید بفرمایید؟
بنده خیلی خوب و عمیق به جایگاه و نقش همکاران در 
بخش دریایی و دریانوردی واقف هستم، حقیقتا کار بسیار 
سخت و پر مشقتی اس��ت و این دوستان دائم در حال 
مبارزه با امواج دریا به خاطر امنیت دریا و پیشرفت اقتصاد 
کشور هستند. در اینجا الزم می دانم به عنوان نماینده 
مردم از تمامی این دوس��تان که خالصانه در بخشهای  
نظامی و اقتصادی انجام وظیفه می کنند تشکر کنم و 
این قول را می دهم که به عنوان عضو کوچکی در مجلس 

هرکجا که الزم باشد دلسوزانه همکاری خواهم کرد.

همايش صنايع دريايی، كمکی برای استفاده بهتر و مطلوب تر از منابع كشور است
علی گلمرادی در سال 1386 بعنوان شهردار شهرستان ماهشهر، فصل جدیدی در دوران حیات كاری خود شروع كرد و پس از اتمام ماموریت 
دو ساله در ساختار وزارت كشور مجددا به عنوان مشاور مدیر كل بنادر و دریانوردی استان خوزستان انتخاب شد و پس از مدت كوتاهی بنا 
به تشخیص و تصمیم آن مدیریت به منظور رفع مشکالت موجود به بندر سجافی هندیجان به عنوان مدیر به مدت یکسال درمیان مردمان 
خونگرم هندیجان و رفع موانع و چالش های لنج داران و تجار منطقه سپری كرد و پس از اتمام ماموریت در بندر سجافی هندیجان در مرداد 
ماه 1390 مفتخر به سکانداری شهرداری شهر بندر امام خمینی )ره( گردید.وی در نهایت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی به 
عنوان نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان، وارد مجلس اسالمی شد. گفت و گوی نشریه مهندسی دریا با محوریت » مهم ترین 
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   اهمی�ت صنای�ع دریای�ی و 
جایگاه آن در اقتصاد کشور را چگونه می 

بینید؟
مزیت ه��ای جغرافیایی کش��ورمان ای��ران در حوزه 
دریایی بسیار زیاد می باشد. دارا بودن حدود 3000 
کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال 
و جنوب کشور، دسترسی به آب های آزاد  قرارگیری 
کشور بر سر مس��یر کریدورهای ترانزیتی شمالی- 
جنوبی و عملکرد ارتباط دهنده کش��ورهای آسیای 
میانه با آب های جنوب کش��ور از جمله مزیت های 
مهم جغرافیایی کش��ور در حوزه دریایی بشمار می 
رود. از نظر اقتصادی، صنایع دریایی جایگاه ویژه ای 
را در اقتص��اد کش��ور دارا می باش��د. صنایع دریایی 
ایران در طول ایام وگذش��ت زم��ان همواره با موانع 
و تنگناهایی دس��ت و پنجه نرم کرده است. اگر چه 
سرمایه گذاری های نسبی تا حدودی دراین صنعت 
تاثیر گ��ذار بوده ولی طرح ه��ا و برنامه های اجرایی 
علی رغم تالش ها وحرکت های نسبی به ناکامی ختم 
شده اس��ت. فقدان سیاست گذاری هماهنگ و نبود 
استراتژی مدون دو عامل اصلی می باشند که باعث 
ش��کل گیری گلوگاه های چند الیه در مسیر توسعه 
صنعت دریایی شده اس��ت. صنعت کشتی سازی را 
می ت��وان یک��ی از مهمترین صنایع دریایی کش��ور 
عنوان نمود. این صنعت به عنوان یکی از محورهای 
اشتغال زایی و توسعه صنعتی بنادر تجاری به عنوان 
گلوگاه های ورود و خروج کاال به کشور مطرح بوده و 

نقش کشتیرانی به عنوان بازوی مهم تجارت خارجی، 
نش��ان دهنده میزان نقش این صنع��ت دریایی در 
اقتصاد کش��ور می باش��د. یکی دیگ��ر از مهمترین 
نقش ه��ای اقتص��ادی که توس��ط بن��ادر و صنایع 
دریایی ارائه می گردد، خدمات لجس��تیکی دریایی 
می باش��د. حمل و نقل دریایی یک��ی از پر اهمیت 
ترین روش های حمل مورد استفاده در سطح جهان 
بوده و نقش عمده ای در گسترش و تسهیل تجارت 
جهانی داش��ته است؛ بطوریکه حدود 95درصد کل 
کااله��ای دنیا در تجارت بین الملل توس��ط حمل و 
نقل دریایی حمل می ش��ود. پیشرفت های اخیر در 
صنعت کشتی س��ازی، کاربرد تجهیزات پیش��رفته 
لجس��تیکی در بنادر، بهره گی��ری از مزایایی چون 
حمل در حجم های بسیار باال و گستره جغرافیایی 
عملکرد آن و همچنین اس��تفاده از کانتینرها برای 
سهولت حمل و نگهداری کاالها، کاربرد حمل و نقل 
دریایی را به ش��دت در عملیات حمل بین قاره ای 
و بین کش��وری مورد توجه قرار داده اس��ت. امروزه 
به دلیل اهمی��ت یافتن معیارهایی چون تحویل به 
موق��ع، تحویل با کمترین هزینه و قابلیت اطمینان 
در تحویل کاال به مشتری، مفهوم لجستیک دریایی 
اهمیت��ی بی��ش از پیش پیدا کرده اس��ت. با وجود 
اهمیت مقوله حمل و نقل و لجستیک در پشتیبانی 
از تولی��د و تجارت داخلی و خارجی کش��ور، آمارها 
نشان می دهند که لجستیک و حمل و نقل دریایی 
هنوز جایگاه مطلوب خود را در کش��ور در مقایسه 

با س��ایر کشورهای دریایی دنیا نیافته است. مطابق 
آمار بازرگانی خارجی کشور، در سال 1390، حدود 
٨6 درص��د تناژ صادرات و 93 درص��د تناژ واردات 
کاال در کش��ور از طری��ق حمل ونقل دریایی صورت 
گرفته است. همچنین، سهم بنادر از ترانزیت کاال از 
کشور در حدود 71 درصد می باشد که بیانگر نقش 
باالی دریا و حمل ونقل دریایی در تجارت و بازرگانی 
کشور می باشد ولی همچنان امکان بهبود و ارتقای 
جایگاه این مد حمل و نقل در تجارت خارجی کشور 
وج��ود دارد. گ��ر چه اهمیت حم��ل و نقل دریایی 
نشات گرفته از نیاز به مصرف کاالهای گوناگون در 
نقاط مختلف دنیا است که از طریق خشکی ارتباط 
ندارند، اما این تنها مساله نیست. امروزه کاهش هر 
چه بیش��تر در هزینه ها، افزای��ش قابلیت اطمینان، 
 ارزش افزوده و بسیاری از ابعاد دیگر هم باید در آن 
در نظر گرفته شوند. این موارد خود مفهوم جدیدی 
در حمل و نقل دریایی به نام “لجستیک دریایی” را 
ارائه می کند. بگونه ای که حمل دریایی تنها یکی از 
مسائل مطرح در لجستیک دریایی است. به عبارت 
دیگر نه تنها تحویل کاال به مشتری،  بلکه تحویل در 
کمترین زمان با پائین ترین هزینه مد نظر است. در 
حقیق��ت، تقاضا برای کاال در لجس��تیک دریایی به 
معنی صاحب ش��دن کاالی حمل شده که در طول 
زنجیره تامین دارای ارزش افزوده ش��ده اس��ت،  به 
موقع، با کمترین هزینه در سطح مناسبی از کیفیت 
و در مقدار صحیح اس��ت که این افزوده شدن ابعاد 
جدید به تقاضا، ناش��ی از جهانی ش��دن در تولید، 
مصرف، تغییر در نیازهای مشتری و رقابت در سطح 

جهانی است.
   صنای�ع دریای�ی می توان�د یکی از 
بخ�ش ه�ای مهم اقتصادی کش�ور باش�د که 
توس�عه آن باعث رونق و پیش�رفت شهرهای 
ساحلی کش�ور خواهد بود این موضوع نیازمند 
فراهم کردن زیرس�اخت های الزم می باش�د، 
نقش قوه مقننه را به عنوان مرکز قانون گذاری 
کشور و کمک به تسهیل آن چگونه ارزیابی می 

کنید؟ 
اجرای ط��رح "صنایع ب��زرگ اقیانوس��ی" موجب 
رونق ش��هرهای س��واحل جنوب کش��ور می شود. 
س��واحل دریای عمان دارای ویژگی های خاصی از 
جمله داش��تن آبهای عمیق تا عمق س��ه هزار متر 
و همچنین نزدیک بودن س��احل ب��ه آبهای عمیق 

گفتگویی با عبدالحمید خدری؛ نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی

با خريد كشتی از خارج، مشکل اشتغال حل نمی شود
نماینده مردم بوشهر معتقد است در كشتی سازی قانون حداكثر استفاده از توان داخلی  رعایت نشده و شاهد واردات كشتی های خارجی به كشور هستیم. وقتی كشتی را 

از خارج می خریم باید به این هم فکر كنیم كه چگونه قرار است مشکل اشتغال در این منطقه را حل وفصل كنیم. در ادامه مصاحبه با عبدالحمید خدری را می خوانید
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تا 600 متر این س��واحل را از سواحل دیگر متمایز 
می کن��د بنابراین از این ویژگی ه��ا می توان برای 
راه ان��دازی صنای��ع مختل��ف از جمل��ه راه اندازی 
کارخانجات لوازم بهداش��تی ، مکان های تفریحی ، 
محصوالت کشاورزی ، گردشگری و تهیه آب معدنی 
اس��تفاده کرد. آب معدنی ک��ه از عمق آبها گرفته و 
شیرین شده باشد از قیمت بس��یار باالیی برخودار 
اس��ت زیرا این آب معدنی دارای مواد مغذی زیادی 
اس��ت. کش��ورهای اندونزی و مالزی دو کش��وری 
هس��تند که ای��ن طرح ها را با موفقی��ت اجرا کرده 
اند. با اس��تفاده از عمق زی��اد آب می توان با به کار 
گیری سیس��تمی خاص ، انرژی مورد نیاز صنایعی 
که می ش��ود در آن بخش راه اندازی شود را تامین 
کرد و مطالعات اولی��ه ای که در آن منطقه صورت 
گرفته امکان اجرای این طرح را تایید کرده اس��ت.

عمده فعالیت برای اشتغال در دریا کارهای شیالتی 
از جمله صید و صیادی اس��ت باید ب��ا برنامه های 
ریزی های اصولی و علمی موجبات رونق این مناطق 
فراهم شود که طرح'صنایع بزرگ اقیانوسی'یکی از 
این راهکارها است که به نظر می رسد جوابگوی نیاز 

این مناطق خواهد بود.
 از اینک��ه ای��ن طرح ' صنای��ع بزرگ اقیانوس��ی ' 
نامگذاری ش��د به این معنا نیس��ت ک��ه این طرح 
در دریا قابل اس��تفاده نیس��ت بلکه اقیانوس و دریا 

مترادف هم هستند.
اگر خوب به این طرح پرداخته شود گزینه مناسبی 
برای آبادانی سواحل دریای عمان خواهد بود یعنی 
همان تاثیری که صنعت نفت و گاز در خلیج فارس 
و منطقه عسلویه داشت ، می تواند سواحل عمان را 
نیز از نظر اقتصادی پررونق کند و رفاه و آسایش را 

برای مردم آن منطقه به همراه داشته باشد.
از منظر بررس��ی های تاریخی، اجتماعی و جذابیت 
سکونتی، مناطق ساحلی از پربارترین مناطق جهان 
و بس��تر فعالیت های عظیم اقتص��ادی و اجتماعی 
به ش��مار م��ی روند به گونه ای که حدود دو س��وم 
جمعیت جه��ان در مح��دوده ش��صت کیلومتری 
حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از ٨0 درصد 
از ش��هرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب 
های تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی 

قرار گرفته است.
 ای��ن مهم بیانگ��ر جایگاه "اقتصاد دری��ا محور" در 
رشد و رونق این شهرها می باشد. کشورهای توسعه 
یافته و در حال توس��عه س��عی می کنند از سواحل 
و بخش مش��اع دریایی کره زمین حداکثر استفاده 
را داش��ته باش��ند، از طرف دیگر استفاده از سواحل 
دری��ا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش 
های تفریحی، فعالیت های گردشگری ساحل یا در 
اعماق دریا، آب درمانی و طبی، اشتغال زایی را نیز 
به دنبال دارد به طوری که به ازای ایجاد یک شغل 

در بخ��ش اقتصاد دریایی، چهار ش��غل جانبی هم 
ایجاد می ش��ود. بررسی ها نشان می دهد که سهم 
دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی 
پیشرفته مثل اتحادیه اروپا 50 درصد است، اما این 
رقم در کش��ور ایران، با وجود قریب به ش��ش هزار 
کیلومتر نوار ساحلی، فقط ٢ درصد است؛ همچنین 
محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری 
و نظامی فعلی کش��ور، فقط 5 درصد سواحل را به 
خ��ود اختصاص داده و 95 درصد ظرفیت س��احلی 
کش��ور، بدون اس��تفاده باق��ی مانده اس��ت.  طبق 
سند چشم انداز، جمهوری اس��المی ایران، در افق 
1404 هجری شمس��ی، باید جایگاه اول اقتصادی 
منطقه را داش��ته باش��د، از طرفی در مسیر نیل به 
هدف بایس��تی ارزش های بنیادین نظام اس��المی 
حفظ و تقویت ش��ود و در این راس��تا مدل اقتصاد 
مقاومتی تعریف شده است که تحقق رویکرد درون 
زای ب��رون گرا، بعنوان یکی از راهبردهای این مدل 
اقتصادی متعالی در کشور دریایی ای همچون ایران، 
نیازمند رشد همگن »توسعه دریا محور« می باشد و 
واالترین دستاورد توسعه دریا محور، کسب اقتدار و 
سیادت اقتصادی ملی و کسب حضوری قدرتمند در 
تمامی عرصه های دریایی و ابعاد جهانی اس��ت چرا 
که ایران س��رزمینی است که با 190 هزار کیلومتر 
مربع وسعت دریایی و سواحلی بطول حدوداً 5٨00 
کیلومتر، کشوری دریایی محسوب شده و از دو سوی 
شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد و این مناطق 
ساحلی که با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و 
ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای، بعنوان 
یکی از مهمترین نواحی حساس سیاسی و اقتصادی 
جهان به شمار می رود، می تواند با توسعه مناسب، 
نقش اقتصادی و سیاس��ی باالیی رد سطوح منطقه 

ای و جهانی ایفا کند. 
   با توجه به ظرفیت باالی اشتغالزایی 
در صنای�ع دریایی دالیل عدم اس�تفاده از این 
پتانس�یل ها و امکانات چیست و آیا مجلس در 
خصوص توجه بیشتر به مناطق محروم ساحلی 
با نگاه ویژه به صنایع دریایی برنامه ای در این 
خصوص دارد؟                                                                                              
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رشد بیکاري 
در ش��هرهای جنوبی طی دهه هاي گذشته یکی از 
دالیل رونق قاچاق در این مناطق بوده اس��ت. رشد 
ناخوش��ایند بی��کاری و قاچاق به عن��وان ٢ معضل 

اقتصادي در سال هاي اخیر بوده است
هر تولیدکننده براي تامین مواد اولیه وارداتي، انواع 
مالیات، حق بیمه و گمرك را باید بپردازد و طبیعي 
اس��ت که نمي تواند ب��ا کاالیي که ب��دون پرداخت 
هرگونه حقوق گمرکي و مالیات از طریق غیرقانوني 
به کش��ور وارد شده رقابت کند. او افزود: اشباع بازار 
از کاالي خارج��ي به ویژه کااله��اي قاچاق، عرصه 

را بر فروش تولی��دات داخلي تنگ مي کند. کاهش 
مص��رف کاالهاي داخلي و پایی��ن آمدن آمار تولید 
صنایع و مراکز تولیدي، سبب ورشکستگي و بیکاري 
تولیدکنندگان داخلي مي ش��ود. این بیکاري نیز به 
نوبه خ��ود تبعات جبران ناپذی��ري را در پي خواهد 

داشت.
استراتژی اشتغال نداریم

متاسفانه در کشور اس��تراتژی برای اشتغال نداریم 
و متاس��فانه در توسعه شهرها توجهی به مزیت ها و 
پتانسیل های موجود در هر منطقه نمی شود و همین 
امر باعث ش��ده تا با انبوهی از مهاجر از استان های 
جنوبی به س��ایر استان های کش��ور مواجه باشیم. 
در جامعه ای ک��ه کار و فعالیت به عنوان یک ارزش 
فرهنگ��ی و پایه اعتقادی و دینی تلقی می ش��ود و 
گرایش به فعالیت هایی نظیر قاچاق، به خودی خود 
در جامعه ضد ارزش محسوب می شود، متاسفانه هر 
روز بر تعداد افرادی که از این طریق کس��ب درآمد 
می کنند افزوده می ش��ود. با توجه ب��ه درآمد باالی 
قاچاق این که گروهی با صرف زمان اندك درآمدی 
غیرمتعارف و بیش از حد معمول به دس��ت بیاورند 

در جامعه تاثیر منفی دارد.
غفلت از صنایع دریایی در شهرهای ساحلی

برخی از فعاالن صنایع دریایی هم بر این باورند که 
غفلت از صنایع دریایی در شهرهای جنوبی یکی از 
ریشه های مشکل در این مناطق است.با وجود مزیت 
نس��بی که در صنایع دریایی وج��ود دارد در طول 
س��ال های گذشته از توس��عه در این صنعت غفلت 
شده است. وقتی کش��تی را از خارج می خریم باید 
به این هم فکر کنیم که چگونه قرار اس��ت مشکل 

اشتغال در این منطقه را حل وفصل کنیم.
ب�ا  جنوب�ی  ش�هرهای  در  اش�تغال  رون�ق 

سرمایه گذاری دولتی
 در زمینه سکوس��ازی به دلیل اجرای قانون حداکثر 
استفاده از توان داخلی، توانمند شده و نیازی به واردات 
نداریم،  اما متاسفانه در زمینه کشتی سازی این قانون 
رعایت نش��ده و شاهد واردات کشتی های خارجی به 
کشور هستیم. ضمن این که با توجه به این که کشتی ها 
وارد کش��ور نمی شوند و در دریا تردد دارند، هیچ گونه 
حقوق گمرکی و عوارضی پرداخت نمی کنند. با وجود 
این باز هم تولیدات ایرانی قدرت رقابت با محصوالت 
خارجی را دارد. رشد و توسعه مناطق مرزی می تواند 
عامل مهمی در جلوگیری و کاهش گرایش به قاچاق 
در س��طح خرد باش��د. روشن اس��ت که توسعه این 
مناطق جز از طریق سرمایه گذاری دولتی امکان پذیر 
نخواهد بود؛ چرا که ادامه این شرایط در مناطق مرزی 
در بلندمدت تهدیدات امنیتی، سیاس��ی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جبران ناپذیری را بر جای خواهد 
گذاشت که تاثیرات آن متوجه بخش خاصی از کشور 

نیست بلکه کل آن را در برمی گیرد.
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   لزوم و اهمیت صنایع دریایی 
و جایگاه آن در اقتصاد کش�ور را چگونه 

می بینید؟
کش��ور ای��ران ب��ا داش��تن م��رز آب��ی در ح��دود 
را درجه��ت  بزرگ��ی  پتانس��یل  5٨00کیلومت��ر، 
اختصاص س��هم بازار کسب وکار و اقتصاد کشور به 
صنای��ع دریایی در اختیار دارد . می توان با تکیه بر 
این مهم،  فعالیته��ای اقتصادی بزرگی را در زمینه 
صنایع فراس��احل ، ناو بری دریای��ی،  حمل و نقل 
وترانزیت کاال،  ش��یالت و گردش��گری دریایی رقم 
زده و در این مسیر محرك موثری در زنجیره تامین 
منابع خواهد بود . با توسعه این صنعت نه تنها بهره 
های اقتصادی بلکه ظرفیت های علمی و امنیتی و 
سیاس��ی کش��ور نیز ارتقاء خواهد یافت. با توجه به 
نمودار رش��د ناوگان دریایی کش��ور طی سال های 
13٨4 ت��ا 1394 و رش��د متوس��ط 6 درصدی آن 
در طی س��ال های 13٨4 تا 139٢ با وجود شرایط 
نامناسب اقتصادی و همچنین افزایش ارزش بازار از 
1/1 میلیارد دالر به ٢/1 میلیارد دالر از سال 139٢ 
ت��ا به امروز، خ��ود بیانگر ظرفیت ه��ای موجود در 
این بخش و اختصاص س��هم قابل توجهی در تولید 

ناخالص داخلی خواهد بود.

   به نظر شما برگزاری همایش 
صنایع دریایی چه ضرورت و اهمیتی دارد 
و ارزیابی ش�ما از همایش�های گذش�ته 

چیست؟
با توجه به تنوع و گس��تردگی حوزه های دریایی و 
گاه��ی عدم هماهنگی بین این ح��وزه ها، برگزاری 
چنی��ن همایش ه��ای عالوه بر کش��ف ظرفیتها و 
کمبود های موجود در این صنعت میتواند منجر به 
تدوین برنامه هایی جامع در جهت شکل گیری بازار 
شود و توسعه این صنعت را تسهیل بخشد.نکته ای 

که قابل تامل است اگر بیانیه ها و تفاهم نامه هایی 
که در پایان چنین همایش هایی مطرح می گردد با 
حمایت از صنعت داخلی  و ایجاد  اولویت در سفارش 
ساخت داخل، اختصاص  بودجه و اعتبار به صندوق 
توس��عه صنایع دریایی از طرف دولت باشد تاثیر به 

سزایی در روند رشد اقتصادی خواهد داشت.
   کارشناسان اقتصادی بر این 
باورن�د که رفع تحریم ها تاثیرات مثبت 
فراوانی در همه بخش های کشور خواهد 
داشت. به نظر شما این رخداد چه تاثیری 
در صنایع دریایی می تواند داشته باشد؟

ب��ا نگاه به نمودار عملکرد صنای��ع دریایی در حوزه 
های مختلف درطول 10 س��ال اخیر می توان تاثیر 
تحریم را در این صنعت به خوبی احساس نمود لذا 
با برداش��تن تحریم ها به طور کامل عالوه بر ایجاد 
فرصت های س��رمایه گذاری در سطح بین المللی، 
مسیرسریعتر و بهینه تری برای تدوین برنامه های 
کالن و اقتصادی برای صنایع دریایی گشوده خواهد 

شد.
   صنع�ت دریانوردی و صنایع 
دریای�ی م�ی تواند یک�ی از بخش های 
مهم اقتصادی کشور باشد که توسعه آن 
با توجه به ش�رایط اقلیمی و جغرافیایی 
ایران و برخورداری از دو مرز آبی پهناور 
در شمال و جنوب کشور، بی تردید نیازمند 
فراهم کردن زیرساخت های الزم در این 
حوزه اس�ت. تا کنون چه اقدامات مهمی 

دراین زمینه انجام شده است؟
با توجه به  اینکه زیر س��اختهای الزم جهت توسعه 
این صنعت شامل دو بخش ساخت و تجهیز کارگاه 
ه��ا و تربیت نیروی انس��انی متخصص می باش��د 
،س��رمایه گذاری و برنامه ریزی صحی��ح در هر دو 

گفتگویی با مهندس محمدرحیم دهقانی؛ رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا(

بخش های خصوصی و دولتی برای تکميل زنجيره تامين بسيج شوند
رئیس هیئت مدیره شركت صدرا گفت: شركت صنعتی دریایی ایران)صدرا(در شمال و جنوب كشور اقدام به تجهیز كارگاه های خود و تربیت 
نیروی انسانی متخصص نموده است ولی با كاهش سفارش ساخت و عدم وجود زنجیره تامین تجهیزات در داخل ، همانند سایر سازندگان سازه 

های دریایی در انتظار سفارش می باشد. در ادامه مصاحبه با مهندس دهقانی را می خوانید:

با فرصت های 
سرمایه گذاری در 
سطح بین املللی، 

مسیرسریعتر و بهینه 
تری برای تدوین 

برنامه های کالن و 
اقتصادی برای صنایع 
دریایی گشوده خواهد 

شد.
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بخش ضروری و نیاز به ش��ناخت و درك پیش نیاز 
های  وابس��ته به آنها را در بر دارد.همچنین بس��یج 
بخش��های خصوصی و دولتی برای تکمیل زنجیره 
تامی��ن تجهیزات جهت کوتاه کردن زمان س��اخت 
و کاهش هزینه های تمام ش��ده ساخت سازه های 
دریایی و کشتی س��ازی از اهمیت باالیی برخوردار 
است و شرکت صنعتی دریایی ایران)صدرا(در شمال 
و جنوب کش��ور اقدام به تجهیز کارگاه های خود و 
تربیت نیروی انس��انی متخصص نموده است ولی با 
کاهش سفارش ساخت و عدم وجود زنجیره تامین 
تجهیزات در داخل ، همانند س��ایر سازندگان سازه 

های دریایی در انتظار سفارش می باشد. 
   رف�ع تحری�م ها و ش�رایط 
ایجاد شده در عرصه اقتصادی کشور چه 

شرایطی را در شرکت متبوع شما فراهم 
ک�رده و چه برنامه های�ی را برای حضور 

قدرتمند در فضای به وجود آمده دارید؟
ی��ا توجه به اینکه س��ایه تحریم باعث کند ش��دن 

فعالیتهای  این شرکت در پروژه های کشتی سازی 
و فراساحل شده بود.با شروع لغو تحریم ها و برطرف 
شدن محدودیت های تامین کاال، انجام پروژه های 
فراس��احل سرعت گرفته و در صنعت کشتی سازی 
ب��ا توجه به برطرف ش��دن محدودیت ها، ش��رکت 
ص��درا اقدام به برنامه ری��زی و مذاکره  برای جذب 
مش��تری های جدید جهت ساخت کشتی و کسب 

قراردادهای جدید را فراهم نموده است. 
   آیا پیش�رفت عل�وم دریایی 
متناس�ب ب�ا ظرفی�ت موج�ود در ایران 
است؟ در واقع آیا از ظرفیت های دریایی 

ایران به درستی استفاده شده است؟
      خیر، اس��تفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی 
موجود، نیاز به هماهنگی گسترده بین دولت )شورای 
عالی صنایع دریایی(،  بانکها،  س��فارش دهندگان و 
سازندگان داخلی را دارد.لذا ایجاد راهکارهای جدید 
جهت هماهنگی برای کس��ب فاینانس های داخلی 
و خارج��ی و همچنین تضمین س��الیانه س��فارش 
تعدادی کشتی برای ساخت و یا تعمیرات در داخل 
و تشویق بخش��های خصوصی و دولتی جهت ورود 
ب��ه زنجیره تامین تجهی��زات مورد نی��از در داخل 
کشور برای رس��یدن به کاهش هزینه های ساخت 
و افزایش سرعت تکمیل پروژه ها مقدمه استفاده از 
ظرفیت های دریایی کشور عزیزمان ایران می باشد.

   ب�ا توج�ه به تصویب س�ند 
جامع توس�عه دریایی کش�ور،برگزاری 
همای�ش صنای�ع دریای�ی تا چ�ه اندازه 
میتواند در اجرایی ش�دن این سند مهم، 

تاثیر گذار باشد؟
رس��الت برگزار کنندگان چنین همایش هایی فقط 
مح��دود به ایام نزدیک به برگزاری همایش نبوده و 
چنانچه قصد بر رس��یدن اه��داف کالن و اقتصادی 
باشد دست اندرکاران آن باید درفاصله بین برگزاری 
همای��ش ها با ارتباط و همکاری با تمام حلقه های 
متص��ل به این صنع��ت از دغدغه ها، مش��کالت و 
ظرفیت های اعضاء مطلع و با س��اماندهی اطالعات 
و تهیه گزارش و انعکاس واقعیت ها عالوه بر سمت 
و سوی بخشیدن به همایش ها، مرجعی قابل قبول 

برای تصمیم گیری های کالن کشور باشند. 

استفاده حداکثری از 
ظرفیت های داخلی 

موجود، نیاز به 
هماهنگی گسترده 

بین دولت )شورای 
عالی صنایع دریایی(،  

بانکها،  سفارش 
دهندگان و سازندگان 

داخلی را دارد.

شماره 123/ مهر ماه/ 1395

هجدهمین همایش صنایع دریایی

صفحه 22



مهندسی دریا

ایمنی و حوادث

آيين نامه اجرايی چاپ مقاالت ISI در مجالت برتر حوزه مهندسی دريا 
تدوين شد

جلوگيری از تکرار حوادث 
ناگوار با تحقق اهداف نظام 

 HSEE جامع

 ISI تدوین آیین نامه اجرایی حمایت از مقاالت
توس��ط ستاد توس��عه فناوري و نوآوری صنایع 
دان��ش بنیان دریایی معاون��ت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری انجام می شود. 
به گ��زارش مارین نیوز، با هدف ارتقای کیفیت 
مقاالت ISI و توس��عه فعالیت های پژوهشی در 
حوزه مهندسی دریا، از مقاالت چاپ شده که با 
نام جمهوری اسالمی ایران در مجالت با کیفیت 
Q1 و Q٢ )طبق نظام رتبه بندی سایماگو( در 

 )Ocean engineering( حوزه مهندسی دریا
ثبت شده، حمایت می شود. 

ای��ن مقاالت پس از بررس��ی و تأیید ارتباط آن 
با حوزه مهندسی دریا مشمول دریافت حمایت 
تش��ویقی خواهند ش��د. فقط مقاالتی بررسی 
می ش��وند که بیش از یک س��ال از تاریخ چاپ 
نهایی آن ها نگذشته باشد و مبنای زمانی، زمان 

چاپ نهایی مقاله خواهد بود.
نحوه ارائه درخواست حمایت

درخواس��ت حمایت بایستی توس��ط نویسنده 
مس��ئول و یا یکی از نویس��ندگان ب��ا به همراه 
داش��تن تأییدیه از نویسنده مس��ئول مقاله به 
س��تاد ارائه ش��ود. برای ثبت درخواست، فایل 
PDF مقاله چاپ شده در سربرگ مجله و لینک 

مقاله در سایت مجله مورد نیاز است.
روش و مقدار حمایت 

میزان حمایت برای مقاالت چاپ شده در مجالت 
با کیفیت Q1، 15 میلیون ریال و برای مقاالت 
چاپ شده در مجالت با کیفیت Q٢، 10 میلیون 

ریال خواهد بود. 
مبلغ حمایتی با توجه به کیفیت مقاله و تأیید 
ارتب��اط موضوعی ب��ا حوزه مهندس��ی دریا به 

حساب درخواست کننده واریز میشود. 
در صورتیکه اس��اتید راهنمای دانشجو بیش از 
یک نفر باشند، سهم استاد راهنمای اول مطابق 
سهم استاد راهنما و سهم سایر  اساتید راهنما 

مطابق سهم سایر نویسندگان خواهد بود.
نحوه تقسیم مبالغ حمایت تشویقی در صورتیکه 
رابطه بین هیچ یک از نویسندگان از نوع استاد 
راهنما و دانشجو نباشد، بصورت مساوی خواهد بود.

در راس��تای تحقق سیاس��ت ها و خط 
مشی نظام جامع HSEE و به منظور 
جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در هر 
کدام از حوزه های بهداش��تی ،ایمنی، 
محیط زیست و انرژی در بخش صنعت 
و معدن برنامه های کنترلی و پیشگیرانه 

تدوین گردیده است. 
در همین راس��تا دفتر بهداشت ایمنی 
محی��ط زیس��ت و ان��رژی در نامه ای 
رسمی به تاریخ ٢ مرداد 95 جهت اطالع 
رسانی در خصوص برنامه های کنترلی 
و پیشگیرانه به انجمن ها و اتحادیه ها 
ارسال نموده است. در بخشی از این نامه 
آمده است :»... از جمله این برنامه های 

پیشگیرانه، تدوین درس آموزی حوادث 
توسط دفتر HSEE وزارت و انتشار آن 
در بین سازمان های تابعه و وابسته به 
منظور جلوگیری از حوادث شغلی است. 
لذا ب��ا عنایت به بند 5 م��اده ٨ برنامه 
جامع HSEE وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در ارائه اطالعات مدون در قالب 
گزارش هایی منطبق با دس��تورالعمل 
های مربوطه، کلیه صنایع دارای مجوز 
تاسیس و بهره برداری از وزارت متبوع 
گزارش  موظفندطب��ق دس��تورالعمل 
دهی حوادث طبق ف��رم های طراحی 
شده گزارش حادثه را به دفتر کل امور 

HSEE ارسال نمایند.«

برنام�ه های پیش�گیرانه در حوادث بخ�ش صنعت و معدن 
اجرایی می شود. 

Marine Engineering
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   آقای دکتر برای شروع گفتگو 
لزوم و اهمی�ت صنایع دریایی و جایگاه 
آن در اقتصاد کشور را چگونه می بینید؟

بر اس��اس معیارهای مختلف نظیر گستره مرز 
ه��ای آبی در ش��مال و جنوب کش��ور ، منابع 
هیدرکربوری و س��ایر منابع موج��ود درآبهای 
ایران ، جاذبه های گردش��گری مناطق ساحلی 
ایران، موقعیت قرارگیری آبهای ایران در منطقه 
، نقش آبهای ایران در ترانزیت کاال و ... مشخص 
می گردد که وجود دریاهای ایران از چه اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. به همین دلیل جایگاه  
صنایع دریایی  در استفاده از ظرفیتهای بسیار 
متنوع و موجود در دریاهای ایران بسیار مهم و 
غیر قابل انکار اس��ت. بدون شک توانمندی در 
حوزه دریا همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته 
در عرصه دریایی، می تواند زمینه ساز پیشرفت 
اقتص��ادی بهمراه پیش��رفتهای علمی، فناوری 
وصنعتی و مواردی نظیر امنیت و تسلط نظامی 

باشد.
   ب�ه نظ�ر ش�ما برگ�زاری 
همای�ش صنایع دریایی چ�ه ضرورت و 
اهمیتی دارد و ارزیابی شما از همایشهای 

گذشته چیست؟
پیوس��تگی در برگزاری همایش صنایع دریایی 
وایج��اد ارتباط و هم اندیش��ی بی��ن ارگانها و 
صاحبنظ��ران و محققی��ن حوزه دری��ا از نقاط 
بارز این همایش اس��ت و باعث شناخته شدن 
این رویداد در جامعه دریایی کشور شده است. 
همچنین اگر چه که متناسب با شرایط برگزاری 
همایش، خواسته ها و مطالبات گوناگون و بعضا 
تکرار شونده در قالب قطعنامه های پایانی مطرح 
می ش��وند منتها اثر بخش��ی و پاسخگویی به 
نیازهای خواسته شده بدلیل تغییر اولویت ها و 

بحث های مالی و اعتباری کشور بصورت مناسب 
انجام نشده است. بعنوان نمونه حجم اعتبارات 
تخصیصی به صندوق توسعه صنایع دریایی و اثر 
گذاری قانون حمایت از صنایع دریایی و قانون 
استفاده از حداکثر توانمندی داخل کشور را می 

توان اشاره کرد.
   کارشناس�ان اقتص�ادی ب�ر 
ای�ن باورند که رفع تحری�م ها تاثیرات 
مثبت فراوانی در همه بخش های کشور 
خواهد داش�ت. به نظر ش�ما این رخداد 
چه تاثیری در صنای�ع دریایی می تواند 

داشته باشد؟
از همان ابتدای شروع تحریم ها ، بطور مشخص 
حمل و نقل دریایی کشور وصنایع دریایی  تحت 
تاثیراثرات نابجای تحریم ها واقع شدند. در حال 
حاضر با برداش��ته ش��دن تحریمه��ای مرتبط 
شرایط بهتری ایجاد شده و در آینده نیز با رفع 
بیشتر تحریمها انشا اله شرایط بهتری نیز  ایجاد 
خواهد شد. عالوه بر این ایجاد فرصتهای سرمایه 
گذاری و وجود ارتباط مس��تقیم با ش��رکتهای 
معتبر دریای��ی در مقیاس بین المللی از طریق 
ای��ن رخداد نیز می تواند در جهت برنامه ریزی 

کالن و بهینه در صنایع دریایی کمک کند.  
   صنع�ت دریانوردی و صنایع 
دریای�ی م�ی تواند یک�ی از بخش های 
مهم اقتصادی کشور باشد که توسعه آن 
با توجه به ش�رایط اقلیمی و جغرافیایی 
ایران و برخورداری از دو مرز آبی پهناور 
در ش�مال و جن�وب کش�ور، ب�ی تردید 
نیازمند فراه�م کردن زیرس�اخت های 
الزم در ای�ن حوزه اس�ت. ت�ا کنون چه 
اقدامات مهمی دراین زمینه انجام شده 

است؟
زیرس��اختهای مورد نیاز جهت توسعه صنعت 
دریان��وردی و صنای��ع دریای��ی ازجنب��ه های 
گوناگون��ی  قابل طرح و بررس��ی هس��تند . در 
یک تقس��یم بندی کلی این زیر س��اخت ها را 
می توان در دو دس��ته زیر ساخت های سخت 
افزاری و همچنین نیازمندیها و زیر ساخت های 
منابع انس��انی ذکر کرد که هر دو آنها مستلزم 
س��رمایه گذاری صحیح ومتناس��ب ب��ا جایگاه 
صنایع دریایی میباش��د. ایجاد زیر ساخت های 
سخت افزارهای مورد نیاز مستلزم داشتن برنامه 

مش��خص، تامین منابع مالی و  سرمایه گذاری 
الزم است. از سوی دیگر توجه به سرمایه گذاری 
در حوزه های پژوهش��های کارب��ردی در حوزه 
مهندسی دریا و همچنین تربیت نیروی انسانی 
یکی از ضروری ترین اقداماتی است که بایستی 
انجام پذیرد. علیرغم تالشهای خوبی که در این 
زمینه در سطح کشور در حال انجام است با این 
وجود نیاز صنایع دریای��ی به حمایت در حوزه 
طرحهای کالن فناوری دریایی  کامال مش��هود 
است . همچنین توجه به تربیت نیروی انسانی 
متخصص وکارآمد و نیز ارائه دوره های تخصصی 
مرتب��ط مهمترین عامل در پیش��رفت علمی و 
توس��عه پایدار در صنعت دریایی محسوب می 

شود. 
   رف�ع تحری�م ها و ش�رایط 
ایجاد ش�ده در عرصه اقتصادی کش�ور 
چه ش�رایطی را در ش�رکت متبوع شما 
فراه�م کرده و چه برنام�ه هایی را برای 
حض�ور قدرتمند در فضای به وجود آمده 

دارید؟
بصورت عمومی اثرات تحریم ها باعث کند شدن 
بس��یاری از فعالیتهای جاری گردید و عالوه بر 
از دس��ت دادن زمان باعث افزایش هزینه های 
پروژه ها بخص��وص از نقطه نظر تدارك کاالی 
خارجی گردید. همچنین محدودیتهای موجود 
در ارتباطات بین المللی نیز باعث شد که حتی 
بسیاری از کاالها و تجهیزاتی که جنبه تحریم 
هم نداشتند به س��ختی قابل تهیه باشند . اگر 
چ��ه امکان خرید تجهیزات و ارائه خدمات پس 
از فروش و پش��تیبانی های الزم در حال حاضر 
با برداش��ته شدن بخشی از تحریم ها از گردش 
کارس��اده تری برخوردار ش��ده است ولی با این 
وجود ش��رکتها و سازمانهای خارجی در ارتباط 
با پروژه ه��ای دریایی کماکان با احتیاط کامل 
و محافظه کارانه برخورد می کنند. بنابر این بر 
داشته شدن اثرات تحریم مستلزم زمان نسبتا 
طوالنی اس��ت. در جهت مقابل��ه با تحریم ها و 
جدای از آثار نابجای آن ،خوش��بختانه یکی از 
جهت گیریها و سیاستهای کلی کشور در جهت 
رش��د و توسعه شرکتهای دانش بنیان و بر پایه 
اصل اقتصاد مقاومتی است. پژوهشکده علوم و 
تکنولوژی زیر دریا وابسته به  دانشگاه صنعتی 
اصفهان نیز س��عی نموده اس��ت در چارچوب 
توج��ه ویژه به اصل اقتص��اد مقاومتی اقدامات 

دکتر احمدرضا زمانی فروشانی رئیس پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا اصفهان

ايجاد ارتباط و هم انديشی از نقاط بارز همايش صنايع دريايی
رئیس پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا  معتقد است: پیوستگی در برگزاری همایش صنایع دریایی وایجاد ارتباط و هم اندیشی بین 
ارگان ها و صاحبنظران و محققین حوزه دریا از نقاط بارز این همایش است و باعث شناخته شدن این رویداد در جامعه دریایی كشور شده است. 

مصاحبه با دكتر زمانی فروشانی را می خوانید:
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الزم را به انجام رساند. انجام پروژه های کامال 
تقاضا محور، انج��ام پروژه های کالن دریایی 
در س��طح ملی، تجهیز آزمایشگاه دریایی با 
نظامنامه مدیریتی اس��تاندارد در سطح ملی 
از جمله این اقدامات است. انجام طرح کالن 
پایش و پیش بینی دریایی کشور، طراحی و 
ساخت رباتهای پیچیده آبهای عمیق، انجام 
طرح کالن بومی سازی فناوریهای زیر سطح، 
راه ان��دازی و ارائه خدمات کامال تخصصی از 
طری��ق آزمایش��گاههای هیدروآئرودینامیک 
و آزمایش��گاه مل��ی اندازه گیری مش��خصه 
ه��ای دریایی، طراحی و س��اخت نمونه های 
عملیاتی تجهیزات مورد نیاز سکوهای دریایی 
...  نتیجه این فعالیتهای گسترده در سالهای 
اخیر اس��ت که بسیاری از آنها برای اولین بار 
در داخل کشور و در شرایط تاثیر گذار تحریم 
ها به انجام رس��یده اند. بطور مشخص با نگاه 
کام��ال محصول محور و نتیج��ه گرا در حال 
حاضر بیش از بیس��ت نوع محصول پیشرفته 
دانش بنیان بهمراه خدمات پش��تیبانی آنها 
بر پایه توانمندی های داخل کش��ور در این 
پژوهشکده پایه گذاری شده اند که در آینده 
نزدیک با تاس��یس و شکل گیری شرکتهای 
رویش��ی دانش��گاهی این توانمندیها بصورت 
حرفه ای و بصورت کامال رقابتی با شرکتهای 
بین الملل��ی قابل ارائه در مقی��اس داخلی و 

منطقه ای هستند.
   آیا پیشرفت علوم دریایی 
متناس�ب با ظرفیت موج�ود در ایران 
اس�ت؟ در واق�ع آی�ا از ظرفیت های 
دریایی ایران به درستی استفاده شده 

است؟
سواحل کش��ور ، بنادر و  دریاهای پیرامونی 
آنها ازظرفیت های باالیی برخوردار هستند که 
بایستی از آنها بدرستی استفاده شود. اینکار 
مستلزم داشتن دورنما و برنامه کامال جامع و 
بهم پیوسته است. پیشرفت علوم و فناوریهای 
دریایی با نیازها و پتانسیل های کشور فاصله 
دارد. وج��ود مس��ئله رکورد بط��ور عمومی، 
نداشتن برنامه کالن اجرایی در حوزه پژوهش 
و فناوری در مهندسی دریا و علوم اقیانوسی 
از یک ط��رف و طبعا عدم تعریف پروژه های 
کاربردی در س��طح ملی و در بین دانشگاهها 
و مراکز پژووهشی کشور باعث شده است که 
فعالیتهای انجام شده بیشتر بصورت پراکنده 
و در چارچوب نیاز های کوتاه مدت و موردی 
صنایع دریایی کش��ور صورت پذیرد. علیرغم 
موثر بودن این نوع فعالیتها ، الزم اس��ت نگاه 
بلن��د مدت بهمراه حمایت های واقع بینانه و 
قابل تحقق در تعریف و انجام خطوط پژوهش 
های کاربردی و بین رشته ای، برپایی و تجهیز 
آزمایش��گاههای دریایی در سطح ملی، ایجاد 
ارتباطات و همکاری با مراکز علمی و پژوهشی 
در مقیاس بین المللی، تهیه س��ند های الزم 
برای گس��ترش علوم دریایی بر پایه نیازهای 
جامع��ه دریایی از جمل��ه راه حلهای ممکن 
در جهت پیش��رفت و توسعه علوم و فناوری 

دریایی ایران است.  

صرفه جويی ارزی در صنايع كشتی 
سازی كشور  

ساخت نخستین كشتی تحقیقاتی اقیانوس 
پیمای ایران در صنایع كشتی سازی شهید 

درویشی بندرعباس به پایان رسید.

ساخت کش��تی کاوش��گر دریایی خلیج فارس 
از اواخر س��ال 90به دس��ت متخصصان ایرانی با 
سفارش پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم 

جوی ایران آغازشد.
مدیرطرح کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای ایران 
گفت : این کشتی که نخستین کشتی تحقیقاتی 
کشورمان است که بدس��ت متخصصان داخلی 
ساخته شده و سوم شهریور امسال به آب انداخته 

می شود.
دکت��ر عباس نوبختی افزود: این کش��تی در آب 
های خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس 
هند در فاصله حدود 3 هزار مایل دریایی، کارهای 
تحقیقاتی و میدانی خود را تا عمق 3 هزار متری 

انجام می دهد.
وی گفت: ساخت کشتی کاوشگر دریایی خلیج 
فارس با 4 آزمایش��گاه دریایی به م��دت 45 روز 

ظرفیت 11خدمه و 16 محقق را دارد.
مدیر طرح کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای ایران 
افزود: برای ساخت این کشتی ٢1.5 میلیارد تومان 
از منابع ملی هزینه ش��ده است که صرفه جویی 

ارزی قابل توجهی در این صنعت حاصل شد. 
صنایع کشتی سازی شهید درویشی بندرعباس 
وابسته به صنایع دریایی در 35 کیلومتری غرب 

بندرعباس واقع شده است.

كشتی سازی
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گزارش اجمالی از حضور ایران درنمایشگاه بین المللی دریایی SMM آلمان

پاويون تخصصی دريايی ايران در نمايشگاه SMM آلمان
جمهوری اس�المی ایران برای اولین بار در بیس�ت و هفتمین دوره از نمایشگاه صنایع دریایی آلمان )SMM 2016( حضور داشته و اقدام به 

برگزاری پاویون تخصصی صنایع دریایی ایران نموده است. 

حضور ایران در این نمایشگاه بسیار مورد توجه 
قرار گرفت و استقبال بی نظیری توسط شرکت 
ها و مراجعین خارجی به عمل آمد. این موضوع 
حتی در افتتاحیه نمایشگاه و همچنین در مجله 
خبری Daily news اعالم شد و ذکر شد که 
نمایشگاه SMM برای اولین بار میزبان پاویون 
دریایی ایران اس��ت. پاوی��ون تخصصی صنایع 
دریای��ی و دریان��وردی ایران با حمایت س��تاد 
توس��عه فناوری و صنایع دان��ش بنیان دریایی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط 
انجمن مهندسی دریایی با همکاری ارگان های 
دریایی کش��ور در بیست و هفتمین نمایشگاه 
دریایی آلم��ان SMM ٢016 حض��ور یافت. 
مجری برگزاری این پاویون انجمن مهندس��ی 
دریایی ایران بوده که با اطالع رس��انی مناسب 
و هماهنگیهای به عمل آمده، هیاتی متش��کل 
از 4٨ نفر از مدیران و کارشناسان دریایی ایران 

به نمایش��گاه اعزام شدند. شرکت های دریایی 
ایرانی حاضر در این نمایش��گاه نیز، توانستند با 
حضور در نمایشگاه و در قالب پاویون جمهوری 
اسالمی ایران؛ توانمندی ها و فعالیت های خود 
را به نمایش گذاشته و در عین حال، نسبت به 
رایزنی با همکاران خارجی خود و کارشناس��ان 
بین المللی جهت برق��راری ارتباطات تجاری، 
فن��ی و تخصصی اقدام نماین��د. هیات اعزامی 
ایران متش��کل از برخی اعضای حقوقی انجمن 
مهندس��ی دریایی ایران از جمله مس��ئوالن و 
نمایندگان��ی از مرکز هم��کاری های فناوری و 
نوآوری ریاس��ت جمهوری، سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، دانشگاه صنعتی 
شریف، ش��رکت ایزوایکو و تعدادی از مجموعه 

های خصوصی دریایی کشور بوده است.
در جری��ان ای��ن نمایش��گاه هی��ات اعزامی از  
HSVA )مرکز تحقیقات دریایی آلمان( بازدید 

به عمل آمد. این آزمایشگاه، یکی از بزرگترین 
مراکز علم��ی اروپا در حوزه فناوریها و تس��ت 
مدلها و ای��ده های جدی��د در صنعت دریایی 
اس��ت که امکانات خاصی مانند حوضچه تست 
مدل به طول 300 متر، عمق و عرض 6 متر می 
باشد. همچنین بزرگترین تونل کاویتاسیون که 
مخصوص تست پروانه شناورها است، به طول 
50 متر در این آزمایشگاه مشغول به کار است. 
در این مجموعه ٨0 تس��ت مدل در سال انجام 
میگردد و این آزمایشگاه یک مرجع بین المللی 

محسوب میگردد. 
همچنی��ن پاوی��ون تخصصی صنای��ع دریایی 
 Pella ایران از ش��رکت  کارخانه کشتی سازی
Sietas بازدی��د بعم��ل آورد. در ای��ن کارخانه 
ظرفیت ساخت شناورهای کوچک و بزرگ در 
کالس های مختلف و در حوضچه بیش از 70 

هزارتن وجود دارد.
یکی دیگ��ر از برنام��ه های این هی��ات دیدار 
با آق��ای دکتر ظهوری سرکنس��ول جمهوری 
اس��المی ایران و دیگر همکاران کنسولگری در 
یک نشست صمیمی در خصوص موارد مرتبط 

با فعالیتهای کنسولگری بود.
دکتر ظهوری سرکنس��ول جمهوری اس��المی 
ایران ضمن ابراز خرس��ندی از حضور حاضرین 
در این جلسه و نمایشگاه هامبورگ حضور ایران 
در نمایش��گاه های معتبر بین المللی را فرصت 
گرانبهایی برای ش��رکت های خصوصی، دولتی 
وهمچنین بخش پژوهش��ی در راستای ارتقاء 

صنعت داخلی برشمرد. 
ایشان همچنین اظهار داشتند طبق تفاهم نامه 
امضاء ش��ده با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای تسهیل حضور شرکتهای دانش 
بنیان در س��مینارها و نمایشگاههای تخصصی 
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بین المللی، فرصتی مغتنم و بستری مناسبی 
برای استفاده شرکتها می باشد.

به گفته ایشان آنچه کشور آلمان را ممتاز کرده 
دو بخش مهارتی است، 70 درصد به تجربیات 
ومهارت ها می پردازند و اینها در نمایشگاه کامال 

محسوس است.
دکت��ر ظهوری با اش��اره ب��ه اینک��ه در ایران 
نمایشگاههای زیاد وخوبی برگزار می شود اظهار 
داش��تند : برای اس��تفاده بهینه وحداکثر بهره 
برداری در یک زمان کم، علیرغم وجود پتانسل 
وامکانات موجود کش��ور در زمینه نمایشگاهی 
باید از تجربیات وانتقال تکنولوژی خارجیان در 
این خصوص استفاده نماییم تا نمایشگاههایی 
با کیفیت بهتر واس��تانداردهای باالتر وبا نتایج 

ملموس تر بتوانیم برگزار نماییم.
دکتر ظهوری سرکنس��ول جمهوری اس��المی 
ایران در خصوص موضوعات مطرح شده و نحوه 
همکاری بانکه��ا در بازک��ردن  LC، تعامالت 
با اتاق ه��ای بازرگانی، تدوی��ن قوانین و آئین 
نامه و تس��هیل برای تردد هیئ��ت های ایرانی 
به نمایش��گاه های بین المللی توضیحات ارائه 

نمودند.
در این جلس��ه پیشنهاد تش��کیل اتاق دریایی 
مش��ترك بین ای��ران و آلمان ب��ا الگوگیری از 
اتاقه��ای ژاپن و کره از طرف نماینده دبیرخانه 

ش��ورا، آقای مهندس س��توده مطرح ش��د که 
با اس��تقبال حضار مواجه ش��د و قرار اس��ت با 
هماهنگی سه جانبه بین وزارت خارجه، انجمن 
مهندسی دریایی و شورای عالی صنایع دریایی 
کش��ور، این موضوع پیگیری گردد. همچنین 
توضیحات��ی از ط��رف سرکنس��ول ای��ران در 
خصوص س��هولت برقراری ارتباط اقتصادی و 
تجاری با آلمان و قوانین بسیار ساده آلمانی ها 

در این خصوص داده شد.

از دیگر فعالیت ها و اقدامات انجام شده پاویون 
تخصصی صنایع دریایی ایران در این نمایشگاه، 
امضاء تفاهمنامه های مختلف بوده است که در 
این میان می توان به تفاهمنامه مجتمع کشتی 
سازی و صنایع فراساحل ایران، در زمینه ساخت 
کشتی تا طول ٨0 متر با شرکت توانمند آلمانی 
که با حضور وزیر اقتصاد آلمان نهایی و به امضاء 

رسید اشاره کرد.  
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   همانطور که مطلعید در برنامه 
شش�م توس�عه توجه چندانی نسبت به 
صنایع دریایی نش�ده اس�ت و بسیاری 
از کارشناس�ان انتقاداتی نسبت به این 
مس�اله دارن�د. برای ش�کوفایی صنعت 

دریایی کشور چگونه باید عمل کرد؟
متاس��فانه ما ب��ا دریا بیگانه هس��تیم. مرزهای 
دریایی طوالنی و موقعیتی که کش��ور ما دارد، 
از نظر اس��تراتژیک بس��یار قابل توجه است. اما 
س��وال این اس��ت که ما چقدر از دریا بهره مند 
هس��تیم؟ بهتری��ن تعبی��ر را در این خصوص 
مقام معظم رهبری دارن��د و جایی در صحبت 
هایش��ان فرمودند که فرق ما با خارجی ها این 
است که مثال پرتغالی ها زمانی که جایی را فتح 
می کردند زمانی که دریا می رسیدند به وسیله 
آن به سمت منطقه و هدف دیگری حرکت می 
کردن��د، اما ما زمانی که دری��ا را می بینیم آن 
را به عنوان یک س��د در براب��ر خود می بینیم. 
از ط��رف دیگر در مورد مصرف غذاهای دریایی 
نیز کشور ما در مینیمم حالت قرار دارد. ما باید 
به سمت توسعه از سواحل خلیج فارس، دریای 
عمان و در ش��مال نیز س��واحل خزر برویم. اما 
زمانی که صنعت و دریا را در کنار هم قرار دهیم 
اولین مفهوم »کشتی و شناور« است، بنابراین ما 

باید وضعیت کشتیرانی، کشتی داری و کشتی 
سازی را بررس��ی کنیم. بحث من بیشتر حول 
کشتی سازی است که در همه بخش ها توانایی 
داریم. ش��اخه های مختلف ای��ن صنعت را اگر 
نگاه بکنید، یکی طراحی است، شما می توانید 
ظرفیت دانشگاهها و نیروهای تحصیل کرده را 
ببینید که ما طراح های بس��یار مجربی داریم.

بحث دیگر اینکه در بدترین ش��رایط تحریم ما 
اجناس خاص را به ش��کلی پیچیده تامین می 
کردیم، چه برس��د ب��ه اجناس ع��ام. در بحث 
ساخت تجهیزات بس��یاری از قطعات در داخل 
کش��ور ما ساخته می شود و از نظر استانداردها 
هم هیچ مشکلی وجود ندارد، مثال سیستم های 
پمپ ها، ورق بدنه، سیس��تم های توزیع برق، 
تهویه و یخچال که در داخل کش��ور به راحتی 
قابل تولید اس��ت و با تعریف استانداردها بسیار 
باکیفیت اس��ت. تحهیزات دیگر همچون موتور 
کش��تی چون مقرون به صرفه نیست، نیازی به 
س��اخت آن هم وجود ندارد. ما با تعامل با دنیا 
می توانیم بدون هزینه گ��زاف این بخش ها را 
هم تامین کنیم. در بحث نصب تجهیزات نیز ما 
هیچ مشکلی نداریم و تجربه این موضوع را ثابت 
کرده است. اس��تانداردها، آزمایش های ساخت 
و نیروهای بس��یار بادانش��ی داریم.  بنابراین ما 
در بخش های مختل��ف این صنعت می توانیم 
بهترین ها را داشته باشیم. من در کشتی سازی 
های آمریکا، هلند و فرانس��ه حضور داشته ام و 
پتانس��یل داخلی ما در مقایس��ه با آن ها قابل 
مقایس��ه نیس��ت زیرا ما در قالب یک مجموعه 
تبح��ر داریم. اما ما در ق��درت مدیریتی ضعف 
داری��م، من فکر می کنم نبود نیروهای باتجربه 
و بادانش که با دریا آش��نا باش��ند، سبب شده 

برخالف تمام دنیا ما با دریا بیگانه باش��یم و از 
ظرفیت هایی که در این خصوص داریم، استفاده 
نکنیم. عمده مش��کل ما همین است، از طرف 
دیگر چون قوانینی که در این حوزه داریم قابل 
انعطاف هس��تند، مدیران رده باال نتوانسته اند 
خط مش��ی دقیقی در صنعت دریایی مشخص 
کنند. مالکان می خواهند سریعتر به کشتی که 
س��فارش داده اند، برسند و ترجیح می دهد که 
از خ��ارج خرید انجام ده��د و از چین با قیمت 
های پایین تر ش��ناور وارد کند. در صورتی که 
در الیه های اثرگذار تصمیم گیری کسی باشد 
که اجباری را در بخش تامین مالی برای کشتی 
سازها اعمال کند با کنترل همه جانبه محصول 
مناسب و با کیفیت، با قیمت مناسب و در زمان 
تعیین شده ساخته می شود و این موضوع دور از 
انتظار نیست. ما کشتی هایی با ساختار پیچیده 
تر در کشور ساخته ایم. مدتی پیش ما شاهد آب 
اندازی ناو نیروی دریایی سپاه بودیم که مطمئنا 
ضریب پیچیدگی آن خیلی بیشتر از یدك کش 
و کانتینربر و... است. ضریب پیچیدگی برای بارج 
و پانتون 0.٢5 است تا به ناوشکن و ناو دریایی 
برس��د که نزدیک به 1٢ است، این ناوها با این 
ضریب پیچیدگی چگونه در کشور ساخته می 
ش��وند؟ مثال دیگری می زنم در نیروی دریایی 
ما ناوهای بس��یار پیچیده و پرهزینه ای داریم 
که س��ال ها پیش ساخته ش��ده، انواع مختلف 
ش��ناورهایی که مثال در صنعت نفت و بنادر ما 
استفاده می ش��ود، عدد و رقمی نیست. اگر در 
صنعت دریایی ما هماهنگی ایجاد شود و بتوانیم 

هم افزایی کنیم، قطعا موفق خواهیم بود. 
  به نظر شما چرا این اتفاق در 
صنعت دریایی ما افتاده است؟ در حالی 

گفتگویی با مهندس سید جعفر رحیمی؛ مدیرعامل شرکت پندارصنعت دریا

علت موفقيت استفاده نيروی دفاعی كشور از توان داخلی، يکپارچه سازی و 
ائتالف صنعتی است

مصاحبه با  مهندس سیدجعفر رحیمی را در ادامه می خوانید:
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ک�ه در بخ�ش دریایی- دفاعی کش�ور 
پیشرفت کرده ایم، صنایع کشتی سازی 

ما در رکود به سر می برند...
من فکر می کنم مس��ئله ب��ه ناآگاهی مدیران 
صنعت دریایی ما برمی گردد، البته من در مورد 
تع��دادی از مدیران صحبت می کنم و صحبت 
من زیر سوال بردن عملکرد مجموعه مسئوالن 
نیس��ت. اما همین درصد پایین باعث می شود 
مجموعه صنعت دریایی م��ا زمین بخورد. آنها 
احتماال در صنعت دریا رش��د نکرده اند، ممکن 
است دانش باالیی داشته باشند و بهترین مدیر 
در صنعت خودروس��ازی و یا راه و ترابری باشد، 
اما مدیر دریایی کسی است که مسائل دریایی را 
در الیه های مختلف تجربه کرده باشد تا بتواند 
ب��ا اتصال زنجیره ها رون��ق صنعتی ایجاد کند. 
شرکت صدرا در طول سال های گذشته در نظر 
بگیرید، اعتصابات  و بدهی و بیکاری و نارضایتی 
خاطرات تلخی است که ما از آن دوره در صدرا 
به خاطر می آوریم، اما زمانی که مدیرانی به این 
شرکت آمدند که در دریا رشد کرده اند، وضعیت 
صدرا به کلی عوض شدو هرآنچه امروز از صدرا 
در جرای��د می بینیم، خبره��ای امیدوار کننده 
اس��ت. این درس��ت که حمای��ت هایی صورت 
گرفته اما قطعا مدی��ران در این خصوص نقش 
داش��ته اند. من مطمئنم صدرا طی چند سال 
آینده عالوه بر حل مشکالت قبلی پیشرفت های 
قابل مالحظه ای را خواهد داشت و به پویایی و 
ثبات سازنده ای خواهد رسید. بنابراین مدیران 
بسیار تاثیرگذار هستند و نمی توانیم مسائل رابه 
کل��ی  به گردن تحریم و مس��ائل جانبی دیگر 

بیندازیم.
  یعن�ی ب�ا تغیی�ر مدی�ران و 
انتص�اب متخصصان باتجرب�ه ای که با 
دریا آشنایی داش�ته باشند، مسائل حل 

می شود؟
ببینید تمام کشتی دارهای ما مایلند در صنعت 
دریایی کشور خودشان کار کنند، به این معنا که 
تعمیرات شناورهایشان را در یاردهای ایرانی انجام 
دهند ولی بیشتر آن ها بعد از انجام این کار پشیمان 

ش��ده اند، چرا؟ چون زمان برای کشتی به منزله 
پول است و هر روز آن قیمتی دارد و تعمیرات در 
داخل باید توجیه اقتصادی داشته باشد و باید زمان 
بندی مناسب باشد. مسئله دیگر بحث های مالی و 
فاینانسی است،  بسیاری از شرکت ها ازجمله خود 
ما در دوره ای تا مرز ورشکس��تگی پیش رفتیم و 
مجبور شدیم با سود بانکی باال تامین مالی کنیم. 
در حالی که همانقدر که حمایت دولتی از بخش 
خودروس��ازی وجود دارد، اگر در صنعت دریایی 
کشور داشته باش��یم، ش��کوفایی آن را خواهیم 
دید. از طرف دیگر با بررس��ی میزان اشتغالی که 
صنعت دریایی و کشتی سازی نسبت به صنعت 
خودروسازی می تواند ایجاد کند، به نتایج جالبی می 
رسیم و همینطور اینکه یاردها در شهرهای ساحلی 
و کوچک قرار دارند و سبب رونق صنعتی در این 
مناطق می شود. پس زمانی که مسئوالن رده باال، 
الیه های مختلف صنعتی ما را حمایت و کنترل 

کنند و با برنامه ریزی و طی سازوکاری مسائل را 
حل و فصل کنند، رونق دریایی حاصل می شود. 
نیروی دریایی سپاه و ارتش از توان داخلی کشور 
استفاده می کنند، پس چرا موفق اند؟ تحصیالت 
و تخص��ص و نگاه آن ها کامال بر نیروهای داخلی 
متمرکز اس��ت. آن ها Integerator های بسیار 
مجربی دارند و موفقیت آن ها در همین موضوع 

است، یکپارچه سازی و ائتالف صنعتی.
  بس�یاری از کارشناس�ان معتقدن�د 
مشکل تامین مالی برای کشتی سازان اهمیت 

بیشتری دارد. نظر شما چیست؟
ببینید ما بانک صنعت و معدن، بانک توس��عه و 
تعاون، صندوق وجوه اداره شده و صندوق توسعه 
را داریم، این بخشها برای حل مسائل و مشکالت 
صنعتیاز جمله در بخش دریایی و خصوصا کشتی 
سازها تعیین شده اند و باید به وظیفه خود مطابق 
سازوکار تعریف شده شان عمل کنند، وام های کم 
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بهره بدهند و مراحل مختلف پروژه ها را  نظارت 
کنند و به این ترتیب مشکالت را رفع کنند. در کنار 
صنعت کشتی سازی ما صنعت فوالد، پمپ سازی 
و رنگ و... را داریم. با رکود کشتی سازی بسیاری 
از این صنایع هم ورشکست می شوند، پس تامین 

مالی در کنار نظارت دقیق اهمیت دارد. 
  در مورد همکاری با ش�رکت 
 Joint  ه�ای خارج�ی و چی�زی به ن�ام
venture ک�ه ای�ن روزه�ا مرت�ب می 

ش�نویم،صحبت کنید.ای�ن موضوع چه 
منافع�ی در صنع�ت کش�تی س�ازی ما 

خواهد داشت؟
بسیاری از شرکت های خارجی فکر می کنند، به 
کشوری وارد می ش��وند که پول روی میز است، 
دان��ش و تحصیالت وجود ندارد و آنها باید بیایند 
همه کارها را انجام دهند، در صورتی که در چند 
موردی ک��ه ما با آن مواجه بوده ای��م و آن ها در 
مورد تکنولوژی صحبت می کردند س��وال ما این 
بود که چه تکنولوژی را می خواهید در اختیار ما 
قرار دهید؟ ما دانش و نیروی الزم را در سطح باال 

داری��م، اما چرا الزم می بینیم در کنار خارجی ها 
قرار بگیریم؟ چون بسیاری از ارگان ها و سازمان 
های مس��ئول ما را الزام می کنند در کنار آن ها 
ق��رار بگیریم. در حالی که باید تعهد و حمایت در 
ارگان ها وجود داشته باشد. پس اینکه فکر کنیم در 
صنعت کشتی سازی خارجی ها می توانند امکانات 
زیادی در اختیار ما قرار دهند، غیر از تجهیزات هیچ 
چیز دیگری نیست. ما باید اراده و بعد بستر الزم را 
با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی به سمت 
س��اخت داخل ببریم. گاهی در مورد پیچیدگی 
Supply vessel صحب��ت می کنند، در حالی 
که ضریب پیچیدگی آن نسبت به ناوهای نیروی 

دریایی ارتش نسبت 1 به 6 است. 
  تحریم ها، برجام و گشایش 
های�ی ک�ه بع�د از آن در ح�ال رخ دادن 
اس�ت، ت�ا چه حد ب�ر عملکرد ش�رکت 

متبوع شما تاثیرگذاربوده است؟
شرایط تحریم در کنار بسیاری از مسائلی که برای 
صنع��ت ما به وج��ود آورد ما را مجبور کرد که به 
عملکرد خودمان دقیق تر نکاه کنیم، مثال اینکه 

به تجهیزات و قطعاتی که نیاز داشتیم نگاه کنیم 
و اهمیت آن ها برای ما واضح تر شد. بعد از برجام 
رکود خاصی بر صنعت ما حاکم شد و در کنار آن 
بیکاری تشدید شد. مهم ترین مشکل اقتصاد ما 
این است که شلنگ پول به دولت وصل است و این 
موضوع پیامدهای زیادی در پی دارد. مثال 4 سال 
پیش تعداد پروژه هایی که ما در اختیار داش��تیم 
بسیار بیشتر از امروز بود. همین االن هم علی رغم 
اینکه دوران پسابرجام است و راحت تر می توانیم 
تامین تجهیزات کنیم ولی ساخت و سازها خیلی 
کم تر شده است و به همین دلیل هم مرتب اخباری 
از اخراج کارگران کشتی سازی ها می شنویم. ما در 
صنعت کشتی سازی آنقدر که باید اثرات مثبتی از 
برجام شاهد نبودیم، باید به سمت سرمایه گذاری 
های کالن در صنعت دریا برویم، در واقع شرکت ها 
و کارخانجاتی که قرار است با ما جوینت شوند، اگر 
تامین فاینانس نداشته باشند هیچ دستاور دیگری 
نمی توانند برای ما داشته باشند. واضح است که 
برجام بسیار اتفاق مهمی بوده ولی ما در صنعت 
دریا، جز فعال شدن بخش کشتیرانی چیز خاصی 

را هنوز ندیده ایم. 
  در ح�وزه تامی�ن قطع�ات و 
تجهیزات هم گشایشی رخ نداده یا هزینه 
ها در این بخش کاهش پیدا نکرده است؟

ما قبال برای خریدن جنس ژاپنی، آلمانی و... باید 
از راههای پیچیده ای استفاده می کردیم و مجبور 
به انتخاب مسیر طوالنی و پرریسکی بودیم، گاهی 
روش ها را بلد نبودیم، گاهی معادالت سیاس��ی، 
اقتصادی و بین المللی را نمی دانستیم و این باعث 
می شد هزینه تمام شده باال برود. حدود یک ماه 
پیش ما در انجام مبادالت بانکی با مش��کل روبرو 
بودیم و هنوز مجبوریم نق��ل و انتقالت بانکی را 
به روش دیگری انجام بدهیم و مش��کالت بانکی 
همچنان پابرجاست و تا زمانی که این مشکالت 
حل نشود یعنی بتوان راحت LC باز کرد، کارخانه 
سازنده به شما موتور و پمپ بدهد و مطمئن باشید 
که با بازکردن اعتبار  به جای اس��تفاده از شرکت 
های رابط می توانید مستقیما از کارخانه سازنده 

قطعه خریداری کنید. 
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  در مورد قوانین دریایی مانند 
سند توس�عه دریایی صحبت کنید. چرا 
ای�ن قوانی�ن با وج�ود تصویب ش�دن، 

اجرایی نمی شوند؟
به هرحال قوانین که گذاشته می شود، هر مدیری 
تفسیری متناسب با دیدگاههای خودش دارد. من 
فکر می کنم در جایی که قوانین وضع می ش��ود 
باید کمیته های کنترلی وجود داشته باشد که به 
معنای اجرای دقیق قوانین اس��ت یا اینکه در رده 
های تصمیم ساز صنعتی مانند شورای عالی صنایع 
دریایی کشور باید راهنمایی هایی صورت گیرد که 
قوانین به سمت اجرایی شدن پیش برود. چرا ما 
باید محدودیت برای خرید خارج از کشور بگذاریم؟ 
ما می توانیم محدودیت را اینگونه بذاریم که صنایع 
بندری و نفت و فراس��احل ش��ما حداقل باید 70 
درصد ظرفیت های تامین شناوری خود را با پرچم 

ایران و در داخل کشور باشد. شاید به این شکل و 
با توجه به نیازها در بخش های مختلف تا حدودی 
بتوان دقیق تر قوانین را اجرایی کرد. ما چرا مرتب 
بگوییم نروید شناور خریداری کنید و بعد نفر پولدار 
بگوید شما می خواهید برای ما بسازید 4 سال طول 
می کش��د، آنجا شش ماهه تحویل می دهد و در 
حالی که قیمت ها هم متفاوت است. اگر افراد در 
بخش های مختلف و کمیته ها منافع ش��رکت و 
بخش متبوع خودشان را به تنهایی در نظر نگیرند 
و جامع نگر با مس��ائل برخورد کنند، حتما موفق 

خواهند بود. 
  به نظر شما برگزاری همایش 
ها مانند همایش و نمایش�گاه هجدهم- 
که اواخر مهر در کیش برگزار می شود- 
چق�در در صنع�ت دریایی م�ا تاثیرگذار 

است؟

قطعا برگزاری همایش و نمایشگاه می تواند بسیار 
مفید باشد، ولی من مجبورم به صحبت قبلی یعنی 
عدم هماهنگی بین ارگان ها و س��ازمان ها اشاره 
کنم. ما می بینیم که ساالنه دو نمایشگاه دریایی 
داریم که هیچ بعید نیست در آینده تبدیل به سه 
بخش شود. به نظرم این موضوع سبب افت برگزاری 
آن ها می شود. سال گذشته زمان برگزاری مناسب 
نبود، مخصوصا برای شرکت های خارجی که قبل 
از تعطیالت بود و ما باید تمام فاکتورها را در نظر 
بگیریم. امسال ولی زمان و مکان برگزاری بهتر است. 
به نظر من ما باید بیش از آنکه از توانمندی شرکت 
های خارجی بهره مند شویم، باید ابراز توانمندی 
کنیم و بتوانیم خیلی خوب شرکت خود را پرزنت 
کنیم. دولت هم باید از برگزاری همایش و نمایشگاه 

حمایت کند و به مسئله کیفیت ببخشد. 
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مهندس قاسم گل نژاد مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت سپهر رزموند

فرصتهای شغلی جامعه دريايی در 
پايگاه اطالعات دريايی ايران 

پایگاه اطالع  رسانی اشتغال فناوری صنایع 
 )talent.imarine.ir( دریایی راه ان�دازی
درواق�ع آژانس كاریابی جهت متخصصین 
دریایی و تامین نیروی انسانی مجرب جهت 

شركت های مرتبط دریایی است. 

منابع انسانی از اساسی ترین سرمایه های سازمان ها و 
در نگاهی عمیق تر کشورها محسوب میشوند. از این 
رو حمایت از اشتغال یکی از اصلیترین راه های رشد 

سرمایه منابع انسانی است. 
پایگاه جامع اطالع رسانی دریایی کشور در پاسخ به نیاز 
جامعه دریایی کشور با پیش بینی بخش های مختلفی 
از قبیل بانک اطالعاتی، داده های دریایی، انتشارات، 
صنعت، بازارکار و ... ایجاد و سعی گردیده تا نیاز اقشار 
مختلف بخش دریایی کشور اعم از دانشجویان، اساتید، 

کارشناسان، مدیران و ... تأمین گردد.
یکی از زیرمجموعه های مهم این س��ایت بازار کار 
میباشد که تحت عنوان talent.imarine.ir )پایگاه 
اطالع  رسانی اشتغال فناوری صنایع دریایی( راه اندازی 
شده است. این پایگاه درواقع آژانس کاریابی جهت 
متخصصین دریایی و تامین نیروی انسانی مجرب 

جهت شرکت های مرتبط دریایی است. 
در این پایگاه افراد جویای کار می توانند رزومه خود را 
بصورت آنالین ثبت نموده و جهت فرصت های شغلی 
موجود کاندید شوند. شرکت ها نیز می توانند بصورت 
رایگان جایگاه های شغلی مورد نیاز خود را در سایت 

منتشر کرده و از مزایای آن بهره مند گردند.

بین الملل

مهم ترين مسئله نبود سياست گذاری واحد است

  گف�ت و گو را با صحبت در 
مورد گش�ایش هایی که بع�د از رفع 
تحریم ها در شرکت متبوع خود حس 

کرده اید، شروع کنیم.
ما تاکنون آثار رفع تحریم ها را خیلی محسوس 
حس نکرده ایم. درست که گشایش هایی رخ 
داده ولی پروژه ه��ای دریایی برمی گردد به 
سفارش��ات و نیازمندی هایی که ما در حوزه 
حمل و نقل دریایی و برداشت از میادین نفتی 
بخص��وص حیطه کاری خودم��ان داریم و به 
خاطر رکودی که حاکم بوده عمال سفارشات 
هم فعال نبوده، اخیرا مثال ش��نیده ایم بابت 
بخش��ی از بده��ی هایی که چین داش��ت و 
پول هایی که ما در چین داش��تیم، قرار شده 
کشتیرانی سفارش تعدادی کشتی را به آنجا 
واگ��ذار کرده که به نحوی پ��ول ها را وصول 
کند. در طول دهه گذشته ما در زمینه پروژه 
های دریایی و خصوصا سکوس��ازی پیشرفت 
های قاب��ل مالحظه ای داش��ته ایم و نمونه 
های��ش انجام فازه��ای 1- 4 و 5- 6 و 7 و ٨ 
پ��ارس جنوبی بود.  م��ا در آن زمان بیش از 
٢000 نفر نیروی کار دائم داشتیم و در شمال 
کشور سکوی حفاری ایران خزر ساخته شد و 
بعد پنج فروند یدك کش ساخته شد که دو 
فروند آن 4400اس��ب بخار و سه فروند دیگر 
Multi- بود که MPSV یدك کش ه��ای

Purpose Support Vessel  و16000 
اسب بخار، که کارهای بی نظیری هستند که 
فکر نمی کنم به این زودی ها در کشور تکرار 
شود. سکوی البرز ساخته شد و بخش اعظم 

آن توسط نیروهای داخلی انجام شد، همانطور 
که می دانید الزمه پیشرفت صنعت این است 
که ابتدا زنجیره تامین درس��ت شود تا همه 
بخش ها اقتصادی ش��ود. در واقع زمانی که 
مجموعه ای به صورت integration  دیده 
شود و به صورت یک مجموعه کلی همه حلقه 
های زنجیر به هم متصل باشند، تمام حلقه ها 
اقتصادی خواهند ب��ود، به این معنا که تیراژ 
و سفارش��ات باال می رود، هزینه ها به سمت 
مینیمم ش��دن پیش م��ی رود که کار صرفه 
اقتصادی داشته باشد. ما چند دهه در زمینه 
ای فعالیت می کنیم و بعد این کارها رها می 
ش��ود و می گویند از نو ش��روع کنیم، به این 
ترتیب نیروهای آموزش دیده و ساخته شده 
از بازار کار خارج می شوند و این از گرفتاری 

هایی است که ما در صنعت داریم.
  بس�یاری از مدی�ران ب�ه 
راحت تر ش�دن خرید تجهیزات بعد 
از تحری�م ه�ا اش�اره م�ی کنن�د و از 
طرف دیگ�ر محدودیت های بانکی را 
همچنان پابرجا می بینند. نظر شما در 

این خصوص چیست؟
ببینید بس��یاری از مش��کالت م��ا همچنان 
پابرجاست، هنوز کشورهای اروپایی به علت 
جریمه های س��نگین بانک هایی که با ایران 
همکاری داشتند- نمونه بارزش HSBC بود- 
ممکن اس��ت از نظر قانونی بگویند تحریم ها 
برداشته شده ولی ترسی که از کار کردن با ما 
دارند، خودش مشکل بزرگی است و به خاطر 
گسس��تی که ایجاد ش��ده ترمیم آن راحت 
نخواهد بود؛ کما اینکه ما در نقل و انتقال پول 

برای کوچکترین قطعه مشکل داریم.
  در م�ورد اف�ق پی�ش روی 
صنعت دریایی خصوصا بعد از تصویب 
م�دل جدید قراردادهای نفتی صحبت 
کنید. آیا امکان ش�کوفا شدن صنعت 
دریایی و زنجیره ای که عملیاتی شدن 
این قراردادها در پی خواهد داشت) با 
توجه به نقش�ی ک�ه ب�رای ایرانی ها 

تعریف شده( می توان امیدوار بود؟
من فکر می کنم الگ��وی جدید قراردادهای 
نفتی مش��کلی را از صنعت دری��ا به معنای 
ش��کوفایی حل نمی کند، به ای��ن دلیل که 
شما ببینید پروژه هایی که شرکتی روی آن 

مهندس قاسم گل نژاد معتقد است : در صنعت دریایی كماكان متولی كه حرف آخر را بزند نداریم و 
این مشکلی است كه هنوز حل نشده باقی مانده است. در ادامه مصاحبه با ایشان   را می خوانید:
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تسلط دارد، تمرکز و exercise داشته و اشراف 
دارد، به کجا خواهد رف��ت. چون بحث قرارداد 
و مجریان قرارداد بحث های متفاوتی هس��تند. 
در ش��رایط کنونی زمانی که شما می خواهید 
قراردادهای جدید را اجرایی کنید باید ببینید آیا 
تش��کیالت نفت کشور شامل شرکت ملی نفت 
ایران به همان نسبت مدیران کارکرده و باتجربه 
و کارآمد دارند؟ ی��ا نیروهایی آموزش دیده اند 
که توانای��ی اجرایی کردن قراردادها را داش��ته 
باش��ند؟ ای��ن از مهم ترین نقط��ه ضعف هایی 
اس��ت که به نظر من بر بحث قراردادهای نفتی 
وارد اس��ت. در مورد بیع متقابل تفاوت این بود 
که نیروهای داخلی تا حدود زیادی به ابعاد آن 
قراردادها مس��لط بودند و بهتر می توانستند به 
سمت عملیاتی شدن پیش روند. با تغییر فرمت 
قراردادها به نظرم از یک طرف نیروهایی که باید 
مجریان قراردادها باشند به معنای واقعی نداریم 
و وقتی مجریان قرارداد تجربه الزم را نداش��ته 
باش��ند، ش��رکت های ایرانی و خصوصا بخش 
خصوصی نمی توانند نفع چندانی ببرند و منافع 

کشور به طور کامل تامین نمی شود. 
  پ�س ب�ه نظر ش�ما یک�ی از 
بزرگترین مشکالت نبود نیروهای کافی 

در تدوین قراردادهاست...
بل��ه در هر پروژه ای این موضوع اهمیت زیادی 
دارد و ش��ما باید ت��وان اداره پیمانکاران خود را 
داش��ته باش��ید و نیروها تجربه و ت��وان الزم را 
داشته باشند و آنقدر کارکشته باشند که در اجرا 
مش��کلی پیش نیاید. اگر ب��ه ژاپن، چین و کره 
جنوبی نگاه کنید، وقتی سفارش از آمریکایی ها، 
هلندی ها و یا شرکت های دیگر می گیرند، آن 
ها برای خودش��ان در کشتی سازی کسی بوده 
اند و به کارش��ان مسلط هس��تند و می توانند 
پیمان��کاران خود را به خوبی اداره کنند. به نظر 
من ما در اداره پیمانکاران چندان موفق نخواهیم 
بود، چون سازمان آن را درست نکرده ایم  و این 

از ضعف های بزرگ ماست. 
  به نظر شما بعد از تایید هشت 
ش�رکت E&P که بع�د از ارزیابی واجد 
شرایط تشخیص داده شد، این شرکت 
ها م�ی توانن�د EPCکاره�ای ایرانی و 
subcontractor ه�ا را ب�ه پروژه های 
خ�ود وارد کنند؟ ش�رکت ه�ای خارجی 
نس�بت به اس�تانداردها و جزئیات دیگر 

پیمانکاران ایرانی ایراد نمی گیرند؟
در مورد ش��رکت ه��ای E&P م��ن اطالعات 
چندان��ی ن��دارم و بهتر اس��ت در این خصوص 
صحبت نکنم، اما موضوعی که هس��ت اینکه به 
نظرم اتکا صرف به خارج از کشور همیشه دیده 
ایم که نتیجه نخواه��د داد، زیرا با کوچکترین 
تغییرات سیاسی و تحوالت منطقه ای که اتفاق 

می افتد آنها پاپس می کشند و یا دنبال کسب 
امتیاز بیشتری هستند. مثال ما در فاز 11 پارس 
جنوب��ی با رفتن چینی ها با مش��کالت زیادی 
مواجه شدیم، مثال دیگر در فاز 1 پارس جنوبی 
بود، در این پروژه کابل ه��ای دریایی موردنیاز 
را کابل س��ازی زنجان تولید می کرد و شرکت 
های دیگری در اهواز هم فعال بودند، بسیاری از 
پکیج ها را نیز ما س��عی کردیم در داخل کشور 
بس��ازیم) در مواردی بعضی از قطعات پکیج از 
خارج وارد می ش��د ولی کل پکیج به ش��رکت 
ایرانی واگذار ش��ده بود و ساخته می شد(شاید 
این موارد المان های مه��م و اولویت دار پروژه 
نباش��ند، ولی اش��تغال ایجاد می کن��د و رونق 
اقتص��ادی در پی خواهد داش��ت و این بس��یار 
اهمیت دارد. به نظر من پیمانکاران و سازندگان 
ایرانی در ش��رایط سخت ثابت کرده اند که می 
توان در بسیاری از موارد به آن ها اعتماد کرد و 
از عهده کار برمی آیند. قبل تر هم گفتم زمانی 
که این موضوع تداوم نداش��ته باشد، کار زمین 
می ماند و شرکت ها قوی تر نمی شوند. در مورد 
مش��ارکت با خارجی ها آن ها قطعا بسیاری از 
مسئولیت ها را نمی پذیرند، مثال بر قوانین اداره 
کار در کشور ما که اشراف ندارند و یم گویند در 
این موارد ما مس��ئولیتی نداریم، اگر مسئولیت 
تضامنی در اجرای پروژه ها داش��ته باشند –که 
اگ��ر پیمان��کاری کار را ول ک��رد آن ها ملزوم 
باشند کار را به سرانجام برسانند- بسیار خوب و 
دقیق است. ولی در مواردی که آن ها چیزی را 
تحمیلی بدانند کنار خواهند رفت و دیدیم که 
با رفتن آن ها بس��یاری از پروژه ها از جمله در 
پارس جنوبی سروقت تمام نشد. اولویت اول باید 
بر مبنای اعتماد به ش��رکت های داخلی باشد، 
ما وقتی س��کوی ایران خزر را ساختیم، نتیجه 
اعتماد وزارت نفت بود، درست است که پیمانکار 
اصلی خارجی ب��ود ولی موظف بود که در کنار 

ایرانی ها کار کند و پروژه هم به خوبی به اتمام 
رسید. اگر آن اراده و خواست در مسئوالن کشور 

باشد رونق صنعت دریایی شدنی است. 
  بح�ث دیگ�ر اتم�ام فازهای 
پ�ارس جنوب�ی تا پای�ان س�ال 2018 
است، حجم باالیی از نیروها و تجهیزات 
و شرکت های پیمانکاری بزرگ و کوچک 
در این پروژه ها فعال هستند. آیا با اتمام 
فازها ش�رکت ه�ا نباید به دنب�ال پروژه 

های دیگری باشند؟
در مورد شرکت هایی که در پروژه های صنعتی 
و بخش فراساحل فعال هستند نکته ی مهمی 
وجود دارد، مثال بخش عظیمی از نیاز ما در کشور 
در حال حاضر و در آینده، نیاز به آب ش��یرین 
است. ش��ما می توانید میزان برداشت آب ما از 
خلیج فارس برای شیرین سازی را با همسایگان 
منطقه ای مقایسه کنید و این نسبت 1 به 100 
هم نیست و از طرفی ما با بحران  بی آبی روبرو 
هستیم؛ بنابراین من اعتقاد ندارم با تمام شدن 
فازهای پارس جنوبی شرکت ها بیکار می شوند، 
بحث تعمیرات و نگهداری تجیهزات و س��کوها 
اهمیت زیادی دارد و حتی عمر مفید بسیاری از 
آن ها رو به اتمام است و سکوها باید بازسازی و 
جایگزین شوند، بسیاری از خطوط لوله نفتی از 
بین رفته و باید دوباره احیا شود. مثال در بحث 
کشتی س��ازی می بینیم که با تغییر مقررات، 
ط��رح ه��ا و پروژه ه��ای زیادی برای کش��تی 
س��ازها تعریف می ش��ود، مثال در برهه ای می 
گفتند تانکرها باید double bottom باش��د 
 double hull و در مقطع��ی دیگر گفتند باید
باشد و تنظیم و رگوالتوری این مقررات کارهای 
زیادی تولید می کند، پس اینطور نیس��ت که 
بگوییم پروژه ها و کارها تمام می ش��ود. زمانی 
که ش��ما اصل را بر کار و تالش بگذارید مسائل 
و مش��کالت نیز در راستای همین تالش حل و 
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فصل خواهند ش��د. ما باید به زیرس��اخت ها و 
ظرفیت ها نگاه کنیم، باید به ژاپن و کره جنوبی 
نگاه کنیم، آنگاه متوجه می شویم، کار و پروژه 
ای به آن صورت در کشور ما انجام نشده است. 
حجم پروژه و کارهایی که در ژاپن- با وسعت ¼ 
ای��ران، در کنار بالیای طبیعی- که با آن مواجه 
اند و با منابع اولیه وارداتی انجام شده، می تواند 

حداقل یک الگوی خوب برای ما باشد. 
  به زودی هجدهمین همایش و 
نمایشگاه صنایع دریایی در کیش برگزار 
می شود، به نظر شما این همایش ها تا 
چه ح�د در رونق صنعت دریایی کش�ور 

موثر خواهد بود؟
من از گذشته در انجمن مهندسی دریایی ایران 
فعالیت داشته ام و هم سابقه اجرایی و هم عضو 
هیئت مدیره انجمن در سال های ابتدایی بوده 
ام. مس��اله ای که وجود دارد این است که چرا 
صنعت دریایی ما  همچنان به بلوغ نمی رس��د، 
همایش و نمایشگاه های زیادی در کشور برگزار 
شده ولی هنوز آن یکپارچگی راهبردی که باید 
در صنعت فراساحل و کشتی سازی وجود داشته 
باشد، هنوز به محله تکامل نهایی نرسیده است. 
مدتی می گفتیم قوانینی باید وضع شود، مدتی 

مشکل متولی برای صنعت دریا مطرح می شد، 
ولی نهایتا در عمل خیلی اتفاق خاصی نیفتاده 
است. به این معنا که متناسب با انرژی که برای 
بخش نرم افزاری صرف ش��ده، در بخش سخت 
افزاری و عملیاتی موفقیت خاصی نداش��ته ایم. 
باید در ابتدا قوانین وضع شده به اجرا دربیاید و 

ما آثار آن را در صنعت دریایی ببینیم. 
  ش�ما فک�ر م�ی کنی�د مهم 
ترین مس�اله در بخش فراساحل ایران 

چیست؟
به نظر من مهم ترین مساله نبود منبع سیاست 
گذاری واحد اس��ت، یک مجموعه اگر رهبری 
داش��ته باشد که حتی اشتباه کند، بهتر از نبود 
رهبر است. من فکر می کنم در صنعت دریایی 
کم��اکان متولی که حرف آخ��ر را بزند- بعد از 
ش��نیدن نظرات همه فع��االن و متخصصان و 
تصمیم گی��ری نهایی- نداریم و این مش��کلی 
اس��ت که هنوز حل نش��ده باقی مانده اس��ت. 
کشتیرانی و نفتکش و پیمانکاران و سایر فعاالن 
هرکدام مش��کالت خود را مط��رح می کنند و 
تقصیر را برگردن دیگری م��ی اندازند و زمانی 
که وحدت نظر وجود نداش��ته باش��د، کار جلو 
نمی رود. م��ا باید در ابتدا ه��دف نهایی یعنی 

پیش��رفت صنعت دریای��ی را بپذیریم و بعد در 
کنار این هدف بازیگران نقش خود را به بهترین 
ش��کل بازی کنند و زمانی که کس��ی در نقش 
خودش ایرادی داش��ت، دیگ��ران  در صدد رفع 
آن برآیند و این موضوع ش��امل بخش اجرایی 
و پیمانکاری، کارفرما، تامین فاینانس، ترخیص 
کاالو ... اس��ت و همه اینها باید دست به دست 
هم بدهند تا به پیشرفت برسیم. مثالی می زنم: 
مدتی پیش برای دیدن کاری به ژاپن رفتم، آن 
 Mega ها در حال توس��عه سیس��تمی به نام
Float بودن��د که می خواس��تند از آن برای 
زمی��ن یک فرودگاه اس��تفاده کنن��د، بعد از 
اتمام س��اخت Prototype این پروژه بزرگ 
13 ارگان –محیط زیست و تمام ارگان های 
دولتی و کارخانه ها و بخش های مختلف- را 
جمع ک��رده بودند تا بحث مهندس��ی و آلیاژ 
س��اخت فوالد را بررسی کنند، محیط زیست 
اکوسیس��تم و ش��رایط خاص دریا را کنترل 
کند و... و آنها موظف به بررس��ی تمام بخش 
های این پروژه بودند، بنابراین قطعا آن ها در 
انجام این کار موفق خواهند بود ولی متاسفانه 
ما فعال نتوانس��ته ایم همکاری دقیقی به این 

شکل داشته باشیم. 
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دکتر محمدرضا بهاری؛ معاون امور فراساحل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

   ه�م ش�ما دوران س�خت 
تحریم ه�ا و همین طور ش�رایط جدید 
بعد از انعقاد برجام را در ش�رکت متبوع 
خود تجربه کرده اید. در مورد گش�ایش 
های�ی ک�ه رخ داده و کاس�تی هایی که 

حس کرده اید، صحبت کنید؟
در دوران تحریم ها ما حتی برای گرفتن ویزای 
اروپا هم مشکل داشتیم و در آن سال ها امکان 
رفتن به اروپا و انجام مذاکره با شرکت های معتبر 
وجود نداشت، از طرفی حتی نمی توانستیم با 
مشاورین بین المللی که با ما کار می کردند هم 
چون Intex هلند و همین طور شرکت هایی 
که در زمینه کالس ش��ناورها فعالیت داشتند 
صحب��ت کنیم. همه این مزیت ها به واس��طه 
تحریم ها به یکباره محو شد.  از طرفی جنسی 
که ما قصد داشتیم خریداری کنیم، مطلقا نباید 
مش��خص می ش��د که مقصد نهایی آن ایران 
 Process است، مخصوصا اگر شامل تجهیزات
و کنترل��ی می بود، مثال ای��ن موضوع در مورد 
SPM ه��ا که برای حمل و نقل میعانات گازی  
استفاده می ش��د، به دلیل ماهیت انتقالی آن 
پیچی��ده تر می ش��د، این مش��کالت در مورد 
Safety valve ه��ا، Control valve ه��ا، 
تجهی��زات Dual purpose و دیزرژنراتورها 
نیز وجود داش��ت. مس��ائل برق، کنترل و ابزار 
دقیق telemetry از پاالیشگاه به سکو منتفی 
بود. جرثقیل های شناورهای ما اکثرا از سازنده 
های مطرح اروپایی هستند و در زمان تحریم ها 
مجبور می شدیم با دالل ها و واسطه ها کار را 
پیش ببریم، نتیجه این که به دلیل عدم حضور، 
نظارتی بر جنس نداش��تیم، مث��ال در مواردی 
یک شرکت هلندی از اینکه با کد ایران با آنجا 

تماس گرفته شود، ترس داشتند و مجبور بودیم 
با س��یم کارت اماراتی تماس بگیریم و در مورد 
وضعیت کاالی خود س��وال کنیم. در مجموع 
در آن دوران س��خت هم امکان حضور اروپایی 
ه��ا در ای��ران و هم حضور ما در ش��رکت های 
آن ها امکان پذیر نب��ود. بحث دیگر ارتباطات 
مهمی شامل هم فکری، مش��اوره و مهندسی 
بود که کامال قطع شده بود. یکی از دالیلی که 
عرش��ه های فاز 1٢ پارس جنوبی با تاخیراتی 
مواجه ش��د، وجود پانچ های پیش بینی نشده 
 Detail زیاد بود، به این دلیل که ش��رکتی که
Engineering را انج��ام داده ب��ود، اواخر به 
دلی��ل تحریم ها پ��روژه را ترك و فعالیت های 
مهندس��ی را ناقص رها کرد. مثال دیگر اینکه 
ما در انتهای انتخاب پیمانکار SPM بودیم که 
تحریم ها به ما برخورد کرد و مجبور ش��دیم از 
طریق واسطه SPM بخریم، که آن هم مسائل 
خاص خودش را داشت. همه روابط نامناسب و 
غیرحرف��ه ای بود. در مورد پرداخت های مالی 
که مس��اله LC کال منتفی بود و پرداخت ها از 
طریق بانک های چینی انجام می ش��د و بین 
7-9 درصد ریزش مالی وجود داشت، به دلیل 
ترس از Trace شدن توسط آمریکایی ها یک 
بانک درجه چندم و پیش پا افتاده چینی کارها 
را انج��ام م��ی داد و نه بانک های ش��ماره یک 

چینی. 
اگر بخواهیم در م��ورد وضعیت امروز صحبت 
کنی��م، اول از همه باید به این نکته دقت کنیم 
که ش��ما هیچگاه نمی توانید چیزی را که طی 
6 سال خراب شده، به یکباره درست کنید. این 
تفکر که با انعقاد برج��ام چراغ صنعت ایران با 
کلیدی روشن خواهد ش��د، غیرعقالنی و غیر 
منطقی اس��ت و ما باید گام به گام جلو برویم. 
س��ال گذشته و در زمانی که مذاکرات در حال 
انجام بود شرکتی از بلژیک با ما تماس گرفت و 
اعالم کرد به دلیل حسن نیت ایرانی ها، اتحادیه 
اروپا محدودیت هایی را Release کرده است و 
ما می توانیم فالن بخش از پروژه شما را انجام 
دهیم، بعد از  انجام بررس��ی ه��ا آن ها با یک 
قیمت فوق العاده مناسب  و تجهیزات پیشرفته 
قصد داش��تند بخش��ی از کارهای م��ا را انجام 
دهند، در انتها اما اعالم کردند به دلیل مصوبه 
ای که هنوز وج��ود دارد، ما از حضور فیزیکی 
در ایران منع ش��ده ای��م ولی می توانیم کمک 
فکری و تجهیزات در اختیار شما قرار دهیم. به 

این ترتیب با دو برابر قیمت ما کار را به داخلی 
ها س��پردیم. پس علی رغم حسن نیت آن ها، 
آنقدر تحریم ها پیچیده و درهم وضع شده اند 
که امکان حضور شرکت های خارجی به راحتی 
وجود ن��دارد. بعد از برجام جلس��ه مفصلی در 
 Iran Offshore Outbook هلند با عنوان
برگزار شد که در آنجا تقریبا تمامی شرکت های 
معتبر اروپایی ضمن ابراز عالقه حضور داشتند. 
در حال حاضر مش��اورین معتبر به راحتی با ما 
کار می کنند، اما نکته گزنده حضور اشخاصی 
به دلیل مس��ائل امنیتی و قضایی در لیس��ت 
تحریم هاست که احیانا جزئی از اوپیک هستند 
و ش��رکت های زیرمجموعه از این مساله ضربه 
می خورند. با این حال ما هم اکنون با ش��رکت 
مطرح نروژی، شرکت معتبر ایتالیایی و هلندی  
 New Company Joint ventureو 
تفاهم نامه امضا کرده ایم. شرکت Doris یکی 
از شرکت های بسیار معتبر مشاوره و مهندسی 
در حوزه نفت و گاز در فرانس��ه است و در سال 
٨9 ،قبل از تحریم ها و در فاز 11 پارس جنوبی 
ه��م که IOEC ب��ا توتال فعال ب��ود ما با این 
شرکت فرانسوی جلس��ات متعددی داشتیم و 
ه��م اکنون مذاکرات مفصلی ب��ا پتروپارس در 
م��ورد Compression Platform ه��ا در 
پارس جنوبی و Upgrade و افزایش برداشت 
از میادین داشتند و این اتفاق مهمی است. بقیه 
مس��ائل به نحوه مدیریت ما مربوط می شود و 
اینکه تا چه حد در جذب آن ها موفق باشیم. 

   به نظر ش�ما چه سازوکاری 
برای ارتقای سطح شرکت های ایرانی- 
 Subcontractor پیمانکاران ب�زرگ و
ها- در شرایط جدید باید اندیشیده شود 

و مهم ترین مشکالت چیست؟
من معتق��دم بزرگترین ضعف م��ا عدم اعتقاد 
ب��ه مدیریت حرفه ای و انتصاب افرادی اس��ت 
ک��ه Qualification الزم را ب��رای حض��ور 
در س��مت های کلیدی ندارند، عدم اعتقاد به 
آموزش های فنی و مدیریتی به صورت مستمر 
– مثال آش��نایی مدی��ران با تکنول��وژی های 
روز مدیریتی، نظریه ه��ا و نرم افزارها- بخش 
دیگری از مشکالت اس��ت. به نظرم بزرگترین 
ضعف پیمانکاری ایرانی همین مدیریت علمی 
و حرف��ه ای و صالحیت های تخصصی اس��ت. 
مساله دوم این است که ما معموال از تجربیات 

 دكتر بهاری معتقد است : باید به واحدهای تخصصی داخلی در شركت های ایرانی اعتماد كنیم و با آموزش پاسخگو 
بودن، آن ها را تقویت كنیم. در ادامه مصاحبه با ایشان  را  می خوانید:

Marine Engineering
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و درس آموخت��ه هایی که از پروژه ها در عمل 
به دس��ت می آوریم سابقه درس��ت کنیم و از 
تکرار آن ها جلوگیری کنیم، زیرا بس��یاری از 
اشتباهات ما در پروژه های بعدی هم تکرار می 
 Listen ش��ود، برای حل این مشکل ما باید به
learn ه��ا توج��ه ویژه کنیم، زمانی که ش��ما 
م��ی خواهید یک پروژه را ببندید، یکی از مهم 
ترین نکات این اس��ت که شما از این پروژه چه 
یادگرفته اید، چه مزایایی را از دس��ت داده اید، 
چطور می توانستید بهتر کار کنید، چه گزینه 
هایی پیش روی مدیر بعدی اس��ت که بخواهد 
کار را ادامه دهد و همه اینها باید تهیه و تبیین 
شود، در ایران چگونه کار تحویل می شود؟ در 
اکثر موارد با قهر و رها کردن پروژه مدیر خارج 
می ش��ود و یا پروژه دیگ��ری به صورت موازی 
در حال انجام اس��ت که با توجیه کمبود وقت 
 Hand این کار انجام نمی شود. در صورتی که
over-Take over یکی از بخش های حرفه 
ای کارهای آنهاست؛ مثال ممکن است شرکت 
های خارجی برای ایجاد شرایط جوینت ونچری 
به دنبال تقسیم وظایف باشند، اما در ابتدا باید 
مسئولیت ها ش��ناخته شود، ما خیلی وقت ها 
نم��ی دانیم برای انجام پ��روژه چه گام هایی را 
باید برداریم، چرا؟ چون هیچ کاری را به صورت 
 PEP)Project براس��اس  و    procedure
Execution Plan( انجام نمی دهیم. مساله 
دیگر ارتقای فرهنگ کار تیمی در کشور است، 
ما در ایران از کار تیمی می ترسیم، زیرا به معنای 
تقسیم وظایف، انتقال تجارب، انتقال اطالعات 
و پاسخگو شدن تیم منتخب است ولی ما می 
خواهیم همه وابسته به شخص خاصی باشند و 

این مساله بزرگی است.
موض��وع مهم دیگر این اس��ت که م��ا نباید به 
تکنولوژی فعلی قانع باش��یم و باید به س��مت 
Edge of science حرک��ت کنی��م، بای��د با 
تحمل هزین��ه ها نیروهایی را بفرس��تیم و در 
زمینه آموزش، پژوهش و ارتباطات با دانشگاهها 

حتی در سطح بین المللی فعال باشیم. 
   به نظر می رس�د مس�اله کار تیمی 
و مدیریت�ی را مدیران رده باالی نفتی کش�ور 
ب�ه خوبی لمس کرده اند زی�را مفهومی به نام 
 )JMC)Joint Management Company

به تفصیل در IPC گنجانده شده است... 
ای��ن موض��وع به تصمی��م گیری ه��ای کالن 
نمایندگان ش��رکت های تاثیرگذار مربوط می 
ش��ود و اقدام دقیق و درس��تی اس��ت ولی به 
دلیل مش��کالتی که در کار تیمی داش��ته ایم، 
احتماال به مس��اله برمی خوریم. در کمیته ها 
و جلس��ات اینچنینی ایرانی ها فکر می کنند 
باید به همه سواالت جواب دهند، در حالی که 
نماینده پیمانکار خارجی می گوید اختصاصا در 

مورد مث��ال حفاری و یا فاینانس تخصص دارد. 
کار تیمی به معنای مشخص بودن دامنه های 
مس��ئولیت ها و شرح وظایف است و افراد باید 
پاسخگوی مسئولیت های خود باشند و نه اینکه 
من بر تمام بخش ها تسلط دارم. مثالی می زنم: 
یک شرکت اروپایی بهترین طراح سکوی نفتی 
اس��ت، اگ��ر از او در مورد اس��کلت فلزی فالن 
ساختمان و یا پل سوال کنید، خیلی راحت می 
گوی��د من در این فیلد کار نمی کنم، در حالی 
که ایرانی ها احتماال می گویند خب تفاوت در 
موج اس��ت و بار زنده سازه به این شکل است و 
فی الواقع عالمه هس��تند، در حالی که شرکِت 
طراح اروپایی فیلدی را به ش��کل عمیق دنبال 
می کند و در آن بهترین  اس��ت. این به همان 
بحث کار تیمی ربط پیدا می کند و اینکه نباید 

در مورد همه چیز نظر داد. 
 IOEC زمانی که آقای س��لطانپور مدیرعامل
بود، ایده ای مطرح ش��د ب��ر این مبنا که ما در 
کنار رقبایی مثل ص��درا و ایزوایکو تفاهم نامه 
امضا کنیم، حتی من پیش��نهاد جسورانه تری 
ارائ��ه دادم که هر دو ماه جلس��ه ای با حضور 

مدیران ارشد دو یا چند شرکت داشته باشیم و 
در م��ورد پروژه ها و فعالیت هایمان مختصری 
صحبت کنیم، موضع گیری ها و روابط شفاف 
شوند و هم افزایی داشته باشیم، این موضوع به 
ش��کل جدی در شرکت های مطرح دنیا انجام 
می ش��ود. آن ها زمانی که در حال کار بر روی 
پروژه ای هس��تند با تغییر جایگاه مدیرانشان 
کل رون��د اجرا زیر و رو نمی ش��ود، چیزی که 
در کش��ور ما اتفاق می افتد، ب��ه این معنا که 
استاندارد از قبل تعیین شده و مدیر جدید باید 
از آن تبعیت کند و اگر کسی قصد داشت به هر 
دلیلی برخالف الگوی تعیین شده حرکت کند، 
باید قبل تر در هیئت مدیره مصوب ش��ود. در 
ایران اش��خاص هستند که پروژه را هدایت می 
کنند و این مس��ئله مهم دیگری است. موضوع 
دیگری که به نظر من اهمیت دارد نخبه پروری 
و جوانگرایی اس��ت. همه ش��رکت های بزرگ 

برای قوی نگه داشتن ساختار و تثبیت توانایی 
های خود به میانگین سنی شرکت خود توجه 
ویژه دارند، الگوی دقیق این است که نیروهای 
قدیمی با انتقال تجربیات خود از یک س��مت 
خارج شوند و جوان ها از طرف دیگر با توجه به 
تجربیات منتقل شده استحکام شرکت را حفظ 

کنند. 
   در ف�از 15 و 16 پ�ارس جنوب�ی 
کنسرسیومی متشکل از شرکت های ایزوایکو، 
صف و IOEC در بخش Offshore و قرارگاه 
خات�م االنبیا در بخش خش�کی و پاالیش�گاه 
تشکیل شد، فعالیت های کنسرسیومی به این 
ش�کل تاثیری در ارتقای کار تیمی در مفهومی 

که شما در مورد آن صحبت کردید، ندارد؟ 
به نکته جالبی اش��اره کردید، گاهی ش��رکت 
ه��ای ایران��ی باید زمینه های تب��ادل و تفاهم 
را ب��ا یکدیگر ایجاد کنن��دو گاهی هم کارفرما 
کاری را تقس��یم می کند و م��ا در عمل دیده 
ای��م این کار در ایران  ب��رای ایجاد زمینه های 
همکاری تا حدود زیادی بی جواب مانده است، 
زیرا مسئولیت ها را گردن یکدیگر می اندازیم. 
در همان کنسرس��یوم پولی بابت تعدیل بخش 
آفش��ور تزریق شد، JV سهم خود را طلب می 
کرد، در حال��ی که ما بارها تاکی��د کردیم که 
هدف این تزریق پول چه بوده است. زمانی که 
م��ا با اس��تانداردهای JV و یا روال معمول کار 
تیمی آشنا باش��یم اجازه نمی دهیم این اتفاق 
بیفت��د. یکی از نگرانی ه��ای من که همواره به 
آن اش��اره کرده ام ضعف کارفرمایی ماس��ت، 
مثال در POGC بس��یاری از مدیران قدیمی 
بازنشسته شده اند و جوان های استخدام شده 
اند که باید Train شوند، زیرا بیشتر در بخش 
پایین دستی فعال بوده و با کار آفشور آشنایی 
چندانی نداشته اند، مثال شخصی مدیریت یک 
پروژه ده میلیون دالری در طول سه سال را در 
رزوم��ه خود دارد و به یکباره مجری یک پروژه 
1.5 میلیارد دالری می ش��ود، چنین شخصی 
زمانی که می بیند ی��ک Invoice جزئی 40 
میلیون دالر اس��ت، نم��ی تواند تصمیم گیری 
درست را انجام دهد. آموزش های حین خدمت 
باید از مدلی تبعیت کند و کارفرما نباید با تصور 
صلب نگاه کند. این س��م مهلک��ی در صنعت 
کش��ور است، یکی از دالیلی که ما ایستایی در 
پیشرفت پروژه ها داشتیم این بود که دولتی ها 
با داش��تن ابزار- پول، بانک و اعتبار – فکر می 
کنند الزم است بر پیمانکارانشان حتی به ناحق 

اعمال قدرت کنند. 
   آی�ا با ورود ش�رکت ه�ای خارجی 
ب�ه پ�روژه های م�ا، وضعی�ت خ�اص اداری و 
بوروکراسی حاکم بر بخش های مختلف کشور 

آموزش های حین 
خدمت باید از مدلی 

تبعیت کند و کارفرما 
نباید با تصور صلب 

نگاه کند. 
این سم مهلکی در 

صنعت کشور است.
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نوع�ی س�رخوردگی ب�رای آن ها ایج�اد نمی 
شود؟ 

ش��رکت های خارجی همراه با خود رویه ها و 
متدول��وژی هایی را دیکت��ه خواهند کرد، من 
فکر می کنم ترك های بزرگ ولی س��ازنده ای 
در ش��رکت های ایرانی که همکاری مس��تقیم 
با خارجی ها دارند ایجاد می ش��ود و در روش 
های تصمیم گیری ما هم تاثیرگذار است؛ مثال 
شرکت خارجی می گوید تو باید این کار را یک 
هفت��ه ای انجام بدهی و من پن��ج روزه پول را 
برای ش��ما واریز می کنم. شرکت های معتبر 
 Punch list، Check list خارجی به ش��ما
و Responsibility Matrix ارائ��ه خواهند 
داد و ایرانی ها ناچارند با این استانداردها همراه 
ش��وند. این که ما از نظر مدیریتی، تکنولوژی و 
بسیاری موارد صنعتی دیگر از اروپایی ها عقب 
هستیم یک واقعیت است، پس برای پیشرفت 
ناچاریم با آن ها همراه شویم، زیرا تجربه به ما 
ثابت کرده ک��ه نتیجه انزوا در دنیای اقتصادی 

امروز عقب ماندگی است. 
البته ش��رکت های خارجی آنقدر انعطاف پذیر 
هس��تند که بتوانند خودش��ان را ب��ا قوانین و 
مقررات داخلی ما منطبق کنند و بهترین شیوه 
را برای حل مس��ائل پیش بگیرند، تجربه قبلی 
همکاری با آن ها این موضوع را به ما ثابت کرده 
است، مثال در مورد بیمه های درمانی، مالیات 
بر ارزش افزوده و س��ایر موارد آنها مش��اورین 
حقوق��ی- اجتماعی زب��ده ای در اختیار دارند 
که به کارشان مسلط هستند. شاید مهم ترین 
نگرانی آن ه��ا همکاری با تیم های کارفرمایی 
ایرانی باش��د که باید خودش��ان را با تکنولوژی 
های کارفرمای��ی- مدیریتی روز تطبیق دهند. 
مهم ترین مساله همان انطباق با فرهنگ کاری 
در صنعت پیش��رفته دنیاست، به این معنا که 
ما  هم مثل خارجی ها به زمان، پاس��خگویی، 
گ��زارش دهی و تعهدی که م��ی دهیم، مقید 

باشیم. 
مشکل دیگری که باید به آن اشاره کنم، مفهومی 
به نام ریسک منطقی است، زیرا ساختار بر این 
منوال شکل گرفته که با انجام هر ریسکی باید 
به ارگان ها و سازمان های متعدد و گاها بی ربط 
پاسخ داده شود، به جای اینکه انرژی نظارتی در 
جای درستی صرف شود، روی ریسک منطقی 

و در جای نادرست تلف می شود.
   البته جناب دکتر ش�اید در گذشته 
فضا برای انجام ریسک منطقی توسط شرکت 
ها باز بوده ولی نتیجه نامطلوب بوده، کما اینکه 
در گذش�ته و در م�وارد زیادی مس�ائل مالی و 
هدررفت س�رمایه وجود داش�ته، م�دت زمان 
اج�رای پروژه ها چندبراب�ر بوده و کیفیت الزم 

را نداشتند...        

ببینید ما ب��رای احراز س��المت معامالت باید 
روش های نظارتی دقیقی داش��ته باشیم، ولی 
این موضوع نباید به توقف و ترمز مطلق منجر 
شود، این نظارت کنترلی است که اهمیت دارد. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور نیز مدتی پیش به 
درستی به این موضوع اشاره کرده اند که قوانین 
و مق��ررات ما در مواردی به جای نظارت، ترمز 
ایجاد م��ی کند و باید بازنگ��ری هایی صورت 
گیرد. ما باید به واحدهای تخصصی داخلی در 
ش��رکت های ایرانی اعتم��اد کنیم و با آموزش 
پاسخگو بودن، آن ها را تقویت کنیم، مثال اگر 
م��ی خواهیم تجهیزاتی را خریداری کنیم، اگر 
بخش QC دارد، ج��واب آن را دریافت کنیم، 
اگر بخش نصب، مهندسی و عملیاتی دارد، آن 
ها نس��بت به ایجاد هر مسئله ای تعهد الزم را 

داشته باشند. 
ما باید با ارزیابی توانمندی های خود و مستند و 
دقیق ریسک منطقی را که به آن اعتقاد داریم، 
عملیات��ی کنیم. احتیاط ه��ای زیاد و محافظه 
کارانه باعث می شود، ش��رکت ها درجا بزنند. 
زمانی که کش��ور در شرایط سخت تحریم بود، 
دس��تور می آمد ک��ه این پول باید ت��ا فردا در 
حس��اب فالن شرکت یا واسطه باشد و اگر این 
اتفاق نیفتد، دالل تهدید کرده که معامله فسخ 
خواهد ش��د، به این ترتیب بخش مالی شرکت 
ایرانی تایید و مدیرعامل و نماینده حقوقی امضا 
می کرد و حداکثر تا دو روز بعد درحس��اب آن 
شخص حقیقی یا حقوقی بود، امروز می گویید 
این Invoice تایید ش��ده اس��ت، می گویند 
فالن مجوز هنوز صادر نش��ده و یا آقای ایکس 
تایید نکرده است، این مشکالت به دلیل ترس 
و واهمه ای اس��ت که در وجود ما رسوخ کرده 
اس��ت، از طرف دیگر این نظارت های سفت و 

سخت، سبب اتالف زمان می شود.      
   بحثی که شرکت های ایرانی 
به دالیلی نسبت به آن بی توجه بوده اند، 
تکنولوژی های مربوط به آب های عمیق 
اس�ت، کما اینکه پروژه صادرات گاز به 
عمان در مرحله مطالعه و بررس�ی است 
و با توجه به مس�ائلی که با امارات وجود 
دارد، گوب�ا ناچارا باید ب�ه این فیلد ورود 
کنیم. تاسیسات دریایی چه راهکارهایی 

برای ورود در این حوزه در نظر دارد؟
تش��کیل JV ه��ا و New Company ه��ا 
تکنولوژی ها را با خود وارد خواهد کرد. مثال ما 
با شرکت سایپم که بسیار معتبر است در سال 
٢000 می��الدی و در فاز 1 پارس جنوبی فعال 
بودیم. در آن زمان و برای اولین بار تاسیس��ات 
دریایی خودش می خواس��ت کار مهندس��ی و 
نص��ب جکت ها را انجام دهد و من مدیر نصب 
پروژه ب��ودم، ما مذاکراتی با ش��رکت س��ایپم 

داش��تیم با محوریت اینکه ما قص��د داریم در 
آینده با شما در پروژه های دیگری فعالیت کنیم 
و برای اینکه یکدیگر را بهتر بشناسیم خواستیم 
مهندسی و نصب جکت را به سایپم بسپریم و 
تیم مهندسی سایپم روی پروژه کامنت بگذارد، 
به این ترتیب هم ش��ما با توانایی های ما آشنا 
خواهید شد و هم ما متوجه می شویم آیا امکان 
فعالیت مشترك خواهیم داشت یا خیر. در ابتدا 
موافقت نکردند، ما با اش��اره به این موضوع که 
احتماال س��ایپم در آینده با انی ایتالیا در فاز 4 
 Local و 5 فعالیت خواهد داش��ت، ب��ه بحث
Content اشاره کردیم و در نهایت پذیرفتند 
که endorsement مدارك مهندسی و نصب 
 IOEC را ک��ه برای اولی��ن بار SQ1 و SP1
انج��ام می داد، بر عهده بگی��رد. آنها به قدری 
دقی��ق و جدی کامنت م��ی دادند و موضوع را 
 IOEC بررسی می کردند که مدیر بخش سازه
به طنز می گفت بهترین و جذابترین کاری که 
من در این روزها م��ی توانم و باید انجام دهم، 

بررسی کامنت های سایپم است. 
 در م��ورد پروژه صادرات گاز به عمان، بیش��تر 
تکنول��وژی مربوط ب��ه لوله گذاری اس��ت. در 
مناطق س��احلی- کوه نور در س��واحل ایران و 
بندر صحار در عمان- عمق آب زیاد نیست، در 
قسمت عمیق که به حدود 1300 متر می رسد 
م��ا Desk Study های مربوطه را با همکاری 
شرکت مشاوره اروپایی انجام داده ایم و بخش 
 Pipeline مهندسی ما توامان در حال طراحی
در قسمت 300 متر است. در مورد 1300 متر 
ما پیش دس��تی کردیم و با دو ش��رکت بسیار 
معتب��ر اروپایی تفاه��م نامه امض��ا کردیم که 
مشترکا پروپوزال ارائه و عملیاتی شود. ممکن 
اس��ت بخش های خرید و نزدیک به ساحل را 
م��ا بر عهده بگیریم و بخش عمیق بر عهده آن 
ها باش��د که این همکاری مستقیم، برای ورود 
تکنولوژی آبهای عمیق برای ما بسیار سودمند 
اس��ت. از طرفی م��ا روی این موض��وع تمرکز 
کرده ایم که اگر بخواهیم وارد آب های عمیق 
بشویم، باید ظرفیت ها و کیفیت تجهیزات خود 
را ارتقا دهیم. سه مسیر برای بحث لوله گذاری 
وجود دارد که اولی مسیری است که زیر ٢00 
متر اس��ت و باید از آب های امارات عبور کنیم 
که مس��اله دار است. دومین مسیر که مستقیم 
است،300 متری است و اجازه کاملی از امارات 
نمی خواهد زیرا از آب های حفاظت ش��ده آن 
ها عبور خواهیم کرد ولی باز به دلیل مسائل و 
کدورت های سیاسی مسیر سوم انتخاب شده 
اس��ت که از آب های سرزمینی ایران و عمان و 

عمق 1300 متری عبور می کند.   

Marine Engineering
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  شما شرایط سخت تحریم و دوران 
ب�ه اصط�الح پس�ابرجام را در ش�رکت متبوع 
خود تجرب�ه کرده اید. در مورد مش�کالتی که 
به واس�طه تحری�م ها با آن مواجه ب�وده اید و  

گشایش های رخ داده صحبت کنید...
شرایط تحریم ها بسیار سخت بود، چون فرصت 
هایی که ش��رکت های کارفرمایی ما در صنعت 
نفت به ما ارائه می دادند، به دلیل فشارهای غرب 
و تحریم ها، به یکباره ح��وزه های کاری را بدون 
Notice ت��رك کردند و ش��وك ش��دیدی را به 
سیستم صنعتی کشور وارد کردند. در این شرایط 
شرکت هایی مانند خط دریا بندر به این دلیل که 
حساسیت کار را درك کردیم و ممکن بود موضوع 
صادرات نفت با وقفه روبرو شود و گرفتاری بزرگی 
را برای کارفرما ایج��اد کند، در حد بضاعت خود 
س��عی کردیم جای خالی آن ها را پر کنیم. علی 
رغم اینکه تهیه شناور در آن شرایط سخت برای 
ما بسیار مشکل تر از امروز بود و سازندگان شناور 
در خارج از کشور حاضر نبودند به ایرانی ها شناور 
بفروش��ند و به جهت محدودیت زمانی که وجود 
داشت امکان س��فارش به داخلی ها نبود، سریعا 
شناورهای خریداری ش��ده جایگزین شناورهای 
خارجی می شد که فضای کار را ترك کرده بودند. 
با مشکالت بسیار زیادی ما توانستیم شناورهایی 
را خری��داری کنیم و در حد وضعیت خودمان در 
آن حوزه ورود کردیم، به امید اینکه بتوانیم سالیان 
سال در خدمت شرکت هایی که کارفرمای ما در 

صنعت نفت هستند باشیم. 
با برداشته شدن تحریم ها اقبال شرکت هایی که 

کارفرمای ایرانی را به یکباره رها کرده بودند بیشتر 
شد، به این دلیل که راحت تر می توانند به فضای 
کاری ایران بازگردند و به این دلیل که فش��ارهای 
تحریم و ممانعت ها برداش��ته ش��د. در مورد این 
قضیه شرکت های ایرانی به حق تا حدودی دلخور 
هس��تند؛ ما که در آن شرایط س��خت وارد کارزار 
کاری شدیم که بسیار پرریسک بود و ممکن بود 
شرکت هم مورد تحریم واقع شود، انتظار داریم که 
کارفرماهای ما که در آن شرایط دیدند که وفاداری 
خارجی ها کامال به تناسب منافعشان است، حداقل 
به شرکت هایی که در آن مقطع ورود کردیم و هم 
اکنون هم پای کار هستیم و خواهیم بود و افتخار ما 
 Approach هم هست، حداقل در بازگشت آنها و
کردن مجدد آنها تامل و توقفی را در نظر داش��ته 
باشند و به راحتی آن ها را در مناقصات نپذیرند. از 
طرفی این موضوع که ما شرکت های داخلی را در 
ایران داریم که به صنعت نفت و آفشور می توانند 
خدمات دهند و توجه به این موضوع که تعداد آن 
ها بیش از سه شرکت هستند که مناقصات بتواند 
تشریفات قانونی خود را رعایت کند، وجود دارند، 
من توجیهی را برای برگزاری مناقصات بین المللی 
نمی بینم و این موضوع برای ما سوال برانگیز است؛ 
چرا شرکت هایی که بدون Notice کشور را رها 
کردن��د، چرا اینقدر راحت بای��د برگردند؟ هویت 
واقعی آن ها اثبات ش��ده و ممکن است این اتفاق 
دوباره تکرار شود. اعتقاد من این است که ما باید 
در سیستم های گزینش پیمانکاری، رنکینگی را 
حداقل برای شرکت های ایرانی قائل باشیم. مگر ما 
قانون استفاده حداکثری از توان پیمانکاران داخلی 
را نداریم که در س��ال 1391 در مجلس ش��ورای 
اسالمی تصویب شد؟ مطابق این قانون در شرایطی 
که شرکت خارجی آمده و ایرانی ها حضور دارند، 
اگر شرکت ایرانی حاضر است با قیمت ارائه شده 
توس��ط ش��رکت های خارجی کار کند اولویت با 
شرکت های ایرانی است، ولی در عمل این موضوع 
چندان احساس نشد، به این ترتیب که در مناقصات 
شرکتی که قیمت پایین تر داده، حتی اگر خارجی 
باش��د کار به او واگذار می ش��ود، یعنی به راحتی 
حاضریم ایرانی ها را بیکار کنار اسکله نگهداریم و 

شناورهای شرکت خارجی را به کار بگیریم. 

  چه سازوکاری برای حل این 
مساله باید اندیشیده شود؟

اعتقاد من این اس��ت که در درج��ه اول و همان 
زمانی که پیمان��کاران را برای یک پروژه فراخوان 
می کنند، اگر پیمانکاران ایرانی که از مرحله کنترل 
کیفی گذشته اند و از نظر کارفرمایی مورد تایید  و 
تعداد بیش از 3 شرکت هستند، اصال مناقصه بین 
المللی برگزار نشود. من اعتقاد دارم بازار و تجارت 
ما ناموس ماست و نباید به راحتی در اختیار کسانی 
قرار دهیم که هویت واقعی خود را ثابت کرده اند. 
ما در منطقه ای قرار داریم که تهدیدهای متعددی 
متوجه ماست و کشورهای اطراف ما دائما منتظر 
زمین خوردن نظام هستند و از این قضیه سود می 
برند. هم اکنون هم اگر در مناقصات ما حضور پیدا 
می کنند، به این دلیل که قیمت نفت کاهش پیدا 
کرده و بیش از 50 سکوی نفتی در خلیج فارس 
Shut Down شده است و شناورهای اینها بیکار 
ش��ده است و حاضرند به هر قیمتی به بازار ایران 
ورود پیدا کنند و پیمانکاران ایرانی که در دوره ای 
کار را برعهده داشته اند ورشکست کنند و با این 
استراتژی در مناقصات ما شرکت پیدا می کنند. 
آن ه��ا قیمت ها را Drop می کنند و به زیر 50 
درصدی که قبال قیمت کف بوده می رس��انند تا 
کار برای شرکت ایرانی صرفه نداشته باشد و بعد از 
چند سال بیکاری و سرشکستگی ایرانی ها، آن ها 
قیمت ها را به باالتر از قیمت ابتدایی می رسانند، 
چون در آن زمان با شرایط مناسبی ورود می کند، 
زیرا ش��رکت ایرانی وجود ندارد که تهدیدی برای 
تجارت آن ها باش��د و مجددا وابستگی کارفرما را 
نسبت به خودشان بیشتر می کنند و این سناریو 
تکرار می ش��ود. شرکت های ایرانی از جمله خود 
ما که زمانی با وام و گرفتاری شناور تهیه کردیم و 
در حال پرداخت قسط ارزی هستیم، انتظار داریم 
کارفرماه��ای بزرگ خصوصا در صنعت نفت از ما 
حمایت کنند، تعداد شرکت های داخلی هم چون 
ما زیاد هستند که در شرایط سخت تحریم آستین 
ها را باال زدند، کنار کار ماندند ، تمامی س��رمایه و 
اعتبار خود را در دریا گذاشتند تا بتوانند گره های 
صنعت کشور را باز کنند. این پرریسک ترین کاری 
است که یک س��رمایه گذار می تواند انجام دهد. 

بايد در سيستم های گزينش پيمانکاری، رنکينگی را حداقل برای شركت های ايرانی قائل باشيم

مهندس حسین صاحبی؛ مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریابندر

مهندس صاحبی بیان داشت: مطابق با  قانون استفاده حداكثری از توان پیمانکاران داخلی  در شرایطی كه شركت خارجی آمده و ایرانی ها حضور دارند، اگر شركت ایرانی حاضر است با قیمت ارائه شده توسط 
شركت های خارجی كار كند اولویت با شركت های ایرانی است، ولی در عمل این موضوع چندان احساس نشد. در ادامه مصاحبه با ایشان را می خوانیم:
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موضوع دیگر خروج ارز از کشور است، اگر پیمانکار 
ایرانی باش��د، می توانند ب��ه او ریال بدهند و چرا 
باید ارز پرداخت کنن��د و این از بخش دیگری از 

مشکالت است.
  آیا در این مورد با کارفرماهای 
اصلی در صنع�ت نفت) نفت فالت قاره، 
نفت و گاز پارس، پخش و پاالیش و...( 

بحث و تبادل نظر صورت گرفته است؟
بله ما صحبت هایی را با بعضی از دوستان که در 
سیستم کارفرمایی ما حضور دارند، داشته ایم. یکی 
از نگرانی ها این بوده که سابقه برگزاری مناقصات 
داخلی نشان می دهد که پیمانکاران ایرانی وعده 
می دهند که ما می توانیم کار را انجام دهیم. کار 
را می گیرند و بعد به تعهداتشان عمل نمی کنند 
و به این ترتیب هم م��دت زمان کار طوالنی می 
ش��ود و هم ما لطمه می خوری��م. من قبول دارم 
که این موضوع در بعضی ش��اخه ها وجود داشته 
است ولی در بخش هایی که پیمانکارانی دارند که 
با آن ها در حال حاضر کار می کنند و س��ابقه و 
صالحیتشان برای آن ها محرز است و در مرحله 
ارزیابی مناقصات آن ها را تایید کرده اند و اگر تعداد 
این شرکت ها بیش از 3 شرکت است و قابل اتکا 
هستند، پس جای نگرانی نیست. پس کارفرماها اگر 
در نظر داشته باشند که سه شرکت خوش سابقه و 
قدر که با خودشان کار می کند و یا سوابق خوبی 
را در کنار کارفرمای مشابه داشته است و تجهیزات 
را دارد، واقعا جای نگرانی نیست، به نظرم شجاعت 
اولیه ای الزم است که کسی پیش قدم شود و این 

کار را آغاز کند. 
  موضوع مه�م دیگر توجه به 
Local Content و بنده�ای سیاس�ت 
اقتصاد مقاومتی اس�ت. آیا این اقدامات 
تا ح�دودی با این سیاس�ت ها مغایرت 

ندارد؟
بله من هم معتقدم که مغایرت هایی وجود دارد، 
مخصوصا که مقام معظم رهبری امسال را به نام 
سال اقصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری کرده 
اند، من فکر می کنم فضا برای انجام این ریسک 
عقالنی باید وجود داشته باشد. به هرحال پیمانکاران 
داخلی در مواردی ثابت کرده اند که پای کار و تعهد 
خود هستند، کما اینکه هر شرکتی رزومه ای در 
اختیار دارد که نشاندهنده سوابق آن هاست و این 
موضوع شفاهی و کالمی نیست و مکتوب و اثبات 
شده است. کافی است به سوابق و تجهیزات توجه 
ش��ود، چه بخش هایی ملکی است و قراردادهای 
استیجاری چندساله است؛ آیا می توان کار 3 تا5 

ساله به آن ها واگذار کرد یا خیر؟  ٢0:00
  مس�ئله دیگر تصاحب پروژه 

ها به شرکت های زیرمجموعه در بخش 
های مختلف صنعت دریایی کشور است. 
ع�ده ای معتقدن�د » ران�ت و رابطه« در 
واگذاری این پروژه ها نقش ایفا می کند. 

نظر شما در این خصوص چیست؟
 ببینید هم اکنون در بعضی از بخش های دولتی 
،ش��رکت های زیرمجموعه ای ب��ا ماهیت بنگاه 
اقتصادی ایجاد ش��ده است. این بنگاه ها طبیعتا 
ب��رای آن کارفرمای دولتی ما جذب��ه دارند، زیرا 
بسیاری از کارمندان خودشان در این شرکت های 
زیرمجموعه فعال هستند و حتی سهام داران آن 
شرکت ها همان کارمندان دولتی هستند که در آن 
سازمان های دولتی کار می کرده اند. ما نمی توانیم 
انکار کنیم که هیچ عالقه و وابستگی برای واگذاری 

کار به این شرکت های زیرمجموعه وجود نداشته، 
به هرحال توجه و عنایتی وجود داشته است. االن 
بس��یاری از س��ازمان های دولتی و صندوق های 
بازنشستگی آن ها، شرکت های خصوصی را ایجاد 
کرده اند، تا توانایی پرداخت حقوق بازنشسته ها 
را داشته باشند. این هدف مقدسی است و بسیار 
خوب است که امورات بازنشسته ها به این شکل 
اداره شود، اما نباید به قیمت ایجاد رانت تمام شود، 
بعضی از پیمانکاران از رده خارج ش��وند و رقابت 
ناس��الم شکل بگیرد. به هرحال ترك تشریفات و 
مالحظات خاصی بوده اس��ت ولی باید فکر کرد 
چگونه می توان این مس��ائل را کم رنگ کرد. به 
نظر من ریشه و پایه فکر، درست بوده است ولی در 

مسیر انحرافاتی وجود داشته است. 
موضوع دیگر اینکه باید برای حل این مسئله راهکار 
ارائه دهیم و ایراد گرفتن مطلق خوب نیست، شاید 
آن مدیری که در راس آن ش��رکت بوده اس��ت، 
دوست نداشته باشد این اتفاق بیفتد. کما اینکه در 
مواردی دیده ایم که در مسیر اصالح و حذف رانت 
هم اقداماتی انجام ش��ده است، پس می خواهیم 
که این اتفاق رخ دهد. اگر راهکارها ارائه ش��د ولی 
مدیران و مسئوالن عمل نکردند، آن زمان باید به 

شکل دیگری عمل کرد و ایراد گرفتن و تخریب 
مطلق درس��ت نیست. ممکن اس��ت ناخواسته 
اشکاالتی به وجود آمده باشد و یا کسی وارث اتفاق 

و یا سیستمی باشد. 
  یکی از مهم ترین مسائل در 
بحث کشتیرانی، تعرفه ها و هزینه های 
گمرکی اس�ت که بسیاری نسبت به باال 
بودن آن نقد دارند. به نظر ش�ما چگونه 

باید با این مساله برخورد کرد؟
من فکر می کنم هماهنگ��ی هایی که باید بین 
سازمان های مختلف ما وجود داشته باشد، وجود 
ندارد. یعنی ما  زنجیروار مسئله را دنبال نمی کنیم 
و قائل به مشکلی که در سیستم همجوار ما وجود 
دارد، نیس��تیم؛ در حالی که باید در کنار یکدیگر 
مساله را حل کنیم. اگر در مورد هزینه های گمرکی 
بحث ش��ود، در سازمان بنادر و دریانوردی به یک 
مش��کل برخورد می کنی��م، در پخش پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی مسئله قیمت سوخت 
وجود دارد، یعنی به شکل جزیره ای ما مشکالت 
زیادی داریم و روی هر بخش که تمرکز می کنیم، 
مش��کالت دیگری به وجود می آید که نهایتا این 
چرخ دنده به حرکت در نمی آید. من فکر می کنم 
باید از یک مدل کوچک- منطقه خاص- ش��روع 
کرد، مثال بگوییم ما می خواهیم از فالن منطقه 
ترانشیپ راه بیندازیم و یک کارگروه از مسئوالن 
دولتی دست اندرکار در فرآیند ترانزیت- ترانشیپ 
هستند، دعوت شود و در قالب نشست های اتاق 
فکر محدوده ای را مشخص کنیم و می خواهیم 
برای این خط و مش��کالتی که در مورد آن وجود 
دارد، بحث و مش��کالت را حل و فصل کنیم. یک 
مدل را عمل کنیم و اگر جواب داد، به کل مناطق 
بس��ط دهیم، زیرا رسیدگی به این موضوع خیلی 
راحت تر اس��ت، مشتریان زیادی را از دست نمی 
دهیم و با جامعه محدودی صحبت می کنیم. از 
طرف دیگر مسئولین خیلی نگران نمی شوند که 
اگر قانونی را تصویب کردند که می خواهد در کل 
مملکت اجرایی شود، چه تبعاتی خواهد داشت. اما 
اگر بخواهیم در مورد کل کشور و بدون هیچ سبقه 
و تمرینی کار را شروع کنیم، قطعا همه با نگرانی 
و تعلل با موضوع برخورد خواهند کرد،عده ای می 
گویند باید بررسی بیش��تری داشت، زیرا تبعات 
آن دامن بس��یاری افراد را خواهد گرفت؛ مثال در 
بندرعباس اگر می خواهیم از بندرعباس ترانزیت 
کنیم در شمال کشور تحویل دهیم، چه مشکالتی 
دارد؟ از شرق به غرب چه تبعاتی دارد. من فکر می 
کنم باید از یک مدل Pilot مس��اله را آغاز کرد، 
بسیاری از کارهای آزمایشگاهی هم به همین شکل 
است. در کنار آن مشکالتی را که باعث این اتفاق 

شده مرور کنیم. 

تشکیل شرکت های 
خصو�صی توسط 
سازمان های دولتی 

و صندوق های 
بازنشستگی نباید به 

قیمت ایجاد رانت 
تمام شود و بع�صی از 

پیمانکارها از رده خارج 
شوند.

Marine Engineering
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مهندس غالمرضا فهرستی؛ مدیرعامل شرکت صنایع الیروبی ترانشه پارس تتیس

  جن�اب مهندس گفت و گو 
را با صحبت در مورد پروژه هایی که در 
آن ها فعال بوده اید، شرایط تحریم  و 
گشایش هایی که بعد از برجام درفیلد 
تخصصی خ�ود حس ک�رده اید، آغاز 

کنیم...
تحریم ها بر بخش های مختلف کشور تاثیرگذاشت 
و به تبع آن تمام کس��انی که خصوصا در پروژه 
های نفتی فعالیت داشتند، با این مشکل مواجه 
ش��دند که تامین کاالهایی که برای پروژه های 
بزرگ کندی را ایجاد کرد. به این ترتیب شرکت 
هایی که پیمانکاران درجه دو و سه بودند، با رکود 
بیشتری مواجه شدند. چون پروژه های اصلی که 
نیاز جدی میلیارد دالری برای آن حس می شد، 
اصوال در طول 3-4 سال گذشته مطرح نشده و 
یا قابلیت تداوم نداشته است. بنابراین برای شرکت 
های پیمانکاری و یا شرکت هایی همچون ما که 
واسط بین پروژه های بزرگ و بخش های کوچک 
تر هستند، فضای کاری محدودتر شد. ما در زمینه 
تامین کاال گشایش چندانی حس نکردیم، ولی 
امیدواریم با توجه به مذاکراتی که در حال انجام 
است به نتایج مطلوبی برسیم. اصوال ماشینی که 
برای مدتی خاموش می ش��ود، برای راه اندازی 
دوباره همچون قبل نیس��ت و مشکالتی برای 
باتری، سیستم سوخت رسانی و...آن ایجاد می 
شود و نیاز به بازبینی دارد؛ بنابراین برای تحقق 
یک پروژه بزرگ باید دید تامین مالی آن باید به 
چه شکل انجام شود، بحث دوم بیمه های اتکایی 
است که حمایت کننده سرمایه گذار است و در 
واق��ع همه حلقه ها باید در کنار هم حضور پیدا 

کنند. چون بعضی از حلقه ها مشکل دارند، کار 
به راحتی پیش نم��ی رود. زمانی که آمریکایی 
ها از کش��ور ما رفتند و اروپایی ها آمدند، مدت 
ها طول کش��ید تا استانداردهای الزم را در کنار 
انجام پروژه کسب کنند، از طرفی بعد از رفتن آن 
ها و با ورود کش��ورهای شرق آسیا و حتی خود 
ش��رکت های ایرانی، برای رسیدن به پیوستگی 
مربوطه زمان الزم اس��ت. ترك پروژه ها و رفتن 
از بازار به راحتی اتفاق می افتد، اما بازگش��ت به 
این سادگی ها نیست. نکته قابل توجه این است 
که از نظر روحی- روانی فضا مناسب است، ولی 
از نظر عملیاتی همچون ورزشکاری است که باید 
فاکتورهای بدنی و روانی او برای پیروزی آمادگی 
داشته باشد. فضا تا حدود زیادی از نظر بین المللی 
آماده شده است، ما نیز باید حلقه های مفقوده را 
پیدا کنیم و با اتصال آن ها پروژه ها را پیش ببریم 
و رونق صنایع را شاهد باشیم. من فکر می کنم 
جذابیت الزم برای خارجی ها به اندازه کافی در 
کشور وجود دارد ولی مراحل اداری و بوروکراسی 
هایی وجود دارد که دو طرف باید از پس همدیگر 
بربیایند، البته آمریکا و تا حدودی عربستان نسبت 
به با سنگ اندازی های خاص خود، فضاهایی را 
ایج��اد می کنند که ما در زمان الزم به باروری و 

بهره وری الزم نرسیم.    
  در م�ورد فعالیت هایی که 
در پارس جنوبی داشته اید، از جمله در 
فازهای 15 و 16 صحبت کنید و اینکه 
به نظر شما مگاپروژه های اینچنینی، 
چقدر در ارتقای س�طح ش�رکت های 

ایرانی تاثیرگذار است؟
به طور کلی نق��ش Main Contractor ها 
بسیار جدی است، یعنی اگر قرار است پیشرفتی 
محقق شود، باید اول از همه شرکت های ایرانی 
یا خارجی بزرگ وارد پروژه ها شوند و سرریز آن 
ها در الیه های مختلف کاری قرار می گیرد و به 
همه کشور می رسد. مهم ترین چیزی که در مورد 
یک پروژه بزرگ مطرح است دو بخش تجهیزات و 
دانش فنی است، این ها همان حلقه های مفقوده 
اند. در این س��ال ها این اتفاق افتاده است، یعنی 

شناور مسافربری فايبركربن در 
چوئبده آبادان طراحی و ساخته شد 

مدیرعامل ش�ركت كشتی س�ازی صنایع 
دریایی نوح جنوب گفت: نخستین شناور 
مس�افربری فایبركربن كش�ور در چوئبده 

آبادان طراحی و ساخته شد.

رضا زند روز س��ه شنبه به ایرنا گفت: جنس بدنه 
این ش��ناور فایبرکربن است که نخستین بار در 
خاورمیانه توسط متخصصان داخلی با کمک یک 
ش��رکت سوئدی طراحی و س��اخت آن به پایان 
رسیده است. وی اظهارکرد: این شناور به طول ٢4 
متر و عرض پنج با ٢.٨ متر ارتفاع ، ظرفیت حمل 

60 نفر مسافر و 30 تن بار عرشه را دارد. 
وی هزینه ساخت این شناور را 30 میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: پیش از این برای خرید این نوع 
شناور از کشور هلند باید ٢ برابر هزینه ساخت آن 
را پرداخت می کردیم. مدیرعامل شرکت کشتی 
سازی صنایع دریایی نوح جنوب افزود: این شناور 
برای جابه جایی خدمه س��کوهای نفتی و بار در 
خلیج فارس اس��تفاده می ش��ود. وی به ساخت 
ش��ناورهای کمپوزیت با روش VIP در شرکت 
کشتی سازی صنایع دریایی نوح جنوب چوئبده 
آبادان اشاره و اظهارکرد: استقبال خوبی از ساخت 
شناورهای کمپوزیتی در کشور شده و این شرکت 
در حال ساخت ٢ ش��ناور صیادی و باری در این 
زمینه اس��ت. زند گفت:با توجه به شرایط خاص 
اقلیمی، جوی و اقتصادی در منطقه ش��ناورها بر 
اساس نیاز منطقه توسط متخصصان داخلی این 
شرکت طراحی و ساخته می شوند. وی به برخی از 
مزیت های شناورهای فایبرکربن و کامپوزیت اشاره 
و بیان کرد: این نوع شناورها برتری زیادی نسبت به 
شناورهای فلزی به  ویژه در حوزه شناورهای تندرو 
و مسافری از جمله مصرف سوخت کمتر و ارزان تر، 
وزن کمتر، موتور سبک تر و سرعت بیشتر شناورها 
دارند. نخستین شناور جدید ٢ بدنه کشور توسط 
طراحان شرکت کشتی سازی نوح چوئبده آبادان 
پارسال به آب انداخته شد. شهر بندری چوئبده در 

35 کیلومتری جنوب شرقی آبادان قرار دارد. 

اخبار انجمن
مهندس فهرستی معتقد است: اگر رقابت وجود نداشته باشد، صنعت داخلی ایران در سکون و ركود 

باقی می ماند. در ادامه مصاحبه ایشان را می خوانید:
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ما در کشور ابزارآالتی متناسب با نیازهای پروژه به 
وجود آوردیم، می توان وینچ های خطی را نام برد؛ 
کار شاید از نظر تئوریک بسیار ساده باشد ولی در 
مرحله عملیاتی شدن، موضوع پیچیده می شود. 
بحث دیگر ابزارآالت شناوری مثل مخازن شناوری 
است که در کشور ما استاندارد شده است. پروژه ما 
در فازهای 15 و 16، ترنج کردن بود که با الیروبی 
متفاوت است. در ترنج شما یک کانال می زنید ولی 
در الیروبی در واقع سطح گل و الیی که وجود دارد 
را به تراز مشخصی می رسانید. بنابراین بعد از انجام 
مرحله مربوط به کانال، لوله ها باید دفن و پوشیده 
شود و بستر به حالت اولیه اش برگردد، چون بستر 
در چند کیلومتر اولیه ساحل هم از نطر اکوسیستم 
دریایی اهمیت دارد و هم از نظر ایمنی، زیرا احتمال 
اینکه نیروهای محلی صیادی به آن عمق درسترسی 
پیدا کنند یا لنگر بندازند و برای اینکه آسیب نبیند، 
باید در کانالی با عمق مشخص دفن و بعد خاکریزی 
شود. که از نظر جزر و مد و جریانات دریایی هم از 
بین نرود و باقی بماند و همه این مواردی که گفتیم 
دانش فنی اس��ت. ما در داخل کشور هم نیروها را 
در موارد اینچنینی تربیت کرده ایم، هم تجهیزات 
ب��ه وجود آمده و هم حلقه های دانش فنی مربوط 
به آن به هم گره خورده اس��ت. امروز در این زمینه 
ما مشکلی نداریم، یعنی اگر عملیات بسیار گران 
قیمت لوله گذاری دریایی توسط شناورهای بزرگ 
و با قیمت های گزاف انجام می شود، حلقه اتصال 
به خشکی توسط ما و شرکت های مشابه خواهد 
ب��ود که هزینه ای حدود 1/3 یا 1/5 طرف خارجی 
انجام پذیر است، یعنی اگر امروز کسی بگوید می 
خواهم این کار را انجام بدهم، از نظر برنامه زمانبندی 
در رابطه با تجهیزات، دانش و نیروی انسانی در طرف 

ایرانی هیچ مشکلی وجود ندارد. 
  پروژه ش�ما در ف�از 15 و 16 
ح�دود 5 م�اه طول کش�یده و ای�ن زمان 
مناسبی است. یکی از مهم ترین نقدهایی 
که در مورد ش�رکت ه�ای ایرانی همواره 
مطرح ب�وده، عدم انجام پ�روژه در زمان 
تعیین ش�ده اس�ت. ش�ما چگونه به این 

زمان مناسب دست پیدا کردید؟
ببینید لوله گذاری دریایی مبحث بسیار فشرده و 
دقیقی است، شناوری که لوله گذاری می کند در 
حالت مینیمم بی��ن 150 تا ٢00 هزار دالر هزینه 
ایجاد می کند، این موضوع را در کنار هزینه نیروی 
انسانی، تجهیزات و... بگذارید، رقم بسیار باالیی می 

شود. بنابراین یک روز تاخیر در اجرای این پروژه می 
تواند آسیب های زیادی را تحمیل کند. شناور لوله 
گذار که عملیات را آغاز می کند، باید همه این حلقه 
ها از قبل فراهم شده باشد. چون ما زمان زیادی در 
اختیار نداشتیم، مجبور شدیم در بهینه ترین زمان 
ممکن این برنامه ریزی ها را انجام دهیم، در بغضی 
از پروژه ها بحث ها گاهی بر ساعت و دقیقه محاسبه 
می شود. مشابه این مورد در پروژه فازهای ٢0-٢1 
پارس جنوبی حادثه ای رخ داد که در آن سیم بکسل 
از روی قرقره جدا شد و 9 ساعت و 4٨ دقیقه تاخیر 
ایجاد شد، یعنی اگر این رقم را بر ٢4 ساعت تقسیم 
و در 16٨ هزار دالر ضرب کنیم، جریمه نهایی که 
رقم باالیی اس��ت به دست می آید؛ بنابراین چون 
این جریمه ها سنگین است، پیمانکاران حساسیت 
زیادی در انجام آن خواهند داشت. ما هم چنین در 
ف��از 19 و 14 بخش پایل کوبی را انجام دادیم. باید 
خاطر نشان کنم که چکش های دریایی با قیمت 
حدود ٢ میلیون دالر از جمله تجهیزات گران قیمتی 
است که شرکت تاسیسات دریایی و شرکت های 

اقماری زیرمجموعه موفق به خریداری آن شده اند. 
همین موارد بود که در زمان شدت گرفتن تحریم 
های کمرشکن، پروژه ها متوقف نشد، هرچند روند 
آن به کندی پیش رفت. این مس��ائل باعث شد با 
تجربه نیروهای کارآمد مجموعه، اگر جایی هم به 
مشکل خوردیم با خالقیت به سمت حل مسئله 

پیش برویم. 
  موض�وع دیگ�ر م�دل جدی�د 
قرارداده�ای نفت�ی اس�ت که به س�مت 
اجرایی ش�دن پیش می رود، به نظر شما 
ای�ن قرارداده�ا تا چ�ه حد م�ی تواند در 
ارتقای س�طح Subcontaractor های 

ایرانی تاثیرگذار باشد؟
نکته جذابی ک��ه در مدل جدید قراردادهای نفتی 

وجود دارد این اس��ت که ما می بایس��ت نرخ بهره 
برداری مخازن خود را باال ببریم، چون االن ضریب 
بازیاف��ت در میادی��ن ما زیر 6 درصد اس��ت و این 
وضعیت بسیار بدی را ترسیم می کند. اگر بتوانیم 
به واسطه این قراردادها و به وسیله تکنولوژی های 
جدید به این مهم دس��ت پیدا کنیم، هدف اصلی 

محقق شده است. 
موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که نه 
ش��رکت های خصوصی ما به ویژه در حوزه نفت و 
گاز خصوصی هستند و نه شرکت های دولتی واقعا 
دولتی هستند. ما شرکت های خصولتی زیادی داریم 
که ارتباطات خود استفاده می کنند و بخشی از آنها 
واقعی است. مثالی می زنم: تاسیسات دریایی قوی 
ترین ش��رکت در زمینه نصب و ساخت تجهیزات 
دریایی است و این بخشی از همان ارتباطات است، اما 
همین شرکت بزرگ باید خودش را با قوانین بازار آزاد 
هماهنگ کند و به این وسیله به سمت یک شرکت 
بین المللی بزرگ حرکت کند. اگر ما مثال به شرکت 
های خارجی بزرگ مثال MOV، توتال، سینوپک 
و...بگوییم الزاما باید کار را به تاسیسات دریایی بدهید، 
از یک طرف شرکت ایرانی می تواند از این موضوع 
به این شکل استفاده کند که مدل و قیمتی که می 
خواهد را ارئه بدهد و از طرف دیگر خارجی ها می 
گویند ما کار بلد نیستیم. این موضوع قبل تر هم بوده 
است، توتال زمانی که برای فازهای ٢ و 3 آمد، او را 
الزام کرده بودند که اولویت اول اس��تفاده از شرکت 
های ایرانی اس��ت؛ اصال این موضوع به نفع اوست، 
اگر من یک شرکت داخلی حرفه ای باشم مسلما 
هزینه ها کمتر از طرف خارجی اس��ت. چون مثال 
طرف هلندی یا بلژیکی که بخواهد شناورهایش را به 
اینجا بیاورد، هزینه های زیادی را تحمیل می کند. 
تاسیسات دریایی یک Crane bargeپنج هزارتنی 
دارد که ش��اید در دنیا دومی یا سومی باشد، فرض 
کنید شرکتی بخواهد Crane barge خود را از آن 
طرف دنیا به اینجا بیاورد، هزاران دالر هزینه جابجایی 

و مسائل جانبی در پی خواهد داشت. 
برگردیم به فاز ٢-3 پارس جنوبی که به توتال گفته 
بودند باید از شرکت های ایرانی استفاده کند، در آن 
زمان ما در ایران هیچ کارخانه اندود بتنی نداشتیم، 
همانطور که می دانید لوله های دریایی را باید تحت 
پوشش بتنی قرار دهند و تاسیسات دریایی به توتال 
تعهد داد که ما این کارخانه را راه اندازی می کنیم؛ 
یک کارخانه دس��ت دوم را خری��داری کردیم و در 

نه شرکت های 
خصو�صی ما به ویژه 

در حوزه نفت و گاز 
خصو�صی هستند و نه 

شرکت های دولتی واقعا 
دولتی هستند.

Marine Engineering
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خرمش��هر راه اندازی شد و بعد شرکت دیگری در 
ماهشهر این کارخانه را راه اندازی کرد، در ادامه توتال 
حدود بیست میلیون دالر به ما پروژه داد و بعد هم 
چندین میلیون دالر Bonus در اختیار ما قرار داد. 
در آن جا رقابت واقعی وجود داشت، توتال کارفرمای 
بسیار خوبی بود و ما هم سعی می کردیم پیمانکار 
واقعی آن ها باشیم. اما زمانی که کارفرما و پیمانکار 
ظاهرا در نقش های خود قرار داشته باشند، مسئله 

پیش می آید. 
می خواهم به موارد دیگری اشاره کنم: آقای رستم 
قاسمی رئیس قرارگاه خاتم االنبیا است که پیمانکار 
عمده مجموعه نفت خصوصا در بخش پایین دستی 
است، چرخش سیاسی اتفاق می افتد که ایشان وزیر 
نفت می شوند، در نتیجه کارفرمای کل پروژه ها می 
شود. آقای جوادی مدیرعامل شرکت O1 است، دعوا 
دارد که چرا فاز 9-10 پارس جنوبی را ده سال است 
به پیمانکار تحویل قطعی نمی دهند، ایشان مدتی 
بعد مدیرعامل NIOC می شوند، چه اتفاقی می 
افتد؟ ماهیت پیمانکار به کارفرما تبدیل می شود. این 
ماجرا در مورد سازمان گسترش و نوسازی هم وجود 
داشت. به همین خاطر ما ماهیت شرکت خصوصی 
واقعی در بخش باالدستی کشور نداریم. تاسیسات 
دریایی یک مجموعه سهامداری دارد که صندوق 
های بازنشستگی هستند که این صندوق ها ماهیت 
نهاد عمومی دارند، اما این نهادها باید توان داش��ته 
باشند که با چارچوب های بین المللی وارد صنعت 
شوند. این مسئله در صنعت خودرو هم وجود دارد، 

زیرا این صنعت وابسته به دولت است، مدیران عامل 
آنها را دولت انتخاب می کند و نه س��هامداران. من 
فکر می کنم باید منافع و چارچوب های اقتصادی 
کالن کشور تعیین کننده باشد.  مهندس نعمت زاده 
جایی گفته بودند ما باید »مدیر« وارد کنیم، من این 
صحبت را از جنبه ای قبول دارم؛ سهامدار با همکاری 
دیگری قصد دارد در فیلد خاصی فعالیت کند، بعد 
متوجه می شویم در ایران هیچکس نیست که مثال 
مفهوم Salvage را متوجه شود و یا ما مفهومی را در 
عملیات دریایی آبهای عمیق به نام اتاق فشار داریم 
که کسی توجهی به آن نداشت، آن ها می گویند ما 
می خواهیم در این بخش سرمایه گذاری کنیم، خب 
اگر من توانایی انجام آن را ندارم این مطلقا بد نیست 
که ما آقایانی را از خارج از کشور بیاوریم و مسئله را در 
چارچوب های ایرانی یاد بگیریم. این به معنای رشد 
صنعت ما در بخش های مختلف است و سهامدار 
خصوصی بی شک از این مسئله استقبال می کند. 
بزرگترین ضربه در زمان تحریم ها عدم ورود سرمایه 
و تجهیزات به کشور نبود، بلکه  مهم ترین مسئله 
عدم وجود شاخصی بود که شرکت ها جایگاه خود را 
پیدا کنند؛ زمانی تاسیسات دریایی با توتال و در کنار 
او سنجیده می شد ولی با رفتن آن ها چطور؟ اگر 
رقابت وجود نداشته باشد، صنعت داخلی ایران در 

سکون و رکود باقی می ماند. 
  در م�ورد تکنول�وژی آبه�ای 
 Green عمیق صحبت کنید. م�ا میادین
Field زی�ادی در خ�زر داری�م و از طرف 
دیگر پروژه صادرات گاز به عمان که گویا 

مسیری با عمق 1300 متر دارد.
م��ن فکر می کنم آن زمانی که ش��رکت ها چند 
پ��روژه بزرگ را با هم پیش می بردند تمام ش��ده، 
بحث تعمیرات و نگهداری و توسعه فیلدها از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت؛ پس فرصت ورود به بخش 
های چالش برانگیز برای ش��رکت ه��ای ایرانی در 
آینده فراهم است. در مورد خزر مسئله رژیم حقوقی 
و مس��ائل سیاسی که در کنار آن وجود دارد، کار را 
بسیار سخت کرده است. در مورد فیلد سردار جنگل 
قرار بود تجهیزاتی در رودسر به وجود بیاید. تکنولوژی 
آبهای عمیق در ایران به کلی وجود ندارد، حتی در 
وضعیت کنونی که مسیر خط لوله ایران- عمان را 
تغییر داده اند، تاسیسات دریایی تجهیزاتی متناسب 
با آبهای عمیق ندارد و تکنولوژی های مربوطه هم 
وجود ندارد. من فکر می کنم در ابتدا باید تیم های 
تخصصی را ایجاد کنیم ک��ه راجع به کمبودها و 
نیازهایی که در این بخش ها داریم صحبت کنیم؛ 
مثال ما تیم های غواصی داریم، اما غواصی در آبهای 
عمیق بحث پیچیده ای اس��ت و س��رمایه گذاری 
عمیقی نیاز دارد، زیرا به محفظه هایی نیاز است که 
در آن عمق امکان کار تا مدت زمان زیادی را فراهم 
می کند، ما باید به این سمت حرکت کنیم، همانطور 
که زمانی Crane Barge نداش��تیم. ما در موارد 
زیادی هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات را می 
 Development پردازیم ولی هزینه های بهبود و
و تغییر تکنولوژی را حاضر نیستیم پرداخت کنیم، 

این رویکرد باید تغییر کند. 
  س�وال آخ�ر م�ن در م�ورد 
هجدهمین همایش و نمایش�گاه صنایع 
دریایی اس�ت. برگزاری ای�ن همایش و 
نمایشگاه تا چه حد در شکوفایی صنعت 

دریایی ما تاثیرگذار است؟
مطمئنا برگزاری آن ها دستاوردهای زیادی خواهد 
داش��ت، حتی اگر مدیران و متخصصان بی هیچ 
رویکرد خاصی در کنار هم جمع ش��وند، زیرا رقبا 
در کنار یکدیگ��ر قرار خواهند گرفت، فرصت ها و 
چالش های یکدیگر را خواهن��د دید، از طرفی در 
زمینه صنایع دریایی ما از امکانات و پتانسیل هایی 
که داریم به شکل بهینه و درست استفاده نکرده ایم. 
این نمایشگاه و همایش می تواند محلی برای تبادل 
همکاری باشد، مثال ما اگر 30 درصد از شناورهای 
خود استفاده می کنیم، می توانیم ظرفیت کاری را به 
60 درصد برسانیم، بنابراین برگزاری نمایشگاه رقابت 
مهلک و از بین برنده را به یک رقابت سالم تبدیل می 

کند  که به سود رقبا و در جهت ارتقای آنهاست. 
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تحریم های بین المللی قبل از اجرای برجام بخش 
دریایی و بندری کش��ور را تا حدود زیادی تحت 
تاثیر منفی خود قرار داده بود بگونه ای که اغلب 
شرکت های کشتیرانی خارجی به بهانه تحریم 
ه��ا از ورود به بنادر ایران خ��ودداری می کردند. 
در کنار این ها صنایع دریایی کشور نیز با وجود 
برخی پیشرفتها اما همچنان نیازمند استفاده از 

تجارب  و سرمایه گذاری خارجی ها بود. 
اجرای برجام را برخی مهمترین عامل در حل این 
مشکل قلمداد می کردند اما به اعتقاد مدیرعامل 
شرکت ساحل گستر پارس با وجود تغییر شرایط 
در ای��ن بخش اما همچنان ش��اهد عدم حضور 
جدی س��رمایه گذاران خارجی هستیم. گفت و 
گوی مهندس صادقی گرمارودی را در آس��تانه 
برگ��زاری همایش صنایع دریای��ی در خصوص 
اهم فعالیت ها و برنامه های شرکت تازه تاسیس 

ساحل گستر پارس در ادامه بخوانید:
   ش�رکت ساحل گستر پارس از چه 
زماني و با چه هدفي فعالیت خود را آغاز کرد؟ 

ش��رکت خدمات بندري و دریایي ساحل گستر 
پ��ارس در فروردین ماه س��ال 9٢ با هدف انجام 
هرگونه خدمات کشتیراني و یا نمایندگي خطوط 
کش��تیراني ، انجام عملیات حمل و نقل دریایي ، 
بهره برداري و اپراتوري تجهیزات بندري ، دریایي 
در حوزه هاي نفت ، گاز و پتروشیمي ، صادرات و 
واردات کلیه ماش��ین آالت و قطعات یدکي مورد 
نیاز و خدمات مهندسي مرتبط، خرید و فروش 
کاال و محص��والت نفتي ، گازي و پتروش��یمي ، 
ش��رکت در مناقصه ه��ا و مزایده ه��اي داخلي و 
خارج��ي ، در منطقه آزاد تجاري � صنعتي انزلي 
به ثبت رسید و هم اکنون در تهران / منطقه آزاد 
انزلي / بندرعباس / بندر عس��لویه و منطقه ویژه 

اقتصادي انرژي پارس داراي دفتر، شعبه ، ناحیه 
و فعالیت مي باشد. 

    س�هامداران این شرکت چه افراد 
حقیقي و حقوقي هستند و با چه میزان سرمایه 

فعالیت را شروع کرد؟ 
س��هامداران شرکت از شرکت هاي بورسي حوزه 
خدمات بندري و حمل و نقل کشور هستند که 
نقش عمده اي در رشد و پیشرفت شرکت ساحل 
گس��تر پارس ایفأ کرده و قطعاً با این حمایت ها 
و پش��تیباني ها در آینده نزدیک جایگاه مطلوب 
و مناس��ب تري در جامعه بندري و دریایي احراز 
خواهد کرد ، این ش��رکت با ٢00 میلیون ریال 
س��رمایه فعالیت خود را ش��روع و تا پایان سال 
جاري میزان س��رمایه ش��رکت به بی��ش از 10 

میلیارد ریال افزایش خواهد یافت . 

    در طي س�الهاي اخیر این شرکت 
در چه حوزه ها و بنادري فعالیت داشته است ؟ 

این ش��رکت در نخس��تین اقدام موفق به انجام 
عملی��ات بهره ب��رداري و نگه��داري از ترمینال 
کانتینري بندر پتروشیمي پارس در بندر عسلویه 
شد و در سالهاي بعد نیز توانست با اتکأ و استفاده از 
قابلیت ها، توانمندي ها و تجهیزات و ماشین آالت 
استراتژیک بندري در اختیار و خصوصاً توجه به 
خالقیت ها، تجارب و تخصص نیروي انساني خود 
و همچنین بهره گیري از بیش از 100 سال سابقه 
و تجرب��ه هیات مدیره ش��رکت ، در منطقه ویژه 
اقتصادي انرژي پارس به جایگاهي پیشرو و قابل 
اطمین��ان در ارائه خدمات بندري ، حمل و نقل ، 
تامین تجهیزات و قطعات اصلي و خدمات مشابه 
دست یابد. در همین راس��تا مي توان از پروژه ها 

و قراردادهای��ي در زمینه هاي تخلیه و بارگیري، 
انبارداري، حمل و نقل، اس��تافینگ و استریپ، 
تامین نیروي انساني، تامین تجهیزات و قطعات و 
... نام برد که کارفرمایان آن شامل؛ شرکت پایانه ها 
و مخازن پتروشیمي، پتروشیمي جم،پتروشیمي 
مرجان ، سیمان سفید شرق، تایدواتر خاورمیانه، 
حم��ل و نق��ل پتروش��یمي، اداره کل بن��ادر و 
دریانوردي اس��تان گیالن و ... که عملیات و ارائه 
خدمات در بنادر عسلویه، ش��هیدرجایي،انزلي، 
منطقه وی��ژه اقتصادي انرژي پ��ارس و ... انجام 

گرفته و یا در حال انجام است.
   این شرکت در طول سالیان اخیر چه 
حجم سرمایه گذاري در بنادر کشور انجام داده 
است و چه تعداد تجهیزات ملکي و اجاره اي در 
اختی�ار دارد و با این تجهیزات توان انجام چه 

حجمي از عملیات بندري را دارد؟ 
با توجه به س��ابقه ش��رکت ساحل گستر پارس ، 
سرمایه گذاري هاي هدف دار و مطلوبي در حوزه 
فعالیت ه��ا و قراردادهاي ج��اري صورت گرفته 
است که بخش��ي از آنها بصورت ملکي به ارزش 
بیش از 50 میلیارد ریال و بخشي دیگر بصورت 
اس��تیجاري که ارزش آنها ح��دود ٢00 میلیارد 
ریال اس��ت. از نظر کمي نیز بیش از 50 دستگاه 
تجهی��زات و ماش��ین آالت اس��تراتژیک و غیر 
استراتژیک در اختیار این شرکت است. با توجه 
ب��ه قابلیت ها، امکانات و تجهی��زات در اختیار و 
همچنی��ن برنامه ریزي هاي ص��ورت گرفته ، این 
ش��رکت توان انجام عملیات تخلیه و بارگیري را 
به ظرفیت 500 هزار TEU دارد و در بخش غیر 
کانتینري نیز با عنایت به برنامه هاي مدون شرکت 
انشأا... بزودي شاهد انجام عملیات با تناژ باال در 

این بخش خواهیم بود. 
   می�زان درآمدزایي ، اش�تغال زایي و 
س�ودآوري ش�رکت در طول این سال ها به چه 

میزان بوده است ؟ 
کلی��ه پروژه ها و قراردادهاي خاتمه یافته و یا در 
حال انجام این شرکت طي دوره فعالیت محدود 
آن سودده بوده و در حال حاضر بیش از ٢00 نفر 
پرسنل تحت پوشش در حوزه هاي کاري مختلف 

دارد.
   عملک�رد ش�رکت در آئین�ه آم�ار و 

شرايط فعاليت در بنادر كشور تغيير كرده است
مدیرعامل شركت تازه تاسیس ساحل گستر پارس خبر داد: تخلیه و بارگیری 700 هزار TEU كانتینر در بنادر ایران.

احمد صادقی گرمارودی؛ مدیرعامل شرکت ساحل گستر پارس با اشاره به اجرایی شدن برجام

برگزاری این همایش 
ها در کنار بخش 

خصو�صی حضور 
ویژه داشته و به حرف 

ها و مشکالت آنها 
گوش فرا دهند

Marine Engineering
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ارقام چگونه است ؟
شرکت طي 4 سال فعالیت در بندر پتروشیمي 
پ��ارس به کارفرمایي ش��رکت پایانه ها و مخازن 
پتروشیمي و با مس��اعدت شرکت هاي تایدواتر 
و حمل و نقل پتروش��یمي که سهامداران عمده 
ش��رکت ساحل گستر هستند بیش از 700 هزار 
TEU کانتینر را با نرم مطلوب تخلیه و بارگیري 
کرده اس��ت. مهمترین مشتریان شرکت در این 
زمینه ، مجتمع هاي پتروش��یمي آریا ساس��ول ، 
پتروش��یمي مهر و پتروش��یمي جم بوده و طي 
همین دوره تعداد کشتي هاي سرویس داده شده 
توسط ساحل گس��تر نیز به بیش از 650 فروند 

رسیده است . 
    چشم انداز فعالیت هاي شرکت براي 

سال هاي آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
این ش��رکت با برخورداري از مجوزهاي تخلیه و 
بارگیري از س��ازمان بنادر و دریانوردي و شرکت 
پایانه ها و مخازن پتروش��یمي و مجوزهاي بهره 
برداري و فعالیت از مناطق آزاد تجاري � صنعتي 
و س��ازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و 
مجوز صالحی��ت از اداره کار و تامین اجتماعی 
درحوزه حم��ل و نقل، تجهیزات، تاسیس��ات و 
خدم��ات و گواهینامه تایی��د صالحیت ایمنی 
از ش��ورای عالی حفاظت فن��ی اداره کار، کارت 
بازرگانی و همچنی��ن گواهینامه های مدیریت 
یکپارچه IMS از شرکت Letrina یونان یکی از 
شرکت های فعال در حوزه بندری و دریایی بوده 
و با عنایت به رضایت مندی کارفرمایان از عملکرد 

ساحل گستر پارس، شرایط مطلوبی را برای آینده 
شرکت فراهم کرده است.

 ای��ن ش��رکت در حوزه های بندری و س��رمایه 
گ��ذاری در ای��ن بخش با یکی از ش��رکت های 
زیر مجموعه بندر هامب��ورگ و در حوزه تامین 
تجهیزات استراتژیک بندری و قطعات اصلی نیز با 
شرکت معتبر خارجی همکاری دارد، مع الوصف 
با توجه به موارد فوق می توان چشم انداز شرکت 
را تبدیل شدن به شرکتی قابل اتکاء و اطمینان در 
حوزه خدمات بندری، حمل و نقل و خدمات فنی 
و بازرگانی و انشاءا... با قابلیت توسعه ای در نظر 
گرفت و ضمن کسب سهم بیشتری از بازار هدف 
در س��ال های آتی در آمد بیش��تری نیز نصیب 

شرکت شود.
   ارتباط شرکت شما با سازمان 
بنادر و دریانوردی و سایر کارفرمایان به چه 

نحوی است؟
همه کارفرمایان از اعتبار و ارزش خاص خودشان 
برخوردار هس��تند، تعامل مثبت ب��ا کارفرمایان 
محترم و مشتریان جزء برنامه های اصلی شرکت 
ب��وده و در جایگاه پیمانکار، تمامی تالش بعمل 
آم��ده تا رضایت من��دی آنان در انج��ام امور در 

چارچوب قراردادهای فی مابین اخذ گردد.
   حض�ور در ب�ازار بین المللی در 

دستور کار قرار دارد؟
این ش��رکت با همکاری ش��رکت های خارجی 
نسبت به انجام خدمات فنی و مهندسی و ... در 
داخل کشور اقدام عملی کرده و پی گیر توسعه 

آن نیز هس��تیم ولی با توجه به شرایط فعلی، در 
کوتاه مدت امکان حضور در بازارهای بین المللی 

برای شرکت وجود ندارد.
   شرایط شرکت های بندری در 

پس از برجام چگونه است؟
آنچه که مسلم است در پسا برجام شرایط فعالیت 
در بنادر کشور تغییر کرده است و شاهد تحرکات 
بیش��تری نسبت به قبل هم هستیم، با توجه به 
اینکه سرمایه گذاران زیادی برای سرمایه گذاری 
در ایران حضور پیدا کرده اند که حضورشان منجر 
به انعقاد قرارداد نشده و یا اگر قراردادی هم منعقد 
شده باشد انتظارات کارشناسان این حوزه را برآورد 
نکرده لذا بایستی مسیر های سرمایه گذاری برای 

سرمایه گذاران خارجی هموار و عملیاتی شود.
   برگزاری همایش صنایع دریایی 

را تا چه حد مفید و الزم می دانید؟
به نظر می رسد اینگونه نشست ها در وهله اول 
به هم افزایی مشارکت های فی مابین ارگانهای 
دریایی چ��ه در بخش خصوصی و چه در بخش 
دولتی منجر شده و برخی از مشکالت را می توان 
با انیگونه نشست های مشترك در حوزه دریایی 
ح��ل و فصل کرد. در کنار این ها اگر مش��ارکت 
نمایندگان مجلس در این نشس��ت ها از حالت 
نمایشی فراتر رفته و نمایندگان محترم در طول 
برگزاری این همایش ها در کنار بخش خصوصی 
حضور ویژه داشته و به حرف ها و مشکالت آنها 
گوش فرا دهند قطعا در آینده ش��اهد همراهی 

بیشتر مجلس با حوزه دریایی خواهیم بود.
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   لزوم و اهمیت صنایع دریایی 
و جایگاه آن در اقتصاد کش�ور را چگونه 

می بینید؟
یک��ی از تعاریف اولی��ه اقتصاد عبارت اس��ت از 
ش��ناخت، ارزیابی و انتخاب روش هایی که بشر 
ب��رای تولید و توزی��ع کاال و خدم��ات از منابع 
محدود به منظور مصرف به کار می برد به عبارت 
دیگ��ر، امروزه در دنیا، اقتصاد بیانگر این واقعیت 
اس��ت که هر کش��ور با بهره گی��ری از امکانات 
طبیعی و خدادادی خود و به کارگیری فناوری و 
تکنولوژی های الزم می کوشد تا محصوالت خود 
را در بازارهای مصرف در نقاط مختلف دنیا عرضه 
و از طرف دیگر نیازمندی های خود را از بازارهای 

بین المللی تأمین کند.
تجارت محرك اصلی رشد اقتصادی است و بدیهی 
اس��ت که بدون وسایل حمل و نقل، تجارتی هم 
صورت نمی گیرد به طوری که داش��تن حمل و 
نقل بین المللی مناس��ب ب��ا هزینه های معقول، 

عنصری ضروری جهت رشد و توسعه است . 
 این درحالی اس��ت که پایین بودن هزینه حمل 
و نقل تأثیر بسزایی در شکوفایی و رونق تجارت 
جهانی خواهد داش��ت و ازآنجا که صنعت حمل 
و نقل دریایی از امکانات و ظرفیت های بیشتری 
برخوردار اس��ت لذا ام��روزه راه های آبی و حمل 
و نقل با کش��تی نه تنها با صرفه ترین راه انتقال 

کاال است بلکه هزینه پائین و امنیت باال در این 
صنعت موجب ش��ده است که بالغ بر 90 درصد 
حمل و نق��ل در دنیا از طریق دریا صورت گیرد 
البته اقتصاد جهانی نیز مهمترین عامل تأثیرگذار 
بر صنعت کشتیرانی اس��ت به طوری که رابطه 
تنگاتنگی میان اقتصاد جهانی و اقتصاد دریایی 

وجود دارد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینک��ه، اقتصاد دریایی 
ب��ه حمل و نقل کش��تی و یا ارتب��اط آن با بار و 
مسافر محدود نمی شود  ارتباط صنعت کشتیرانی 
با صنایع وابس��ته دیگر از جمله کشتی س��ازی، 
تعمیرات کش��تی، صنایع مکانیک، الکترونیک، 
صنایع ش��یمیایی، فوالد، ریخته گ��ری، جوش، 
فورجینگ، برق، مخابرات و بس��یاری از خدمات 
دیگر از جمله خدمات بندری موجب ایجاد صدها 
صنایع جانبی می ش��ود که خود از دستاوردهای 

عظیم اقتصاد دریا به شمار می رود. 
با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه و کشورمان 
و مرزهای آبی گسترده در شمال و جنوب کشور 
و همچنین قرار گرفتن حجم عمده ای از ذخایر 
نفت و گاز دنیا در منطقه، از دیر باز تاکنون سالیانه 
هزاران کشتی در این منطقه رفت و آمد داشته اند 
که عالوه بر رون��ق صنعت حمل و نقل دریایی،  
فرصت های اقتص��ادی زیادی را نیز در خصوص 
ارائه خدمات بندری و س��ایر خدمات تخصصی 

به این کشتی ها در اختیار ما قرار خواهد داد. عالوه 
براین وجود ذخایر عظیم نفت و گاز نیز پتانسیل های 
بالقوه ای را جهت توسعه صنایع فراساحل در شمال و 

جنوب کشور ایجاد کرده است.
   به نظر شما برگزاری همایش 
صنایع دریایی چه ضرورت و اهمیتی دارد و 
ارزیابی شما از همایش های گذشته چیست؟

همایش های صنایع دریایی و همچنین نمایشگاه 
جانبی آن تاثیر مثبتی درشناسایی، طرح و نقد 
مسائل و مشکالت صنایع دریایی توسط ارگان ها 
و مراک��ز مرتبط، تدوی��ن راه حل ها و روش های 
اجرایی با توجه ب��ه فرصت های موجود، معرفی 
دس��تاوردهای یک ساله، ارتقای فرهنگ دریایی 
و شناس��اندن اهمیت دریا داش��ته است.  البته 
در کن��ار این موارد، هم اندیش��ی و هم فکری در 
خصوص توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه موجود 
در کشور در حوزه صنایع دریایی ،آشنایی بیشتر 
با زیرساخت های موجود، ارائه راهکارها، برنامه ها 
و دیدگاه های مس��ووالن اجرای��ی و قانونگذار به 
منظور چگونگی توس��عه صنایع دریایی و فراهم 
کردن بس��ترهای مورد نیاز آن و در همین راستا 
طرح دیدگاه های کارشناسان صاحب نظر و ارائه 
آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در صنایع 
دریایی و صنایع وابسته از طریق برنامه های جانبی 
گوناگون همچون  برگزاری کارگاه های آموزشی، 
نمایشگاه های تخصصی و میزگردهای تخصصی 
کمک قابل توجهی به شناس��ایی پتانسیل های 

بالقوه در صنایع دریایی خواهد کرد.
 البته ام��روزه اهمیت دری��ا و صنایع مربوط به 
آن نه تنها بر متخصصین این صنعت بلکه برای 
مسئولین کشور نیز روشن و مبرهن است و قطعاً 
بخش��ی از این امر نیز مدیون و متأثر از برگزاری 

این همایش ها و نمایشگاه جانبی آن است.  
   کارشناس�ان اقتصادی بر این 
باورند که رفع تحریم ها تاثیرات مثبت فراوانی 
در همه بخش های کشور خواهد داشت. به 
نظر ش�ما این رخداد چه تاثیری در صنایع 

دریایی می تواند داشته باشد؟
لغو تحریم ها از همان ابتدا تاثیر خود را بر بخش 
دریایی کشور که در همواره در نوك پیکان تحریم 
های ظالمانه قرار داش��ت گذاشت به طوری که 
در حال حاضر و با گذش��ت حدود هشت ماه از 

مهندس اکبر جبل عاملی؛ مدیر فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران

مهندس جبل عاملی معتقد اس�ت: ش�ركت ملی نفت كش در راستای حفظ دس�تاوردهای تحریم مواردی مانند كمک به افزایش توان 
موسسات رده بندی داخلی، برنامه ریزی جهت انتقال تکنولوژی ساخت كشتی به كشور، تهیه قطعات و لوازم یدكی كشتی ها از داخل ، 
كمک به توانمندی شركت های ایرانی برای تولیدكاالی باكیفیت، جذب نیروی انسانی دریانورد از بین جوانان ایرانی و ... را نیز به عنوان 

اولویت های اساسی و كلیدی خود دنبال خواهد كرد. در ادامه مصاحبه با ایشان را می خوانید:
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اجرایی شدن برجام؛ عالوه بر ایجاد گشایش در 
فضای بین المللی، تحوالت ثبتی نیز در این حوزه 
اتفاق افتاده ک��ه راه را برای حضور دوباره بخش 
دریایی کش��ور در عرصه بین المللی باز و هموار 

کرده است. 
برقراری مجدد پوش��ش بیم��ه، پرچم و کالس 
معتبر بین المللی برای ناوگان کشتیرانی، امضای 
تفاهم نامه سازندگان داخلی با کشتی سازی های 
معتبر خارجی، بازگشت خطوط خارجی به بنادر 
و... همه و همه از جمله اتفاقات مثبتی است که 
تاکنون در نتیجه اج��رای برجام و لغو تحریم ها 
اتف��اق افتاده اس��ت و قطعا دامن��ه آن با تدابیر 
دولت و همت و تالش مضاعف دس��ت اندرکاران 
این بخش گس��ترده خواهد ش��د به طوری که 
امید می رود از محل لغو تحریم ها، شاهد مواردی 

مانند انتقال تکنولوژی ساخت صنایع دریایی به 
داخل و به تبع آن ارتقاء توانمندی ش��رکت های 
داخلی، توسعه صنایع دریایی و  تولید محصوالت 

با کیفیت و قابل رقابت  در کشور باشیم. 
   صنع�ت دریان�وردی و صنایع 
دریایی می تواند یک�ی از بخش های مهم 
اقتصادی کشور باشد که توسعه آن با توجه به 
شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران و برخورداری 
از دو مرز آبی پهناور در شمال و جنوب کشور، 
بی تردید نیازمند فراهم کردن زیرساخت های 
الزم در این حوزه است. تاکنون چه اقدامات 

مهمی دراین زمینه انجام شده است؟
زیرساخت های نس��بتا مطلوبی در حوزه صنایع 
دریایی در شمال و جنوب کشور ایجاد شده است 
که متاس��فانه نه تنها از این زیرساخت ها به نحو 

مطلوب استفاده نمی شود بلکه در برخی موارد نیز 
بالاس��تفاده رها شده است و حتی اقدامی نیز در 
جهت فعال سازی آنها صورت نگرفته است. باید 
توجه داش��ت که صنعت کشتی سازی در جهان 
محدود به س��اخت و تعمیر کشتی نیست، بلکه 
اغلب مجتمع ه��ای کشتی س��ازی در جهان به 
سمت و سوی توسعه دانش فنی و زیرساختی در 
زمینه تعمیر انواع شناورهای دریایی و سکوهای 
نفتی و گازی و حف��اری حرکت  کرده اند و ایران 
بهترین زیرساخت های علمی، انسانی و فنی در 
زمینه تعمیرات ش��ناورهای دریای��ی در ابعاد و 
اندازه ه��ای مختلف دارد  که روزبه روز بر کیفیت 
و س��طح دانش فنی این بخش افزوده می شود و 
آنچه ما  را در پیشبرد اهداف و اجرای برنامه های 
آینده مطمئن و راس��خ می دارد عزم ملی و تکیه 
بر تجارب بلند مدت و پیش��ینه علمی و فنی و 
همچنین امکانات گسترده و سابقه اجرایی موفق 
اس��ت. در این رهگذر صنای��ع تابعه باید همواره 
دستیابی به باالترین سطح استانداردهای شناخته 
ش��ده بین المللی را مد نظر قرار دهند و به جای 
تکیه صرف بر بازار داخلی و تمرکز بر یک حوزه 
از فرصت پیش آمده )اجرایی شدن برجام و رفع 
تحریمها( برای اس��تفاده بهین��ه از ظرفیت ها و 
زیرس��اخت های موجود در جهت تولید و عرضه 
محصولی درسطح استانداردهای رایج بین المللی 
استفاده کنند، محصولی که از نظرکیفیت، زمان 
و قیمت با محصوالت مشابه خارجی قابل رقابت 
باشد. با توجه به مزیت هایی که صنایع دریایی و 
کشتی سازی در ایران دارد، این صنعت می تواند 
از دی��دگاه رقابت��ی به عنوان اهرمی مناس��ب با 
دیگر کش��ورهای مطرح این حوزه مورد استفاده 
قرار گیرد. نکته مهم در توس��عه صنایع دریایی 
تأمین مالی پروژه  هاس��ت، این در شرایطی است 
که بودجه دولت محدود به نفت و مالیات و منابع 
اندك دیگری است به همین دلیل اگر ما بخواهیم 
صنعت کشتی سازی و سواحل کشور را با بودجه 

محدود دولت توسعه دهیم، شدنی نیست.
   رفع تحریم ها و ش�رایط ایجاد 
شده در عرصه اقتصادی کشور چه شرایطی 
را در شرکت متبوع ش�ما فراهم کرده و چه 
برنامه هایی را برای حضور قدرتمند در فضای 

به وجود آمده دارید؟
همانطور که اش��اره ش��د رف��ع تحریم ها عالوه 
براینکه راه را برای حضور دوباره ناوگان ش��رکت 
ملی نفتکش در بازارهای بین المللی و اروپایی باز 
و امکان برخورداری مجدد ناوگان این شرکت از 
بیمه، پرچم و کالس معتبر بین المللی را فراهم 
کرد تا ش��رایط پهلوگیری دوباره کش��تی ها این 
ش��رکت در بنادر معتبر اروپای��ی و همکاری با 
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شرکت های معظم نفتی فراهم شود. 
ش��رکت ملی نفتکش ایران در راس��تای برنامه 
استراتژیک پنج ساله خود برای حضور پررنگ در 
بازارهای اروپا ،  فعالیت درحوزه های جدید مانند

LNG   و FLNG  ، تش��کیل ناوگان منسجم 
حم��ل مواد پتروش��یمی و گاز LPG، کمک به 
توس��عه صنعت بانکرینگ کشور، سرمایه گذاری 
و مش��ارکت در تولید رنگ و روانکارهای دریایی 
در داخل، حضور در بازار حمل و نقل مواد نفتی 

دریای خزر و .... را هدف گذاری کرده است.
 ع��الوه براین در راس��تای حفظ دس��تاوردهای 
تحری��م م��واردی مانند کمک ب��ه افزایش توان 
موسس��ات رده بندی داخلی، برنامه ریزی جهت 
انتقال تکنولوژی ساخت کشتی به کشور، تهیه 
قطعات و لوازم یدکی کشتی ها از داخل ، کمک 
به توانمندی شرکت های ایرانی برای تولیدکاالی 
باکیفیت، جذب نیروی انس��انی دریانورد از بین 
جوان��ان ایرانی و ... را نیز ب��ه عنوان اولویت های 

اساسی و کلیدی خود دنبال خواهد کرد.
  آیا پیش�رفت عل�وم دریایی 
متناس�ب ب�ا ظرفی�ت موج�ود در ایران 
است؟ در واقع آیا از ظرفیت های دریایی 

ایران به درستی استفاده شده است؟
با وجود اینکه در سال های  اخیر  پیشرفت های 

خوب��ی را در حوزه علوم و فنون دریایی کش��ور 
شاهد بوده ایم، اما به نظر می رسد اختصاص منابع 
مناس��ب برای تحقیقات، توس��عه و بومی سازی 
فناوری و نوآوری در این حوزه الزم و ضروری است 
درواقع بودجه ای که در حال حاضر به این حوزه 
اختصاص داده می شود، کافی نبوده و با توجه به 
میزان هزینه ها ی تمام شده فعالیت ها ی فراساحلی 
بسیار پایین تر از استاندارد ها ی بین المللی است. 
آزمایشگاه ها ی حرفه  ای و صنعتی مهندسی دریا 
که قادر به مدل س��ازی فعالیت  ها ی فراس��احلی 
در مقیاس مناسب و کاربردی هستند، از جمله 
پیش نیازهای مهم توس��عه فناوری در این حوزه 
محسوب می شوند که متأسفانه کشور ما علیرغم 
گس��تردگی فعالیت ها ی دریای��ی، فاقد چنین 
آزمایشگاه های مدرن و مجهزی است هر چند که 
هزینه احداث و نگهداری  و تامین تجهیزات آن 
نیز بسیار باالست. از سوی دیگر تعداد متخصصان 
ما در این حوزه همچنان محدود اس��ت و ما باید 
به اندازه ای متخصص در داخل داشته باشیم که 
همه حوزه های مورد نیاز صنعت نفت و فراساحل 
را پوش��ش دهند. چرا که ما کشوری هستیم که 
عوایدمان از نفت و گاز است؛ در نتیجه سیستم 
دانش��گاهی ما هم باید متناسب با این اهمیت، 
فعالیت کند و نیروی  انس��انی مورد نیاز صنایع 

کش��ور را تربیت کند. از سوی دیگر  با توجه به 
سرعت کشورهای همسایه در برداشت از میادین 
مشترك نفتی و گازی، باید هرچه سریع تر با اتخاذ 
سیاست های اصولی، بکارگیری تکنولوژی های روز 
دنیا و همچنین توسعه صنایع فراساحل کشور، 
س��هم خود را از ذخایر میادین مشترك افزایش 

دهیم.
  ب�ا توج�ه ب�ه تصویب س�ند 
جامع توس�عه صنای�ع دریایی کش�ور؛ 
برگزاری همای�ش صنایع دریایی تا چه 
ان�دازه م�ی تواند در اجرایی ش�دن این 

مهم تاثیرگذار باشد؟
همایش صنای��ع دریایی ی��ک همایش علمی- 
صنعتی اس��ت که چالش ها و مش��کالت حوزه 
دریایی کشور را بررسی می کند و به برنامه ریزی 
در این حوزه می پردازد، به صورتی که با محوریت 
ق��رار دادن موضوع��ات مختلف اع��م از اقتصاد 
دریایی، صنایع نف��ت و گاز، دریانوردی، حمل و 
نقل دریایی، قوانین و مقررات دریایی، استانداردها 
و ایمنی دریایی، بهداشت و محیط زیست دریایی، 
طراحی و ساخت تاسیسات فراساحلی، انرژی های 
تجدیدپذیر، نیروی انسانی و ... همه جوانب این 
حوزه را می سنجد. نگاه به ایجاد اشتغال و ارتقاء 
سطح علمی و اجرایی و انتقال به دست اندرکاران 
اجرایی کش��ور از جمله فرآیندهایی است که در 

این همایش ها صورت می پذیرد.
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  درم�ورد جزئی�ات پ�روژه هایی که 
تابحال انجام داده اید صحبت کنید.

همانطور که می دانید شرکت فن آوران سیراف تنها 
برند تولید تجهیزات دریایی در ایران است و یکی از 
معدود شناورسازهای سبک آلومینیومی و فوالدی 
در کشور اس��ت. ما حدود 60 محصول تولید کرده 
ایم و از جمله شرکت های دانش بنیان هستیم. ما 
با توجه به سابقه نزدیک به ٢0 سال از جمله قدیمی 
ترین شرکت هایی هستیم که در صنایع دریایی ایران 
فعال است و تقریبا هر سال 4 محصول جدید تولید 
کرده ایم. فیلد کاری ما در زمینه تجهیزات بیش��تر 
مرتبط با تجهیزات برقی، الکترونیکی، ایمنی، ناوبری 
 Out-fitting و کمک ناوبری است و البته تجهیزات
شناورها را هم تولید می کنیم. در اکثر پروژه های ملی 
ک��ه در ایران صورت گرفته ما به نحوی دخیل بوده 
ایم، از جمله شناورهای نظامی که مشارکت هایی 
در فرآیندهای تامین، تجهیز و طراحی های آن ها 
داشته ایم. ما در ساخت شناورهای خاصی مانند بارج 
15000 تنی، کروبوت های اروندان، هاورکرافت یونس 
٢٢، اولین اتوبوس دریایی 70 نفره فایبر گالس که در 
کرمان خودرو ساخته شد و بسیاری پروژه های دیگر  
مشارکت داشته ایم. در بحث تجهیزات ما با یاردهای 
مختلف به عن��وان Subcontractor خدماتی را 
به شیپ یاردهای دیگر ارائه می دهیم. نکته ای که 
نباید فراموش شود این است که تولیدات ما بر اساس 
نیازهای صنایع دریایی با وجود محدودیت های بین 
المللی و مشکالت صنایع در داخل کشور بود، یعنی 
تولیدات ما بر اساس نیازهای اعالمی مشتریان شکل 

گرفته است و نه به واسطه توانایی های ما. در زمینه 
شناورسازی ما اولین شناورهای Scavenger ایران 
را برای سازمان بنادر ساختیم که در بندرها استفاده 
می شد. سال گذشته شناورهای خدماتی- تخصصی 
را جهت انجام سرویس های مربوط به پروژه پرورش 
ماهی در قفس برای مجموعه جهاد نصر ساختیم که 
در این پروژه رکورد ساخت شناورهای آلومینیومی در 
ایران زده شد. چون ما این شناور را در کمتر از چهارماه 
– از مرحله عقد قرارداد تا آب اندازی- عمال راه اندازی 
کردیم. یکی از نکات کلیدی در مجموعه ما دانش محور 
بودن و اهمیتی است که برای بحث تحقیق و توسعه 
قائل هستیم. از طرفی ما تمام فرآیندهای مربوط به 
بازاریابی، طراحی، تولید و فروش را در یک مجموعه 

خودمان انجام می دهیم. 
  فن�اوران س�یراف چگونه توانس�ته 
تمام این زنجیره طراحی، س�اخت و فروش را 

به تمامی انجام دهد؟ 
ببینید ما بستر این کار را در مجموعه در کنار هم چیده 
ایم. از لحظه ای که نیاز مشتری سنجیده می شود- با 
مراجعه یا توسط بخش بازاریابی مجموعه-  جزئیات 
بررسی می شود. پروژه تعریف و به بخش های مختلف 
تقسیم می شود و فرایندهای تولید تعریف و تببین 
می شود. بعد از اخذ تمام گواهینامه ها و تاییده های 
اس��تاندارد محصول از طریق خود عوامل فروش در 
بنادر به مشتریان تحویل داده می شود. ما در دوسال 
گذشته بخش کوچکی از صادرات به کشور آذربایجان 
و با شدت کمتر به دوبی هم داشتیم و به دنبال این 
هستیم که این مساله را دنبال کنیم. جوینت های ما در 
بخش شناورسازی از کشور فنالند هستند که با آن ها 
جهت ارتقای محصوالت خود – خصوصا در ساخت 
شناورهای آلومینیومی- شکلی از فرآیند همکاری را 
دنبال می کنیم. امیدواریم بتوانیم در سال های آینده 

تکنولوژی های جدیدی را وارد فرآیندها بکنیم.
  در مورد مشکالت بانکی که با 

آن مواجه بوده اید، صحبت کنید...
ببینید این سیاست گذاری کلی است که به نظر من 
اصال هم غلط نیست. بحث رویکرد بسیار مهم است، 
دوستان باید بدانند که ما نمی توانیم بدون تکنولوژی 
پیشرفت به معنای واقعی در صنایع دریایی داشته 
باشیم و این موضوع باید  در کنار توجه به صنعت باشد. 
ما می بینیم که دولت تالش زیادی برای کاهش بهره 
بانک ها می کند، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده 
و حمایتی صورت نگرفته اس��ت. وقتی بانک های 

خصوصی تا 30 درصد سود می گیرند و بانک های 
دولتی زیر ٢0 درصد ندارند، پس در عمل مشکالت 
به قوت خود باقی است. شما وقتی می بینید شرکتی 
به دلیل عدم کافی بودن ضمانتنامه ها نمی تواند در 

مناقصه شرکت کند، اشکاالت ساختاری است.
  شما ش�رایط سخت تحریم 
و ش�رایط به اصطالح پس�ابرجام را در 
صنعت دریایی ایران حس کرده اید. چه 
گش�ایش هایی در بخش های مختلفی 
که در آن فعال بوده اید حس کرده اید؟

من قبال در مصاحب��ه ای گفته بودم که برجام هم 
فرصت و هم تهدید است. تهدید آن بیشتر مرتبط با 
صنعت اس��ت و نه بخش های دیگر. به نظر من در 
دوران تحریم ما همه کاستی ها را لمس کردیم و در 
عین حال نتوانستیم از شرایط سخت پیش آمده به 
شکلی استفاده کنیم، به این معنا که ما می توانستیم 
با فرایند ارتقای سیستم های تولیدی صنعت خود 
را بهبود ببخشیم. در زمان تحریم ها، مجموعه های 
تولیدی ما – به نظر من حتی بیشتر به واسطه ضعف 
های مدیریتی- نتوانستند سطح کیفی مناسبی که 
بعدها در صورت حضور رقبای خارجی و کشورهای 
صاحب صنعت بتوانند از این مزیت رقابتی استفاده 
کنند، کس��ب کنند؛ این موض��وع در بخش های 
مختلف قیمت، کیفیت و شناسایی ضعف ها اتفاق 
افتاد. شرایط به وجود آمده پسابرجام به واسطه ورود 
برندهای خارجی به ایران،  هم چون شمشیر دولبه 
عمل می کند زیرا مشتریان ما مختار خواهند بود که 
از محصوالت ایرانی استفاده کنند و یا خارجی؛ یعنی 
هرچقدر ما بحث اقتصاد مقاومتی و منافع ملی را در 
نظر بگیریم زمانی که قدرت رقابت با کیفیت و قیمت 
خارجی ها را نداشته باشیم، شکست می خوریم. ما 
تالش زیادی کردیم که از شرایط پیش آمده تحریم تا 
حد ممکن استفاده ببریم و فکر می کنم تصمیمی که 
گرفته بودیم کم اثر نبود، چون مجموعه امروز نسبت 
به دو-سه سال گذشته سطح کیفی بسیار باالتری پیدا 

کرده است و نگاه امروز ما بین المللی است. 
بعد از برجام طبیعتا تمایالتی ایجاد شده است ولی 
همکاری خارجی ها با ما در کار صنعتی هنوز صورت 
نگرفته است. این عدم گشایش دو علت دارد؛ یکی اینکه 
نقدینگی مناسب نیست و حمایت های زیادی نمی 
تواند صورت گیرد و دلیل دوم که به نظرم مهم تر است 
فرهنگی است که برای ارتقای سطح صنعت ایران باید 
به شکل رقابتی به خارجی ها نگاه کنیم، شاید سیاست 

فرهنگ مديريتی ما در كليه سطوح چندان سيتماتيک نيست
مهندس پورضیائی معتقد اس�ت: مش�کل مدیریتی در برنامه ریزی و هدف گذاری به شکل پررنگ تری در بخش های خصوصی منتج 

شده است. در ادامه مصاحبه ایشان را می خوانید:

مهندس حسن ابراهیم پورضیائی؛ مدیرعامل شرکت فنی مهندسی صنعت دریایی فن آوران سیراف 
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های کالن مملکتی در این زمینه تاثیرگذار باشد ولی 
واقعیت این اس��ت که در سطوح پایین تر مدیریت 
تامین منابع مالی و تجهیزات و حتی شناورها، می 
بینیم که رویکرد به سمت استفاده از خارجی ها است. 
من چندان موافق ایده های ناسیونالیستی و تاکید بر 
خرید بی چون و چرا از صنعتگران داخلی  نیستم، 
در واقع باید شرایطی وجود داشته باشد که در مقیاس 
های کیفیتی منطقی و بی طرفانه بپذیریم، زمانی که 
خوراك مناسب به صنعت نرس��د، از دست خواهد 
رفت. واقعیت این است که مشکل مدیریتی که ما در 
بسیاری از بخش ها داریم در سطوح پایین تر شرکت 
های خصوصی و تولیدی شاید با شرایط بسیار بدتر 
وجود دارد. من فکر می کنم مشکل مدیریتی در برنامه 
ریزی و هدف گذاری به شکل پررنگ تری در بخش 
های خصوصی منتج شده است. فرهنگ مدیریتی ما 
در کلیه سطوح چندان سیتماتیک نیست و جامعه 
صنعتی بین المللی امروز استانداردهای مدیریتی  و 
تصمیم گیری را از بدیهی��ات می داند. تا زمانی که 
این مشکالت رفع نشود ما قابلیت رقابت بین المللی 
نخواهیم داشت. استنباط من این است که باید با یک 
نظام کنترلی مناسب از سوی دولت و خارج از روابط، 
رانت ها و فساد اداری پیش برویم. در هر اداره دولتی 
فرآیندهای طوالنی، تاثیرپذیر از نقطه نظرات شخصی 
و... از جمله مواردی است که به شکل دیگری به صنایع 

ما آسیب می زند. 
  ش�رکت ش�ما به عن�وان یک�ی از 
ش�رکت های موف�ق ب�ا ماهیت دان�ش بنیان 
ش�ناخته می ش�ود. چگونه می توان از شرکت 
ه�ای دانش بنیان که اش�تغال زا هم هس�تند، 

حمایت کرد؟    
نگاه درس��تی که در واقع در دولت جدید و سیاست 
های اقتصاد مقاومتی استارت خورد، بحث شرکت 
های دانش بنیان اس��ت. این یک رویکرد تحقیق و 
توسعه ای دقیق است و من فکر می کنم جزو کارهایی 
است که باید بابت آن از دولت تشکر هم کرد. البته 
شرکت ما به واسطه این برنامه ها نبود که دانش بنیان 
شناخته شد، ما از مدت ها پیش دانش بنیان بودیم اما 
فرآیندهای ارزیابی شکل گرفت تا توانستند شناسایی 
خاصی از شرکت هایی که تحقیق و توسعه از ارکان 
های توسعه آن هاست، سنجشی داشته باشند. این 
فرآیندها به تازگی ابداع شده و اراده ای که نسبت به 
آن وجود دارد بسیار مثبت است. مخصوصا کسانی که 
از جنس صنعت دریا هستند همچون دکتر سیف که 
کار را به درستی هدایت کردند؛ ناگفته نماند در فرآیند 
اجرای ارزیابی ها انتقادهایی هم وجود داشت که البته 
به معنای زیر سوال بردن اصل ماجرا نیست. خود ما هم 
از جمله شرکت های منتقد بودیم، چون در آن زمان 
به دلیل اینکه ممیزهای صالحیت داری نبودند که 
بتوانند این کار را به درستی انجام دهند. اما به واسطه 
بعضی نواقص در اجرا حمله به اصل ماجرا بی انصافی 
است. فقط ما باید به واقعیتی توجه داشته باشیم به 
این معنا که این فرآیند به س��مت و س��ویی خاص 
منحرف نشود، چون تسهیالت احتمالی که تعلق می 
گیرد امکان سوءاستفاده ایجاد می کند. این موضوع 
باید محل ایجاد انگیزه برای شرکت ها باشد، اگر می 
گویند شرکت های دانش بنیان معافیت مالیاتی داشته 

باشند، اداره دارایی تعبیر خاص خود را از مسئله نداشته 
باش��د، اگر قرار است وزارت صنعت و معدن در مورد 
کریدورهای صادراتی کمک کند، فردا با تعبیر دیگری 
با مسئله برخورد نکند. به نظر من استارت و هدایت 
این ماجرا از معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری 
جای درستی بوده است. اما اینکه این نهاد چقدر بتواند 
هماهنگی های پیچیده را ایجاد کند، باید همه مراکز 
کمک کنند. من فکر می کنم پایداری در سالمت 
مجموعه ای که ایجاد شده حتی بسیار مشکل تر از 
ایجاد این هماهنگی ها است، چون مزایایی وجود دارد 
که مطمئنا ممکن است بسترهای نامناسب و انحرافی 

را برای شرکت ها ایجاد کند. 

  ش�ما یکی از مهم ترین مس�ائل را 
بحث مدیریتی در صنایع دریایی می دانید، آیا 
این موضوع مهم تر از ش�رایط سختی بود که 

تحریم ها ایجاد کرده بود؟ 
تحریم ها قطعا موثر بوده است، زمانی که ارتباطات 
بانکی قطع می شود و شرکت ها تمایلی به همکاری با 
ما ندارند و قراردادها منفعل می مانند، پس تاثیرگذاری 
آن واضح است، اما بیایید به قبل از تحریم ها نگاه کنیم 
من نمی خواهم صنایع داخلی را زیر سوال ببرم ولی 
مگر صنعت خودروی ما کیفیت داشت. مگر پژو به 
ایران قطعه نمی داد ولی کیفیت همچنان نامناسب 
ب��ود. در آن زمان ما بهانه ای به نام ش��یب توس��عه 
داشتیم، قبل از تحریم ها و در صنعت دریا ما هم چنان 
مشکالت عدم تحویل سفارشات و کیفیت نامناسب 
را داشتیم که نتیجه اش ناراضی بودن بانک، مالک و 
سرمایه گذار و حتی تولید کننده بود. آیا این نقص آن 
زمان وجود نداشت؟ ما در دوران تحریم صنعتی که 
بنیه صحیحی نداشت وم ساختار و سازمان درستی 
نداشت، آسیب هایش تنها کیفی نبودف بلکه تعطیلی 
و ورشکستگی بود. در خیلی از شناورسازی ها و قبل 
از تحریم ها تنها تزریق پول شرکت ها را نجات می 
داد، پول ها هدر می رفت و قراردادهای نامناسب بسته 
می شد. من فکر می کنم مشکالت مدیریتی قبل از 
تحریم ها پررنگ تر بوده است، تحریم فرصت خوبی 
برای بسیاری از توجیهات بود. قبل از تحریم ها صرفا 
به زور تزریق سرمایه و به بهانه توسعه صنایع، بدون 
توجه به زیرساختها به شکل مصنوعی شرکت ها زنده 

می ماندند. 
  به نظر شما برگزاری همایش 

و نمایش�گاه صنای�ع دریای�ی چقدر می 
تواند در صنعت دریایی کش�ور تاثیرات 

مثبت ایجاد کند؟
ببینید برگزاری هر همایش و نمایشگاهی نهایتا خوب 
است، از طرفی نمایشگاهی که به زودی برگزار می 
شود در واقع تبدیل به شناسنامه صنعت دریا شده 
است. ما زمانی انجمن صنفی نداشتیم- و هنوز هم 
به معنای واقعی نداریم-  ولی انجمن مهندسی دریایی 
ایران این بار را بر دوش کشید، البته که در طول چند 
سال گذشته انجمن بیشتر به سمت علمی شدن 
پیش رفت و این تصمیم درستی بود. اینکه شرکت ها 
و همه مدیران صنایع دریایی در یک فصل مناسب و 
در یک جزیره خوب دور هم جمع شوند، یک فرصت 
ایجاد می کند. اما نقد من به برگزاری نمایشگاه است 
زیرا برای ارتقای آن هیچ کاری نکردیم. در نمایشگاه 
هامبورگ نحوه برگزاری، اطالع رس��انی، سرویس 
دهی و هدایت مشتریان را اگر بررسی کنید، ما هنوز 
از سیس��تمی استفاده می کنیم که 15 سال پیش 
هم استفاده می کردیم، تنها ممکن است شرکت ها 
و ش��رکت کننده ها کم و زیاد شده باشند. در دوبی 
نمایشگاه برگزار می شود و اسم نفرات و ریز اطالعات 
در اختیار گذاش��ته می ش��ود، مراجعه کنندگان 
شناسایی می شوند و سازمانی برای برنامه چیده می 
شود. نقد دوم من به برگزاری چندباره نمایشگاههاست، 
مدتی پیش در مصلی نمایشگاه دیگری برگزار شد. چه 
معنی دارد در طول سال ما دو نمایشگاه در حدفاصل 
کوتاهی برگزار شود و بعد ماهها فاصله بیفتد. به نظر 
می رسد ما هنوز نتوانستیم بپذیریم که باید هماهنگی 
بین ارگان ها به وجود بیاید. من فکر می کنم این مساله 
ناشی از جناح بندی ها است و به همین خاطر ترافیک 
نمایشگاه داریم، مدتی بعد نیز نمایشگاه شیالت برگزار 

می شود.   
  ای�ده ه�ای ش�ما ب�رای حل 
مش�کالت صنای�ع دریایی ب�ه طور کلی 

چیست و چه باید کرد؟
 صنعت دریا از جمله صنایع تخصصی و مادر است و 
امکان جابجایی پول هم در آن خوب است. ما باید به 
دو موضوع توجه کنیم؛ اول از همه اینکه واقعا حمایت 
به چه معناست؟ به معنای فرصت های بی دلیل و بی 
توجیه دادن و یا تزریق پول؟ تعطیل نکردن یک کارگاه 
متخلف است و هدایت جایی است که ده بار ضرر داده 
است؟ ما باید تعریف حمایت صحیح را داشته باشیم. 
ما زمانی که با فنالند Joint-Venture شدیم، آن 
ها حاضر بودند تا ٨5 درصد تامین فاینانس کنند و 
آن هم با سود ٢ تا 6 درصد، اما آن ها باید امنیتی را 
در کارهایشان لمس کنند زیرا بسیار سالمت کار می 
کنند. ما زمانی که می شنویم وزیر بهداشت فنالند به 
خاطر دو-سه تلفن شخصی استیضاح می شود و می 
بینیم بهترین رتبه پاکی در دولت را دارد، اگر خواسته 
های نامناسب را در سیستم ما ببیند، برایش غیرقابل 
تحمل است. مهندس زنگنه جایی توضیح می داد که 
ما پروژه ای را که ش��رکت بزرگ ایرانی در طول سه 
سال، با سه برابر قیمت نتوانست انجام دهد، شرکت 
خارجی در طول یک س��ال با نسبت 1/3 انجام داده 

است. 

نمایشگاه صنایع 
دریایی و دریانوردی 
کیش به شناسنامه 
صنعت دریا تبدیل 

شده است.
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تعرف��ه های گمرکی بنادر از موضوعاتی اس��ت که 
مش��کالت زیادی در اقتصاد بندری کش��ور ایجاد 
کرده است. نحوه تعیین این تعرفه ها از بحث های 
مسئله دار و همواره محل منازعه بین مالکان کشتی 
و سازمان بنادر و دریانوردی بوده است.  در بسیاری 
از کش��ورها بازنگری و اص��الح تعرفه به عنوان یک 
ابزار تجاری برای جذب کشتی ها و یا به دلیل تورم، 
حقوق پرسنل و تغییرات)کاهش( نرخ ارز بازنگری 
و تغیی��ر می کن��د.  برای لمس دقی��ق تر موضوع 
م��واردی از تفاوت های فاحش ن��رخ عوارض اوایل 
س��ال 94 در بنادر ایرانی نسبت به بنادر کشورهای 

دیگر را مرور می کنیم: 
• تعرف��ه بن��دری در بندرعباس برای یک کش��تی 
پاناماکس کانتینری 36هزار و 596 دالر اس��ت، در 
بن��در مال��زی 10ه��زار و 53٨ دالر، در بندر دوبی 
11ه��زار و ٨٨٢ دالر، بندر تای��وان 10هزار و ٨7٨ 

دالر و در بندر سنگاپور 1٨43دالر است.
• تعرفه بندری برای یک کش��تی فل��ه بر 54 هزار 
تنی در بندر جبل علی ، ام س��عید قطر و یا صحار 
عمان بین 10 تا 17 هزار دالر اس��ت که از مالکان 
کشتی دریافت می شود. در حالی که همین کشتی 
زمانی که وارد بندر شهید رجایی و یا امام خمینی 
می شود، مبلغی بالغ بر 60  هزار دالر عوارض باید 
پرداخت کند که بیش از 5 برابر مبلغی است که در 

بنادر رقیب پرداخت می شود.
• در زیر جدول مقایس��ه ای متعلق به اوایل س��ال 
 GT 94 ش��امل هزینه های بندری یک ش��ناور با
9600  در بن��در عباس و بن��در جبل علی امارات، 

مشاهده می کنید:
 ** تصویر1 و ٢ ضمیمه گزارش**

* ب��ه عنوان نمون��ه هزینه جابه جای��ی درب انبار 
کش��تی ( )Hatch cover در بندرعب��اس 154 
دالر به ازای هر درب است؛ در حالی که این هزینه 

در بندر جبل علی تنها 5٨ دالر است.
در بررس��ی نرخ تعرفه ها و عوارض در بنادر مسائل 
زیادی وجود دارد که سعی می کنیم در ادامه دقیق 

و مبسوط به بررسی این مهم بپردازیم:
1- اپراتورهای کش��تی ها، نمایندگی ه��ا و مالکان 
کش��تی هایی که به بنادر م��ا ورود پیدا می کنند، 
با اس��تفاده از جداول و مشخصات تهیه شده، باید 
توانایی محاس��به دقیق میزان هزینه ی استفاده از 
خدمات در بنادر مختلف کش��ور- هزینه تخلیه یا 
بارگی��ری یک کش��تی با مقدار معی��ن GRT و با 
حجم مشخصی از کاال - را داشته باشند. گزارش ها 
نش��ان می دهد تا اواخر سال 93 تعداد ردیف های 
تعرفه حق��وق و عوارض بندری کمت��ر از 10 عدد 
اس��ت، ولی مالکان کشتی ها در صورتحساب ها، با 
بیش از ٢0 ردیف هزینه غیرقابل پیش بینی مواجه 
می ش��وند که باعث می ش��ود اپراتور نتواند از قبل 

تصویر 1

تصویر 2

بنادر

كالفی سردرگم در بنادر ايرانی
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هزینه ها را تخمی��ن بزند. نکته دیگر اینکه خطوط 
کش��تیرانی در وضعیت کنونی به سمت استفاده از 
کش��تی های بزرگتر می روند تا از صرفه جویی های 
اقتصاد- مقیاس استفاده کنند؛ به نظر می رسد این 
اصل اقتصادی در بنادر ایرانی به دلیل هزینه باالی 
کش��تی های غول پیکر و مشکل عدم شفافیت در 

تعیین ردیف های هزینه جوابگو نیست.
٢- برخی خدمات وابسته به کشتی ها:

یک- تعرفه الیروبی: بدون ش��ک برای کشتی های 
بزرگ، آبخور بیش��تر- مثال 15 تا ٢0 متر- اهمیت 
دارد، در حالی که برای کش��تی های کوچک آبخور 
ی��ک متری هم کفایت می کن��د. چرا هیچ تفاوتی 
بین کش��تی های بزرگ و کوچک در مورد پرداخت 

عوارض الیروبی وجود ندارد؟
دوم- هزین��ه پروانه ورود یا خروج کش��تی از بندر 
GRT  ای��ن هزین��ه ب��ر اس��اس : )clearance(

محاسبه می شود، در حالی که در زمان ورود کشتی 
به بندر - با طول ه��ای مختلف 50، 100 یا 300 
متر- بوروکراس��ی معمول برای همه انواع کشتی، 
یکس��ان است؛ افراد مس��ئول از گمرك، گذرنامه و 
گارد وظیفه یکس��انی در قبال فعالیت در هر کدام 
از کش��تی ها دارند. چرا اینگون��ه هزینه ها باید بر 
اساس میزان GRT کشتی ها محاسبه شود؟ نکته 
قابل ذکر دیگ��ر اینکه خدم��ات گذرنامه ای برای 
پرسنل ش��ناور در بندر شهید رجایی فاقد امکانات 
الزم جهت ارائه خدمات و خروجی پرس��نل شناور 
اس��ت به همین دلیل نماینده ها مجبور به مراجعه 

به فرودگاه و در نتیجه اتالف وقت می شود.
س��وم-  هزینه های مربوط به یدك کش بر اساس 
میزان GT کش��تی ها محاسبه می شود، در حالی 
ک��ه یک یدك کش با ٢400 اس��ب بخ��ار، نیروی 
یکس��انی در مورد کش��تی 50 یا 100 هزار تنی به 
کار می برد. از طرفی دیگر میزان ظرفیت کش��تی 
ها به واق��ع ربطی به فانوس دریای��ی ندارد و همه 
انواع کش��تی ها باید هزینه یکس��انی در خصوص 
فان��وس دریایی پرداخت کنند و این موضوع ربطی 
به ظرفیت کش��تی ها ندارد. تعرف��ه زباله از موارد 
دیگری اس��ت که با وجود پرداخت مالکان کشتی 

به درستی رعایت نمی شود.
** تصویر 3 **

چه��ارم-  هزینه 0.96 صدم س��نت برای »ورود به 
بندر« و » ورود به دهانه بندر« : ش��فافیتی در این 
خصوص وجود ن��دارد، این دو مفهوم چه تفاوتی با 
هم دارند؟ به نظر می رس��د ساده سازی مفاهیم و 

شفافیت در جزئیات، اصل مهمی است که در تعرفه 
های بندری رعایت نمی شود. پیچیدگی و غیرقابل 
فهم بودن در این عرصه بس��یار مش��کل زا اس��ت. 
زیرا عدم ش��فافیت سبب می ش��ود مالکان ناوگان 
خارجی از ورود به بنادر ما خودداری کنند و نسبت 
به فعالیت های بندری ما بدبین باش��ند و با شک و 
تردید نگاه کنند. البته این موضوع ربطی به گرانی 

یا ارزانی هزینه های بندری ندارد. 
مس��اله دیگر:  مالکان کش��تی ها باید هزینه های 
الزم را به پیمانکارهای زیرمجموعه – مثال منطقه 
ویژه انرژی پ��ارس- پرداخت کنن��د، در حالی که 
این وظیفه باید بر عهده س��ازمان بنادر باش��د، اما 
ب��ا عدم رعایت این موضوع چه مش��کلی ایجاد می 
شود؟ مالکان مجبورند صورتحساب های پیچیده در 
قالب دالر، ریال یا یورو پرداخت کنند و این موضوع 
کالف��ی پیجیده را ایجاد می کند که مالکان ایرانی 
را – چه برس��د به مالکان کش��تی ه��ای خارجی- 

سردرگم می کند. 
پرسشی دیگر: کدام کشور تعرفه هاي محلي خود را 
با ارز دیگري دریافت مي کند که در بنادر کشور ما 

به دالر، دریافت می شود؟
3- گفت��ه می ش��ود که بنادر کش��ور ٢4 س��اعته 
 over اس��ت، در حالی که هزینه های زیادی بابت
time کش��تی ها باید پرداخت شود: ساعت کاری 
بن��در از 7 صبح تا 3بعد از ظهر اس��ت، از س��اعت 
 over time 3 ت��ا 7 بعد از ظهر هزین��ه ای بابت
بای��د پرداخت ش��ود و از 7 بع��د از ظهر تا 4 صبح 
درصدی دیگر اضافه می ش��ود، از این س��اعت تا 7 
صبح عمال فعالیت ها تعطیل می ش��ود ولی هزینه 
ها باید پرداخت شود، در روزهای تعطیل نیز کشتی 
ها هزینه اضافی دیگری متحمل می شوند. فعاالن 
صنعت ترابری دریایی به خوبی می دانند زمان برای 

کشتی به منزله سرمایه است.
4- کاه��ش توان رقابتی بنادر ب��رای صادرات مواد 
اولیه:  بنادر کش��ورهای جنوب خلیج فارس ارزان 
اس��ت، چون معتقدند با پایی��ن آوردن هزینه های 
بندری می توانند هزینه توقف کنار اس��کله را صفر 
کنن��د و قابلی��ت صادراتی بنادر افزای��ش می یابد؛ 
بدی��ن ترتیب ب��ه صادرات نوعی سوبس��ید مخفی 
تعلق می گیرد. کش��ور ما به تنهای��ی تمامی مواد 
اولیه را تولید نمی کند؛ مثال: یک کشتی 50 هزار 
تنی می تواند در اس��ترالیا 45 هزار تن سنگ آهن 
بارگیری کند ام��ا در بندرعباس می تواند روزانه 6 
تا 7 هزار تن بارگیری داشته باشد؛ بنابراین کشتی 

بای��د در بنادر ایرانی نزدیک ب��ه ٨ روز هزینه های 
اضافی- شامل سوخت، حقوق پرسنل و هزینه های 
بانکی- پرداخت کند. الزم به ذکر است که همه این 
عوامل باعث می ش��ود، صادرکننده- تولید کننده 
ایرانی متضرر شود، زیرا مالکان کشتی ها مجبورند 
هزینه های اضافی را به شکلی جبران کنند. نمونه 
دیگر صادرات شن و ماسه )گابرو( است؛ بازار گابرو 
کش��ورهای قطر و کویت، در انحصار معادن کشور 
ام��ارات در راس الخیمه و فجیره اس��ت. حال آنکه 
معادن گابرو کش��ور ما در هرمزگان تعطیل ش��ده 
ان��د. از مهم تری��ن دالیل تعطیلی مع��ادن، هزینه 
ه��ای تمام ش��ده محصوالت معدنی ایرانی اس��ت. 
قیمت تمام ش��ده تولید در معادن گابرو  هرمزگان 
پایی��ن تر از  قیمت تولید در معادن امارات اس��ت، 
ام��ا هزینه های بن��دری مترتب به کاال و کش��تی 
منجر به افزایش قیم��ت نهایی در مرحله صادرات 
می ش��ود. نتیجه: در نهایت معدن دار توان رقابت 
با معادن امارات را از دس��ت می دهد. بدین ترتیب 
صادرکننده ایرانی کس��ب وکاری نخواهد داشت و 
س��ازمان بنادر و دریانوردی با از دس��ت دادن این 
درآمد متضرر می ش��ود. زیرا سازمان بنادر به دلیل 
عدم مراجعه شناورهای بیشتر به بنادر کشورمان و 
معدن دار - به دلیل تعطیلی کس��ب و کار-  درآمد 

ارزی پر اهمیتی را از دست می دهد. 
5- از بین بردن درآمدهای جانبی در بنادر به دلیل 
تعرفه های باال: خدمات دهی به کشتی ها از عرصه 
های درآمدی بس��یار مهم در بنادر اس��ت. کشتی 
های��ی که در خلیج ف��ارس تردد م��ی کنند برای 
س��وخت گیری، تهیه آذوقه، می��وه و تره بار و آب 
آشامیدنی به بندرهای جنوب خلیج فارس مراجعه 
می کنند. چرا مازوت ارزانی که به وفور در پاالیشگاه 
های ما یافت می شود در حوزه بانکرینگ کشتی ها 
استفاده نمی شود؟ چرا نسبت به درآمدهای جانبی 

و اشتغال در بنادر بی توجهی می شود؟ 
 THC)Terminal Handling 6- هزینه های
Charges( : ای��ن هزینه ها ش��امل چهار بخش- 
پایین آوردن کانتینر از کش��تی، انتقال آن به بندر، 
مرحله سوم صفافی و مرحله آخر انتقال کاال  روی 
کامیون-  است که تمامی هزینه های مربوط به آن، 
به س��ازمان بنادر و دریانوردی پرداخت می ش��ود؛ 
در حالی که هر چهار مرحله توس��ط این س��ازمان 
انجام نمی شود و ممکن است بخشی از کار توسط 
ترمینال دار انجام ش��ود. به طور کلی هزینه ه��اي 
مرب��وط ب��ه THC در ای��ران گران نیس��ت بلکه 
روش اعم��ال صحیح THC براي مش��تریان -که 
ش��رکت هاي کشتیراني هس��تند- به درستی اجرا 
نمی شود و از نظر نحوه برخورد با مشتري ها تعریف 

خاصي وجود ندارد.
به نظر می رس��د مس��ئله ای که مدت هاس��ت در 
تعرفه ه��اي دریایي و بندري مش��اهده مي شود، به 
دلیل رویکرد درآمدی س��ازمان بنادر و دریانوردي 
اس��ت. به این معنا که جبر مدل بودجه اي سازمان 
بن��ادر و دریان��وردي آن را ب��ه این س��مت س��وق 
مي دهد. س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی جمهوری 
اسالمی با رویکرد درآمد و هزینه به این مساله نگاه 

تصویر 3
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می کند. در سواحل کش��ور ٢00 بندر وجود دارد 
که ش��اید تعداد معدودی از آن ها مانند بندر امام، 
ش��هیدرجایی، بندر بوشهر و خرمشهر درآمد دارند 
و بقیه هزینه زا هس��تند. به نظر می رس��د سازمان 
بنادر برای جبران هزینه های ایجاد ش��ده به سراغ 
مالکان کش��تی ها می رود و نیازی نمی بیند که به 
تعرفه های رقابتی- منطقه ای توجه کند. شاید به 
همین خاطر تعرفه های بندری در خرمشهر، بندر 
امام، بندر عباس، بوش��هر و ... یکسان است! نتیجه 
نهایی چیست؟ مالک کشتی برای جبران هزینه ها 
ضریبی به نرخ حم��ل کاال اضافه می کند، صاحب 
کاال قیمت تمام ش��ده را افزایش می دهد و در یک 
زنجی��ره به اقتصاد ملی در این عرصه حیاتی ضربه 

وارد می شود.
مدتی پیش روزبه مختاری عضو  هیئت مدیره انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته در زمینه نرخ تعرفه ها 
و عوارض اظهار کرد: » زماني هدف س��ازمان بنادر 
و دریانوردي این بود که بتواند کشتي هاي خارج از 
منطقه خلیج ف��ارس را جذب کند،  بنابراین تمرکز 
بر روي این نوع از کش��تي ها بود. آن روز به اشتباه 
از لغت الینر اس��تفاده شد. اما در حقیقت نگاه  این 
بود که کشتي هاي بزرگ تري که از خارج از منطقه 
خلیج ف��ارس به بندرعباس مي آیند، جذب ش��وند. 
در آن زم��ان تخفیف حجمي و پلکاني اعمال ش��د 
به گونه اي که حجم هر خط کش��تیراني یا صاحب 
کانتینر در طول مدت زمان یک س��اله محاس��به و 
تخفیفات پلکاني اعمال مي شد. به این ترتیب دست 
بازاری��اب بندر یا پورت اپراتور باز ش��د و توانس��ت 
مذاکرات خوبي را انجام دهد و خطوط بس��یاري به 
بندرعباس وارد ش��دند.«  وی در ادامه تصریح می 
کند: » پ��س از مدتي هدف گ��ذاري تغییر یافت و 
نگاه بیشتر به طول کشتي ها و ترانشیپ تمرکز پیدا 
کرد. همین موضوع باعث شد تخفیف پلکاني از بین 
برود. این تغییر تعرفه ها از تغییر نگاه سازمان بنادر 
و دریانوردي حکایت مي کند. امروز باید دوباره نگاه 
کنیم که به چه چیزي نیاز داریم. بنادر باید مجدداً 
هدف گذاري خود را مش��خص کنن��د و با توجه به 
اهداف جدید، شرایط تحریم و شرکت هاي کوچک 
و بزرگ فعال در بنادر، س��عي کنیم سهم خود را از 

دریا افزایش دهیم.«
موض��وع دیگری نیز قابل بررس��ی اس��ت: در بنادر 
ایرانی برای کش��تی ه��ای کانتینری کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی تخفیف 5 درصدی و در زمینه 
کاالهای فله تخفیف 40 درصدی وجود دارد. برای 
ایج��اد انگی��زه در بازرگانان بزرگ مث��ال می توان 
براس��اس تعداد کش��تي و حجم عملیاتي که انجام 
مي ش��ود به خطوط تخفیف داد. این اعتباردهی در 
حوزه سوخت رسانی نیز می تواند اعمال شود؛ مثال 
پایگاه های سوخت رس��انی در دنیا ب��ه مالکانی که 
کش��تی های زیادی دارند و خوش حساب هستند، 
برای پرداخت هزینه های س��وخت گیری- مثال ٢ 

میلیون دالر- مهلت سه ماهه می دهند
شاید بهتر است سازمان بنادر و دریانوردی  با اجاره 
س��الیانه یا ماهیانه به بخش خصوصی مش��کالت 
ب��زرگ این ح��وزه را تا ح��دودی رفع کن��د. زیرا 

پیمانکار توانایی تعیین تعرفه متناس��ب و رقابتی را 
برای مدیریت درست دارد، به هرحال پیمانکار ناچار 
است س��ودی به دس��ت آورد که توانایی پرداخت 
اجاره و سایر هزینه ها را داشته باشد. در این صورت 
نقش نظارتی سازمان بنادر و دریانوردی پررنگ می 
شود و پیمانکاران در بنادر مختلف برای پرداخت به 
موقع اجاره و سود بیشتر با یکدیگر رقابت خواهند 
داشت و رونق بندری شکل می گیرد. بدین ترتیب 
با بروز هر مس��اله ای پیمانکار باید پاسخگو باشد و 
نقش نظارتی س��ازمان بن��ادر در اینجا اهمیت می 
یابد. در تمام دنیا این برونس��پاری به ش��کل های 
مختلفی انجام شده و نتایج مطلوبی به دست آمده 
است. بدون ش��ک کشتیرانی ها و بخش خصوصی 
از این موض��وع حمایت می کنند. از طرفی مطابق 
م��اده ٢ قانون کس��ب و کار، س��ازمان های دولتی 
موظفند برای تعیین هر آیین نامه و قانونی از بخش 
خصوص��ی نظرخواهی کنند ولی در واقعیت به این 

ماده عمل نمی شود.
شکی نیست که اولین برنده کاهش عوارض بندری 
س��ازمان بنادر و دریانوردی است چون باعث رونق 
بیش��تر بنادر خواهد ش��د) عبور و مرور شناورها و 
داد وس��تد تجار افزایش پیدا می کند( و به همین 
دلیل س��ازمان بنادرباید ن��گاه تجاری به این مقوله 

داشته باشد.
اواس��ط خرداد امسال طرح »جلوگیری از پرداخت 
دموراژ )خس��ارت تأخیر( به کشتی ها« که از سوی 
دولت به مجلس  ش��ورای  اس��المی تقدیم و در ٢0 
اردیبهشت 95 با تایید شورای نگهبان تصویب شده 
بود، برای اجرا ابالغ ش��د. در م��اده واحده » قانون 
تس��ریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر« 
آمده است: دولت مکلف است با توسعه زیرساخت ها 
و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق 
دس��تگاههای اجرائ��ی ذی ربط، بخ��ش خصوصی 
و صاحب��ان کاالهای واردات��ی و صادراتی به جهت 
پیش��گیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و 
بارگیری کش��تی ها در بنادر کشور اقدامات الزم را 
انج��ام دهد که در بنده��ای 1 و ٢ و 4و 5 صریحا 

آمده است:
یک-   هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف 

اس��ت به منظور سیاس��تگذاری الزم برای کاهش 
انتظار نوبت کش��تیها و تس��هیل ورود کش��تیهای 
بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض 
و هزینه ه��ای خدمات بندری و دریایی را به نحوی 
تعیین و ابالغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به 
بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری 

کاال در بنادر کشور کاهش یابد.
دو- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت 
کاهش انتظار نوبت کش��تیهای تجاری نس��بت به 
توس��عه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین 
تجهی��زات مورد نی��از دریایی و بندری کش��ور در 
چهارچ��وب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه 
اقتص��ادی و آزاد تجاری � صنعت��ی از محل منابع 

داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام نماید.
چهار-  ب��ه منظور ج��ذب س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری 
کاالها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر 
و دریانوردی اجازه داده می ش��ود تا اراضی و اعیان 
خود را به اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 
اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار کند. این 
گون��ه قراردادها از هر نظر صرف��اً تابع قانون مدنی، 
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1376 و 

شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
پنج- سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان های 
مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج)پاس( کشتی 
موظفن��د حداکث��ر ظرف م��دت یک م��اه از تاریخ 
الزم االجراء ش��دن ای��ن قانون نماینده خ��ود را در 
محلی که توس��ط س��ازمان بنادر و دریانوردی در 
بنادر کش��ور از جمله ش��هید رجائی، شهید باهنر، 
امام خمینی، خرمش��هر، امیرآباد، انزلی، نوش��هر، 
بوش��هر، شهیدبهش��تی، ش��هیدکالنتری و چابهار 
تعیین می شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده 
س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی بدون ف��وت وقت و 
به صورت مس��تمر در طول ش��بانه روز امور پذیرش 

ورود و خروج )پاس( کشتیها را انجام دهند.
باید دید مس��ائل و مشکالت متعدد بندری با طرح 
ه��ا و مواد تصویب ش��ده تا چه حد در عمل تحقق 

می یابد و در واقعیت ظهور می کند.
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  در م�ورد جزئیات گش�ایش 
های�ی که بعد از برجام و در پروژه هایی 
ک�ه ب�ا آن ها مواج�ه بوده ای�د، صحبت 

کنید.
برجام اثرات مثبتی برای صنایع ما به همراه داشته 
است. برداشته شدن تحریم ها سبب شد بسیاری از 
شرکت های خارجی دوباره به ایران برگردند، البته 
من معتقدم اثرات رفع تحریم ها هنوز به طور کامل 
ظهور نکرده و بس��یاری منتظر نتیجه انتخابات در 
آمریکا هس��تند، بعد از این اگر ش��رکت ها متوجه 
شوند که نتیجه نهایی برای آن ها بازدارنده نخواهد 
بود تمایل بیش��تری برای ورود به ایران نش��ان می 
دهند، چون بسیاری از شرکت ها بیزنس اصلی شان 
در آمریکا است و باید گمانه زنی نسبت به سیاست 
های بین المللی در آنجا را داش��ته باشند. در پروژه 
هایی که ما درگیر بودیم نمونه هایی وجود داش��ت 
که خارجی ها بیشتر دنبال آن بودند، یکی از نمونه 
ها در بندر چابهار بود که بعد از توافقنامه چابهار با 
حضور نخست وزیر هند و رئیس جمهور افغانستان 
قرار ش��د برای بهره برداری از پروژه با شرکت های 
خارج��ی صحبت کنی��م و پروژه فعال ش��د. پروژه 
دیگر میدان گازی پارس ش��مالی بود که توس��ط 
پتروپارس کار می ش��د و با همکاری یک ش��رکت 
ایتالیایی- انگلیس��ی به نام Enter Oil انجام می 
شود. مورد دیگر پروژه میدان مشترك فرزاد A بود 
که همانطور مطلعید ما در این پروژه بس��یار عقب 

هس��تیم و به دلیل ش��رایط خاص میدان، فشار و 
س��ولفور باالی میدان هزینه پروژه مثال نس��بت به 
پارس جنوبی گرانتر تمام می شود. در همین پروژه 
چندین شرکت خارجی آمدند و تفاهمنامه ای بین 
با پتروپارس نوشته شد که بندر بزرگی در محدوده 
پارس ش��مالی درگیر شود. بحث دیگر منطقه آزاد 
انزلی اس��ت که امیدواریم در وضعیت کنونی بتوان 
برای کار در آن س��رمایه گذار جذب کرد. اساسا در 
sector های مختلف بس��یاری از ش��رکت ها می 
خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند و نبود تحریم 
ها کمک زیادی می کند که آن ها مطمئن باش��ند 

می توانند از این بازار بهره ببرند. 
بحث مهم دیگر اینک��ه ما درگیر طرح جامع آبزی 
پروری بودیم که این موضوع دیگر بحث ش��یالتی 
نیس��ت و ی��ک صنعت اس��ت ک��ه فعالی��ت های 
Downstream و Upstream خ��اص خودش 
را دارد و در صنعت کشاورزی به آن صنایع تبدیلی 
می گویند و ش��بیه همان چیزی اس��ت که به آن 
باالچاهی و پایین چاهی می گویند. اما باید به نکته 
 marine ای توجه کنیم: در کش��ور ن��روژ در آمد
culture  بیش��تر از نفت و گاز است. این موضوع 
از نظ��ر امنیت غذایی و توس��عه دریا محور اهمیت 
زیادی دارد و ما هم باید بدنبال منابع دریایی برویم. 
بنابرای��ن پرورش ماهی در قفس انقالبی در صنعت 
دریا محسوب می شود و متقاضیان خارجی زیادی 
ه��م بدنبال فعالیت در این بخش هس��تند. نتیجه 
marine- نهایی این اس��ت که ما تحریم ها را در

resources و marine- technology ح��س 
کردی��م. در ابعاد دیگر می توان به بودجه هایی که 
ایجاد می ش��ود و بحث های سرمایه گذاری اشاره 

کرد. 
  در مورد پروژه میدان مشترک 
فرزاد A همانطور که مطلعید مقرر شده 
بود اواخر دولت دهم قرارداد »مشارکت 
در تولید« در این میدان با هندی ها بسته 
شود که  در زمان صدارت مهندس زنگنه  
قرارداد را با این اس�تدالل که نمی تواند 
دولت و مجلس را نس�بت ب�ه انعقاد آن 
راضی کند، ملغی کرد. در مورد این پروژه 

صحبت کنید.

درس��ت اس��ت، حتی قب��ل از این اتف��اق هم اگر 
 Natural offshore خاطرتان باشد ما با شرکت
oil company که متقاضی بودند کاری را انجام 
دادی��م و Side Selection ط��رح های مربوط به 
ف��رزاد A را انج��ام دادیم. می خواه��م بگویم هم 
هن��دی ها و ه��م چینی ها برای ای��ن کار آمادگی 
نشان دادند ولی در نهایت چینی ها و هندی ها جا 
زدند و این تفاهمنامه با Enter Oil به س��رانجام 

رسید. 
  ب�ه همین خاطر ف�رزاد A در 
بس�ته مربوط به IPC مطرح نشده بود، 
در حالی که پارس ش�مالی در این بسته 
قراردادی وجود دارد. ورود به چنین پروژه 
های بزرگی برای شرکت های طراحی و 
مش�اوره ای همچون دریابندر چه مزیت 
های�ی خواه�د داش�ت و چگونه س�بب 

ارتقای این شرکت ها خواهد شد؟
دریا بندر قبل از انقالب یک ش��رکت با س��هام 51 
درص��دی ایران و 49 درص��دی از هلند بود. در آن 
زمان این ش��رکت در پروژه ه��ای نفتی و خصوصا 
Offshore کار می کرد. همه چیزهایی که ما یاد 
می گیریم در پروژه هایی است که انجام می دهیم. 
هر پروژه می تواند مس��ائل و چالش های جدیدی 
برای ش��رکت ها ایجاد کند. من همیشه می گویم 
که رضایت ش��غلی در بحث مهندسی این است که 
دو پروژه خیلی به هم شبیه نیستند، پس جذابیت 
برای ش��رکت ها در یادگرفتن و درگیری با مسائل 
جدید اس��ت. مثال دو سه سال پیش ما درگیر این 
بودیم در جزیره فارسی که تدقیق مرکز بین ایران 
و عربس��تان را آنجا داش��تیم، اندازه گیری سرعت 
 ADCP باد و ثبت آن و اس��تفاده از دستگاههای
داشتیم. مثال دیگر همین پروژه فرزاد A است که 
به هیچ دلیلی به جز موقعیت خاص آن پروژه دلیل 
خاصی ندارد که کس��ی در آن منطقه محاسبات و 
ان��دازه گیری هایی را انجام دهد. در مورد SPVها 
و مدل های س��رمایه گذاری تحلیل های خاص را 
شما در مواجهه با فرایندهای پروژه ای و کاری یاد 
می گیرید. هندوس��تان سال 1997 برای اولین بار 
از مدل کلیشه ای توسعه بنادرش خارج شد و یک 
ش��رکت توس��عه و بهره برداری تاسیس کرد، خب 

دكتر جمالی معتقد است: بندر اگر ترانزیت و ترانشیپ نداشته باشد، صرفا یک پاركینگ گران قیمت برای كشتی 
است. باید اصولی به مساله بندرسازی نگاه كنیم و توسعه بنادر بر مبنای یک نقشه جامع برای كل كشور باشد. در 

ادامه مصاحبه با ایشان را می خوانید: 

دکتر بابک بنی جمالی؛ قائم مقام شرکت مشاورین دریا بندر

Marine Engineering
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این پارادایم جدیدی است که شرکت ها را ترغیب 
می کند حتی با سود کم تر بعضی پروژه ها را انجام 
ده��د. درگیری در پروژه ای که یادگیری مس��ائل 
مختل��ف در آن به ما در پروژه ه��ای آینده کمک 
کند، به نظر من بس��یار جذاب اس��ت. این موضوع 
می تواند در بح��ث تامین فاینانس، فنی و طراحی 
و یا مدل های خاص پروژه ای باش��د. زمانی ممکن 
است شما دو پروژه را با هم انجام دهید که این دو 
Interface خاصی با ه��م دارند و می توان از این 
موضوع به ش��کل بهینه استفاده کرد. این تداخل و 
ه��م افزایی بین پروژه ها کمک می کند که بتوانید 
توپ های بیشتری را در هوا نگه دارید. ما معتقدیم 
در پ��روژه هایی که پارامتره��ای بین المللی دارد و 
ضمن آش��نایی، مسائل زیادی را به ما یاد می دهد 
درگیر ش��ویم؛ زمانی بحث های حفاظت کاتدیک 
برای ما ایرانی ها بس��یار پیچیده بود، ولی به مرور 

زمان در این زمینه خودکفا شدیم. 
  شما در پروژه های بندری هم 
فعال بوده اید، بحث ایجاد ترافیک بار در 
بندر اهمیت زیادی دارد، چطور می توان 
از حالت کلیش�ه و قدیمی بندرسازی که 

در مورد آن صحبت کردید خارج شد؟
   بندر اگر ترانزیت و ترانش��یپ نداشته باشد، صرفا 
یک پارکینگ گران قیمت برای کشتی است. مثال 
زمانی شیخ دوبی به بندرعباس می آمد که ببینید 
بندر س��ازی چگونه اس��ت؟ چه معنایی دارد؟ ولی 
جبل علی هم اکنون یکی از بزرگترین بنادر دنیا را 
دارد، ما باید اصولی به مساله بندرسازی نگاه کنیم و 
 Master Planing توسعه بنادر باید بر مبنای یک
برای کل کشور باشد. فراتر از آن هم باید یک طرح 
جامع برای حمل و نقل داش��ته باشیم، نقشه جامع 
محدودی��ت ها و Node های حمل و نقل را به ما 
نش��ان می دهد. مثال دیگری می زنم: زمانی بحث 
کریدور شمال- جنوب داغ شده بود، اتفاقی که افتاد 
چه ب��ود؟ اگر ما می خواهیم کریدوری عمل کنیم 
و ترانزیت و ترنش��یپ را افزایش دهیم، در ش��مال 
هم باید همان ظرفیت های متناس��ب با جنوب را 
داشته باشیم، نمی توان در شمال کشور امیرآباد و 
انزلی با ظرفیت ¼  را نسبت به بنادر جنوب کشور 

داشته باشیم. 
  نظر ش�ما در م�ورد واگذاری 
امتیاز ده س�اله بندر چابهار به هندی ها 
چیس�ت؟ باالخره آن ها ناچارند ترافیک 

بار در چابهار ایجاد کنند...
10- 1٢ سال پیش همین هندی ها در مورد توسعه 
بندر شهید بهشتی با ما صحبت می کردند، در آن 
زمان ما مشاور پروژه بودیم. تفاهمی حاصل نشد و 

به هندی ها» نه« بزرگ گفتیم. این درس��ت است 
که پولی که هندی ها می خواهند به ایران بیاورند 
آنقدر نیست که در داخل نتوانیم آن را تامین کنیم، 
اما اگر پروژه توجیه داشته باشد، دو سه ساله  یا ده 
ساله هزینه ها جبران می شود و اگر توجیه نداشته 
باشد، پس نباید ساخته شود؛ یعنی بندرسازی تا حد 
زیادی Binary اس��ت، به این معنا که اگر توجیه 
دارد باید خیلی سریع ساخته شود، مثل جبل علی 
که بیش از 90 اس��کله در آن ساخته شد و چندین 
برابر هزینه ها هم جبران ش��د، اما اگر توجیه ندارد 
نباید س��اخته ش��ود. در مورد چابهار نتیجه نهایی 
انجام پروژه و نهایی شدن آن بود. ممکن است فکر 
کنیم بندر که مقداری آهن و س��نگ و بتن است و 
چیزی نیس��ت که هندی ها را به پروژه راه دهیم، 
ولی نباید مسئله را یک منظوره دید و در چارچوب 
توافقنام��ه چابهار باید به موضوع نگاه کرد، ما نباید 
ی��ک Node را به تنهایی در گراف ببینیم و کلیت 
ام��ر اهمیت زی��ادی دارد. اتفاق مثبت��ی که افتاده 
چیس��ت؟ حاال که با هندی ها شروع کردیم، آن ها 
به شدت دنبال مطالعات و راهکارهایی برای جذب 
ترافیک هس��تند و به مش��ارکت مدیریتی در این 
مگاپروژه نیاز دارند و این شکل دیگری از پیشرفت 

را برای ما به ارمغان می آورد.

  مس�ئله دیگری در مورد بندر 
چابهار، نزدیکی به گوادر پاکستان است 
که با س�رمایه گذاری چندمیلیارد دالری 
چین�ی ه�ا در وضعیت مناس�بی اس�ت. 
بسیاری معتقدند هرکدام از این دو بندر 
ویژگی های خاص خودش�ان را دارند و 
نه هم پوشانی. عده ای دیگر می گویند 
ب�ا توج�ه به حض�ور چینی ها و مس�ائل 
سیاس�ی بی�ن هن�د و پاکس�تان، پروژه 
چابهار شکس�ت خواهد خورد، نظر شما 

در این خصوص چیست؟
زمانی در کشور ما فقط بندر امام خمینی که به آن 
بندر شاپور می گفتند، فعال بود. بندر شهید رجایی 
که ساخته شد، چون مسیر دریایی را کوتاه تر کرد 
تا حدود زیادی جایگزین ش��د. هم اکنون چون ما 

در بخش پسکرانه ای ساخت راه آهن و فرودگاه را 
داریم، چابهار از مزیت های زیادی برخوردار است. 
من فکر می کنم افغانستان به دلیل نبود زیرساخت 
ها و نا امنی می تواند به ایران به چشم یک منجی 
تجاری نگاه کند. فرض کنید شما صاحب کانتینری 
هستید که می خواهید آن را از هندوستان به سوئد 
بفرس��تید و میدانید که اگر کانتینر ش��ما از طریق 
پاکس��تان یا ایران به سمت مقصد حرکت کند، به 
جای اینکه کل مسیر را دور بزند، چند روز زودتر می 
رسد، اما ایران وزنه امنیت در منطقه است- که در 
خاورمیانه این موضوع اهمیت زیادی دارد- و لینک 
ارتباطی را هم برقرار کرده است، پس احتماال عالقه 
مندید به جای حمل کاال از پاکس��تان و افغانستان 
ناام��ن از طریق ایران کاالی خ��ود را انتقال دهید، 
در حال��ی که از نظر دریایی فاصله بین آن ها آنقدر 
معنادار نیس��ت. بحث دیگر تعرفه ها است که باید 
در مورد آن با احتی��اط عمل کرد. ما باید در مورد 
چابهار یک حداکثر ظرفیت ببینیم، در مورد خلیج 
توس��عه تا حد مش��خصی خواهد بود ولی در مورد 

سواحل مکران اینگونه نیست.
 ما با توجه به همکاری هایی که با کارگروه توسعه 
سواحل مکران داریم و با توجه به اینکه مشاور مادر 
وزارت جهاد کش��اورزی برای پروژه هایی شیالت و 
صنعت آبزی پروری هس��تیم، خوشبختانه تفاهمی 
با سازمان بنادر صورت گرفته که بیش تر از حدی 
الیروب��ی صورت نگیرد، چ��ون مرجان ها و محیط 
زیس��ت طبیع��ی آن منطقه از بی��ن خواهد رفت. 
یعنی بحث محیط زیستی آنجا ایجاب می کند که 
اگر توسعه بیش��تر داریم به سمت رمی برویم، زیرا 
بیرون چابهار خیلی زود به عمق می رسد. من فکر 
می کن��م منطقه چابهار قطعا آینده دار خواهد بود 
ولی در کنار این بحث باید توسعه همه جانبه وجود 
داشته باشد و تمرکز مطلق مثل اتفاقی که در مورد 
جاسک و عس��لویه افتاد نداشته باشیم و همه چیز 

در طول سواحل پخش شود. 
  در م�ورد طرح جام�ع آبزی پروری 

صحبت کنید. 
این موضوع طرح جدید و نوینی است. دو سال پیش 
که برای پروژه ای به نروژ رفته بودیم، برای خود آن 
ها هم عجیب بود که با یک حلقه پلی اتیلنی شفاف 
60 متری که توی آب گذاش��ته می شود، درآمدی 
بیش��تر از کل ماهیگیری اس��تان حاصل می شود. 
ظرفیت تولید این ط��رح می تواند حدود ٢00 تن 
باش��د و زمانی که قفس��ه ها در کن��ار هم قرار می 
گیرن��د می تواند تا 1000 تن هم برس��د. از طرفی 
زمانی که از خش��کی فاصله می گیرید، مش��کالت 

در شمال هم باید 
همان ظرفیت های 

متناسب با جنوب را 
داشته باشیم.
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محیط زیستی کمتر می شود و پروژه ایده آل پیش 
می رود. تخصص هایی که ایجاد می شود نیز بسیار 
جالب اس��ت، ما محفظه ها را قفس می نامیم ولی 
 Offshore Structure واقعا اینطور نیست و یک
واقعی است. همان مهندسانی که زمانی در استات 
اویل مدل س��ازی س��کو انجام می دادند به سمت 
Modeling در این بخش رفته اند. کس��انی 15-

16 سال پیش در DNV بودند و ما در ایران با آن 
ها جلساتی داشتیم، یکی از آن ها که استراتژیست 
بود، به ش��وخی می گفت فرصت دارم ش��رکتی با 
قدمت چند قرن را خراب کنم! چون استراتژی که 
تعیین کرده اند ورود به بحث آبزی پروری اس��ت، 
 Oil&Gas یعنی ش��رکتی که ماهیت اصل��ی آن
بوده به این سمت خواهد رفت، چرا؟ مبحثی به نام 
hedging مطرح است، یعنی شما تمام تخم مرغ 
ها را در یک سبد نمی گذارید و اینکه تامین غذای 

انسانی در آینده بسیار اهمیت دارد. 
  جزئیات پروژه به چه ش�کل 
بوده و چگونه می توانیم از طریق ورود به 
این مبحث جالب، در کنار اش�تغال زایی 

تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم؟
جوینت ما در این پروژه مرکز پژوهش��ی دانش��گاه 
صنعتی شریف است و با همکاری گروه دکتر سیف 
کارهایی انج��ام دادیم. تایمی را در ش��یالت به ما 
اختصاص داده اند و ورك ش��اپی با زبان انگلیس��ی 
هر هفت��ه ارائه می دهیم که نح��وه کار را توضیح 
می دهد. بخش��ی از کار بحث فیلتراس��یون است، 
به این معنا که فیلترهای فیزیکی تعبیه می ش��ود 
که ش��کل امواج و جری��ان و جزئیات آن ها چگونه 
اس��ت، فیلترهای شیمیایی گذاش��ته می شود که 
مش��خص می کند کجا آب Red Type اس��ت و 
باید کنت��رل صورت بگیرد، فیلتره��ای بیولوژیکی 
نشان می دهد ماهی به چه چیزی حساسیت دارد 
و برایش اس��ترس زا اس��ت، چون باعث می ش��ود 
رش��د به درس��تی صورت نگیرد. این موضوع برای 
خود من هم که س��ال هاس��ت با بحث مهندسی و 
Structure سروکار داش��ته ام جذاب بوده است. 
بحث بیو تکنولوژی این طرح ، بخشی به نام تکثیر 
دارد ک��ه خودش به تنهایی می تواند دنیایی از کار 
و اش��تغال ایجاد کند. در مورد خاویار این بحث ها 
تا حدودی انجام شده، ولی در مورد ماهی استروژن 
به دلیل ضریب رش��د پایین، ممکن اس��ت سرمایه 
چند سال قدرت بازگشت نداشته باشد، ولی ماهی 
قزل آال که س��ریع به رشد می رسد و تیالپیا که به 
درستی سازمان محیط زیست روی آن مساله دارد، 
در عرض 6 ماه بازگش��ت س��رمایه خواهید داشت. 
ش��ما زمانی که Side Selection Study انجام 
 Remote Sensing   م��ی دهید، داده هایی را از
 GIS جمع آوری می کنید و فیلترها را با استفاده از

روی ه��م پیاده می کنید، مدل س��ازی موج، مدل 
س��ازی جریان و ...مثال در مورد جریان اگر کمتر از 
0.1 متر بر ثانیه باش��د خوب نیست، چون پاالیش 
اتفاق نمی افتد و باالتر از آن برای ماهی اس��ترس 
ایجاد می کند و حت��ی اتالف غذایی وجود خواهد 
داشت و باید حد باال و پایین را رعایت کرد، در آب 
های عمیق بحث طوفان های دریایی مطرح نیست 
و موارد دیگری مطرح می شود.  بحث دیگر پدیده 
Up felling اس��ت که معموال پدیده خوبی است 
زی��را از پایین مواد مغذی برای اس��تفاده ماهی باال 
می آید ولی در چابهار چون اکسیژن آب کم است، 
مساله ایجاد می کند. از طرف دیگر همین ریزدانه 
ها که از ش��به جزیره عربس��تان به دریا ریخته می 
شود، در عمق اکسیژن را می گیرد و مواد مغذی که 
به خاطر جریان آب از پایین به سطح می آید – در 
اثر جریان باد از خشکی به دریا-  در کنار دارا بودن 
مواد غذایی به دلیل اکس��یژن کم مرگ ماهی را در 
پی دارد. بحث واکسیناسیون ماهی هم مطرح است 
ک��ه در اندازه کوچک باید در ماده موردنظر غس��ل 
ش��ود و در اندازه بزرگ تر  با آمپول واکسینه شود. 
دستگاههای غذادهی اتوماتیک هم بخش دیگری از 
این صنعت است که پیچیدگی های خاص خود را 
دارد. کس��ی که این کار را انجام می دهد، ماهیگیر 

نیست بلکه یک آدم صنعتی است.
  به نظر ش�ما چگونه می توان 
در بح�ث مدیری�ت طرح و مش�اوره در 
پ�روژه ه�ای دریایی ما مجموع�ه ای از 
ش�رکت های بزرگ و حرفه ای را داشته 
باش�یم؟ چطور م�ی توان ب�ه این هدف 

رسید؟
من فکر می کنم زمانی که در هرکاری عالقه کامل 
وجود داشته باش��د، می توان به باالترین سطح در 
آن رسید. قرار نیست همه کارها و پروژه ها تجاری 
مطلق باش��د و من به عینه این موض��وع را تجربه 
کرده ام. زمانی که فاکتور مهم عالقه وجود داش��ته 
باشد، کسی می تواند در عرض 5 سال یک شرکت 

بسیار موفق پایه گذاری کند. البته که حمایت هایی 
هم باید وجود داشته باشد؛ مثال در سال های اولیه 
تاسیس یک شرکت، عالوه بر حمایت در ثبت آن، 
حمایت های مالیاتی اهمیت زی��ادی دارد. به نظر 
م��ن در بعد کالن حمایت خاص یک ارگان جوابگو 
نخواهد بود و قوانین اس��ت که می تواند تاثیرگذار 
باشد؛ قوانینی که ریسک ها را کاهش دهد و عواملی 
که مشارکت می آفریند بسیار مهم است. برای یک 

Start up درست، ریسک باید پایین باشد. 
  اواخ�ر مهر م�اه، هجدهمین 
همایش و نمایش�گاه صنایع دریایی در 
کیش برگزار می شود، شما حضور فعال 
در همایش و نمایشگاه را تا چه حد موثر 
می دانید و برای هرچه بهتر برگزار شدن 

آن چه ایده هایی دارید؟
اول از هم��ه برگزاری این دو در کنار هم اس��ت که 
اهمیت دارد، زیرا اگر جداگانه برگزار ش��ود، بخشی 
از مخاطب��ان و دس��تاوردهایی که م��ی توانند برای 
همدیگر داشته باش��ند از دست می رود، همه جای 
دنیا ه��م برگزاری این دو در کنار یکدیگر انجام می 
ش��ود. من فک��ر می کنم برای ارتق��ای آن باید بین 
المللی فکر کنیم، زیرا این موضوع درآمدزایی ایجاد 
می کند که سبب رشد صنعت دریایی ما خواهد شد. 
همین همایش و نمایشگاهی که به زودی برگزار می 
ش��ود، به پختگی خوبی رس��یده و بعد از دوره های 
متوالی که برگزار شده می تواند اهداف خود را تعیین 
و پیگیری کند. بین المللی بودن اعتباری به نمایشگاه 
م��ی دهد که می توان در آینده مثال برنامه ای برای 
برگزاری آن با فالن همایش بزرگ خارجی به صورت 
مشترك در ایران داشته باشد. زمانی که ما روی نقشه 
بین المللی صنعتی در دنیا برویم، به صورت خودکار 
کار بزرگی انجام داده ایم. من فکر می کنم همایش 
و نمایش��گاهی در آینده موفق خواهد بود که بتواند 

زودتر از بقیه به بین المللی شدن دست یابد.  

Marine Engineering

شماره 123/ مهر ماه/ 1395 صفحه 55



با نزدیک شدن به دومین دوره از برگزاری جشنواره "ملی دریا مسیر پیشرفت" طرح ها و دست آوردهای فناورانه 
دریایی در 3 بخش ش�ركت های دانش بنیان ، س�ازمان ها و ارگانها دریایی و همچنین دانش�گاه ها و مراكز علمی و 

تحقیقاتی دریایی بررسی خواهد شد.  

دومین دوره جشنواره "ملی دریا مسیر پیشرفت"

طرح ها و دستاوردهای فناورانه دريايی در 3 بخش مجزا حمايت می شوند

بخ��ش مهمی از فعالیت های س��تاد توس��عه فناوری و 
صنایع دانش بنیان دریایی توس��عه فناوری های کلیدی 
دریایی اس��ت، این آیین نام��ه در جهت انتخاب طرح ها 
و دستاوردهای فناورانه برتر در حوزه صنایع دانش بنیان 

دریایی تدوین شده است. در این راستا شناسایی طرح  

و دستاوردهای مناسب امری مهم است. 
ب��ر طبق ای��ن آیین نام��ه، طرح های 
ارسالی به دبیرخانه جشنواره ملی "دریا 
مسیر پیشرفت" در حوزه های مختلف 

صنای��ع دریایی دریاف��ت و در نهایت در 
سه بخش ش��رکت های دانش بنیان دریایی،  

س��ازمان ها و ارگانه��ای دریایی همچنین 
دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی 

دریایی بررسی خواهند شد. 
روال اجرای��ی ارزیاب��ی طرح ها و 

دستاوردها
دبی��ر کارگروه تروی��ج و آموزش 
س��تاد دریایی معاون��ت علمی با 

اشاره به روال اجرایی ارزیابی طرح 
ه��ا و دس��تاوردهای فناورانه دریایی 

گفت: برای ارزیابی و داوری در طرح های فناورانه 
ارس��الی به دبیرخانه جش��نواره، کمیت��ه ای در 
جشنواره تشکیل ش��ده و روند ارزیابی و داوری 
پیگیری خواهد شد.طرح های دریایی توسط 
کمیته پذیرش اولیه ش��ده و برای ارزیابی 

تصمیم گیری خواهد شد. 
رضایی با بیان اینکه طرح می بایست در 
جهت توسعه فناوری های دریایی بوده و 
یا منجر به توسعه فناوری شود بیان کرد: 
ضمن آنکه طرح باید در اقتصاد و چش��م 
انداز آتی قابل اس��تفاده باش��د می بایست با 
مدارك و مستناد کامل توجیه اقتصادی 

داشته باشد. 
وی با تاکید بر اینکه بازار محصوالت 
ارائه شده می بایست مشخص شده 
باش��د بیان کرد: از س��وی دیگر 
مالك ه��ای ارزیابی محصوالت و 
دس��تاوردهای دریایی اراده شده 
بر پایه دی��دگاه فناورانه و  برطرف 
کردن نیازات دریایی کشور است که 
در نهایت  در 3 حوزه  به صورت 
مج��زا داوری و ارزیاب��ی 
خواهن��د ش��د و در 
هری��ک از بخش 
های فوق، س��ه 
طرح  و س��ه 
برتر  محصول 
پس از داوری 
انتخاب خواهد 

شد.
ذک��ر  ب��ه  الزم 
اس��ت عالقه مندان 
منظ��ور  ب��ه  میتوانن��د 
دریافت آیین نام��ه مربوطه به 
س��ایت س��تاد توس��عه فناوری و نوآوری صنایع 

دانش بنیان دریایی مراجعه فرمایند.
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اطلس تجهیزات دریایی ایران و نسخه دوم اطلس كشتی سازی های ایران در هجدهمین همایش صنایع دریایی و 
نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

انتشار اطلس تجهیزات دریایی و کشتی سازی های ایران

انعکاس توانمندی های داخلی

وجود اطالعات یکپارچه و منسجم در حوزه صنایع دریایی کمک بزرگی به شناخت و تصمیم گیری در این 
صنعت استراتژیک خواهد کرد. بر این اساس کتاب "اطلس تجهیزات دریایی ایران" و"اطلس کشتی سازی 

های کشور" در هجدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی توزیع خواهد شد. 
کتاب "اطلس تجهیزات دریایی ایران" با هدف انعکاس توانمندی داخلی در صنعت ساخت تجهیزات دریایی 
و افزایش قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک و همچنین به منظور حمایت از صنعت مذکور و در 
نهایت جلوگیری از واردات این گونه تجهیزات از خارج منتشر شده است. این کتاب اطالعاتی نظیر مشخصات 
تجهیزات دریایی تولید داخل، تصاویر محصوالت و مشخصات شرکت تولید کننده به تفکیک گروه تولیدی و 

همچنین در دو زبان فارسی و انگلیسی را در اختیار عالقه مندان و فعاالن این حوزه قرار می دهد. 
کتاب "اطلس کشتی سازی های کشور" نیز با هدف انعکاس توانمندی داخلی در صنعت کشتی سازی و 
افزایش قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی استراژیک و همچنین به منظور تولید شناور در داخل کشور و 
حمایت از صنعت کشتی سازی و در نهایت جلوگیری از واردات شناور از خارج،  به چاپ رسیده است.  این 
کتاب اطالعاتی همچون تجهیزات به آب اندازی و از آب گیری، تجهیزات اصلی یاردها، اسکله ها، پارکینگ ها 
و کارگاه ها، ظرفیت سالیانه ساخت و تعمیر شناور همچنین شناورهای ساخته شده به تفکیک یارد سازنده را 

در اختیار عالقه مندان و فعاالن  این حوزه قرار می دهد.
اطلس تجهیزات دریایی ایران و نسخه دوم اطلس کشتی سازی های ایران )سال 1395( به صورت عمومی 
در هجدهمین همایش صنایع دریایی و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی توزیع و در اختیار 

همگان قرار خواهد گرفت.  

دومین دوره از جش��نواره دانش آموزی دریا  عالوه بر 
فرهنگسازی موضوع دریا و شناساندن امکانات ارزشمند 
آن در س��طح جامعه، به دنبال شناخت استعدادها و 
رش��د خالقیت ها در این حوزه می باشد.  این رویداد 
به دلیل وسعت جامعه دانش آموزی اهمیتی به مراتب 

ویژه و با درجه بندی باال می یابد.
 از این رو س��تاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
همکاری س��ازمانها و نهادهای دریایی و ستاد توسعه 

فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، در صدد 
برگزاری دومین دوره از جش��نواره دانش آموزی دریا 
اس��ت تا در آن عالوه بر فرهنگس��ازی موضوع دریا و 
شناس��اندن امکانات ارزشمند آن در سطح جامعه، به 
دنبال ش��ناخت استعدادها و رشد خالقیت ها در این 

حوزه باشد. 
بر همین اس��اس، در نشستی باحضور دبیران اجرایی 
جش��نواره، اعضا در ابتدا به ارایه گزارشی از اقدامات و 
عملکرد هر بخش خود پرداختند و س��پس در مورد 
برنامه ه��ای اجرایی این رویداد بح��ث و تبادل نظر 
کردند. س��پس پیش��نهادات اعضای دبیرخانه شامل 
م��کان و زمان دقیق برگزاری، تش��کیل کمیته های 
تخصص��ی در هر بخش، مالك ه��ای داوری و پیش 
بینی برنامه بازدید دانش اموزان و دانشجویان از دیگر 

موارد مطرحه شده بود.

براساس این گزارش، جشنواره ملی دریا مسیر 
پیشرفت شامل بخش های زیر خواهد بود:

• بخ��ش طرح ها و دس��تاوردهای فناوران��ه دریایی 

)شرکت های دانش بنیان دریایی، سازمان ها و ارگان های 
دریایی، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دریایی(

• بخش دانشجویی )شامل ایده بازار،مسابقات شناورهای 
 ،)ROV(هوش��مند، مس��ابقات رباتهای زیر دریایی
جشنواره فیلم کوتاه 90 ثانیه ای، مسابقات شناورهای 

کارتونی(
• بخش دانش آموزی )آثار جش��نواره )مقاله،عکس، 
ماکت، داس��تان کوتاه و...( مسابقه خانوادگی آشنایی 
با دریا، مسابقه شناورهای کنترل از راه دور، مسابقات 

رباتهای زیرسطحی، زیر دریایی( 
• برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی تخصصی در زمان 

برگزاری جشنواره
• نمایشگاه آثار و دستاوردهای فناورانه دریایی

دومین جشنواره ملی »دریا مسیر پیشرفت« توسط 
س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی 
معاونت علمی با مشارکت ویژه ستاد توسعه فرهنگ 
علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و به منظور ترویج 
و فرهنگ سازی در این حوزه در آبان ماه سال جاری 

برگزار خواهد شد. 

شناخت استعدادها 
و رشد خالقيت ها با 
جشنواره ملی »دريا 

مسير پيشرفت«  
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بنادر و سواحل

مبارزه غول های اقتصادی نوظهور در پاكستان و ايران/ پازل 
های اقتصادی در گوادر و چابهار چگونه چيده می شوند؟

بندر چابهار در منتهی الیه جنوب ش��رقی کشور و 
ب��ه عنوان تنها بندر اقیانوس��ی ایران به طول 300 
کیلومت��ر در ش��مال اقیانوس هند ق��رار دارد. ایده 
تبدیل بندر چابهار به یک��ی از ده مگاپورت) کالن 
بن��در( جهان ، اولین بار در س��ال 1350 توس��ط 
آمریکای��ی ها مطرح ش��د. موقعی��ت منحصربفرد 
جغرافیای��ی این منطق��ه به عن��وان نزدیک ترین 
بن��در اقیانوس هند ب��ه دلیل موقعی��ت راهبردی 
اش نزدیک ترین راه دسترس��ی کشورهای محصور 
در خشکی آس��یای میانه )افغانستان، ترکمنستان، 
ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزس��تان و قزاقستان( 
به آب های آزاد و جنوب ش��رقی اروپا، اهمیت این 
بندر را در معادالت بین المللی حمل و نقل جهانی 
بویژه کریدورهای محور شرق و شمال – جنوب دو 

چندان ساخته است.
 در تصویر، اس��کله های ساخته شده تا سال 91 را 
در س��واحلی که »کلید توسعه ش��رق« نامیده می 

شود، مشاهده می کنید:

 در ادام��ه فعالیت های انجام ش��ده در پروژه بندر 
چابهار، جزئیات همکاری سرمایه گذاران و مسائل 

پیش روی آن ها را بررسی خواهیم کرد: 
آذر م��اه س��ال 94 هیئت وزی��ران تصویب کرد: » 
س��ازمان بنادر و دریانوردی ب��رای اجرای فاز یک 
طرح توسعه بندر ش��هید بهشتی چابهار نسبت به 
انعقاد قرارداد مشارکت با نسبت 70 درصد )بخش 
مشارکت( به 30 درصد )سازمان بنادر( اقدام کند.« 
بدین ترتیب پیش پروژه فاز اول توسعه بندر چابهار 
بدون تش��ریفات قانونی و با ضمانت سازمان بنادر 
و دریانوردی در مس��احت ٢10 هکتار به ش��رکت 
آریا بن��ادر ایرانیان )از زیرمجموع��ه های صندوق 
بازنشستگی( واگذار ش��د. از طرف دیگر هندی ها 
ک��ه از مدت ها پیش، نس��بت ب��ه فعالیت در بندر 
چابه��ار اظهار تمایل کرده بودن��د، قراردادهایی در 
این زمینه امضا کردند؛ بدین ترتیب قرارداد توسعه 
بندر چابهار بین ش��رکت خدمات دریایی و بندری 
 India آریا بن��ادر ایرانیان و ش��رکت خصوص��ی
Ports Global Pvt. Ltd،  ش��امل  1٢ س��ند 
و موافقت نام��ه همکاری در چارچوب س��ند چابهار 

به امضا رس��ید و قرار اس��ت بخشی از پازل توسعه 
این بندر باش��د.  به موجب ای��ن قراردادها مجموع 

سرمایه گذاری هندوس��تان در منطقه چابهار 500 
میلی��ون دالر اس��ت که 150 میلی��ون دالر آن در 
بن��در و مابقي در بخش های توس��عه ای دیگر مثل 

پتروشیمی و فوالد هزینه خواهد شد:
س��ند اول: ٨5 میلیون دالر س��رمایه گذاری دولت 
هند در زمین��ه تامین تجهی��زات پایانه کانتینری 
فاز یک بندر ش��هید بهش��تی به ص��ورت BOT و 
برای مدت 10 س��ال در ازای این س��رمایه گذاری، 
هن��دی ها به عنوان بهره بردار و اپراتور به مدت 10 
س��ال از پایانه بندری به صورت مشترك با شرکت 
ایرانی)آری��ا بن��ادر ایرانیان( بهره ب��رداری می کنند 
و پ��س از آن تمام تجهیزات تامین ش��ده به ایران 

تحویل خواهد شد.
سند دوم: تامین 150 میلیون دالر سرمایه گذاری 
توس��ط یک بانک هن��دی برای توس��عه و اجرای 
پ��روژه بن��دری و دریای��ی و تکمیل اس��کله ها در 
مجموع هندی ها برای تامی��ن تجهیزات مورد نیاز 
در این بن��در در مدت 1٨ م��اه ٢35 میلیون دالر 
س��رمایه گذاری می کنند؛ پس جمع تجهیزاتی که 
به صورت BOT تامین خواهد ش��د، در غالب این 
ق��رارداد ٨5 میلیون دالر و جم��ع اعتباری که در 
غالب فاینانس برای بندر چابهار هزینه خواهد شد، 

150 میلیون دالر است.
مدتی پیش مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی 
در گفت و گویی با اش��اره به اینکه در بندر ش��هید 
بهش��تی برخالف بندر قدیمی شهید کالنتری -با 
ظرفیت و آبخور پایین اسکله ها- کشتی های بزرگ 
می توانن��د بدون فرآیند سبک س��ازی پهلو بگیرند، 
اظهار کرد: » با بهره برداری از فاز اول توس��عه بندر 
شهید بهش��تی ظرفیت بندر از ٢/5 میلیون تن به 
٨/5 میلیون افزایش می یابد.« سعید نژاد همچنین 
حمل محصوالت معدنی افغانستان- خصوصا سنگ 
آه��ن- را ب��ا اتصال راه آه��ن به بن��در عملی و از 

ضروریات دانست. 
بدون ش��ک توجه ب��ه پروژه های پس��کرانه ای در 
منطق��ه برای رون��ق اقتصادی هرچه بیش��تر، باید 
در اولوی��ت اجرایی باش��د، س��اخت مس��یر ریلی 
610 کیلومت��ری )5٨0 کیلومت��ر مس��یر اصلی و 
30 کیلومت��ر خط دوم دوم��ک- زاهدان( به عنوان 
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طوالنی ترین خ��ط آهن ایران، از چابه��ار آغاز و با 
عبور از شهرستانهای نیک شهر، ایرانشهر و خاش به 
محور راه آهن کرمان - زاهدان متصل می شود. این 
پروژه جزو مصوبات س��فرهای دولت نهم و دهم به 
استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بوده 
که می بایست 5 س��ال پس از کلنگ زنی ) 15 آذر 
13٨9 ( به پایان برسد؛ اما تاکنون حدود 11 درصد 
پیشرفت فیزیکی داش��ته که بنا به گفته مدیرکل 
س��اخت و توسعه منطقه یک راه آهن، 10 درصد از 
این 11 درصد هم مربوط به سال 94 است؛ این در 
حالی است که کارشناسان حمل و نقل کشور، حلقه 
مفقوده در بحث توس��عه بندر چابهار را بی توجهی 
به موضوع پس��کرانه ها می دانند که مهمترین وجه 
آن در عدم اتص��ال چابهار به خطوط ریلی خالصه 
می شود. بحث پسکرانه ای مگاپروژه چابهار گزارش 
مبس��وط و مفصل دیگری را م��ی طلبدو در اینجا 

مجال بررسی این بخش نیست.
مدت��ی پیش امج��د اش��جع اردالن، ریی��س وقت 
هیات مدی��ره آریا بنادر ایرانی��ان  در مصاحبه ای با 
اش��اره به اینکه در مورد پروژه بندر چابهار احتیاج 
به یک بخش خصوصی مورد اعتماد بود تا بتواند از 
عهده مراحل خرید، نصب، راه اندازی و س��ایر موارد 
مرتبط با اپرات��وری بندری برآید، تصریح کرد: » از 
آنجا که ش��رکت آریا بنادر ایرانیان بیش از ده سال 
در بندر انزلی به عنوان اپراتور حضور داش��ته و در 
طول این مدت تالش کرده به بهترین نحو خدمات 

ارائه دهد و رضایت بن��در و صاحبان کاال را تامین 
کند، از طرف سازمان بنادر به عنوان شرکت واسط 
جهت دریافت منابع صندوق توس��عه ملی انتخاب 
و در نتیج��ه تفاهم نام��ه ای منعقد و براس��اس آن 
تفاهم نامه، قراردادی منعقد شد.«  مستندات نشان 
می دهد، مطاب��ق این ق��رارداد 334 میلیون دالر 
تسهیالت توسط بانک توس��عه صادرات به شرکت 
خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان پرداخت 
شده و مش��ارکت این ش��رکت در پروژه مذکور به 
مبلغ 143 میلیون دالر و به مدت 30 سال خواهد 
بود. اش��جع اردالن در پاس��خ به این سوال که چرا 
هیچ ش��رکت دیگری برای س��رمایه گذاری در این 
بندر پیشقدم نشد؟- اظهار کرد:» ورودوخروج کاال 
دراین منطقه هنوز به حدی نرسیده که جاذبه الزم 
را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد کند و 
با توجه به این که دولت می خواس��ت از تسهیالت 
بانکی اس��تفاده کند، این وظیفه را به ش��رکت آریا 
بنادر ایرانی��ان محول کرد. در عی��ن حال، در این 
تفاهم نامه دولت ضرر و زیان های احتمالی آریا بنادر 
ایرانیان و هزینه های جاری این وام را تضمین کرده 
اس��ت. بخش عمده این مبلغ را نیز س��ازمان بنادر 
با اس��تفاده از قانون ماده واحده احداث پروژه های 
بخش راه وتراب��ری و اخذ مصوب��ه از هیات وزیران 
تامین خواهد کرد که به موجب این مصوبه سازمان 
بن��ادر اجازه دارد به میزان نیاز در بخش��ی که الزم 
است س��رمایه گذاری کند.« بنابر گفته های اشجع 

اردالن، حاشیه سود در سنوات اول چیزی در حدود 
٢ ال��ی 3 درصد خواهد بود، ولی در س��نوات بعد، 
این امیدواری وجود دارد که با شروع رونق بازار در 
بندر شهید بهش��تی این زیان جبران شود. رییس 
وق��ت هیات مدیره آریا بنادر ایرانی��ان در ادامه می 
گوید: » اعتراض برخی از افراد در مورد مش��ارکت 
آریا بنادر در این پروژه، ناشی از عدم شناخت کافی 
آنهاس��ت. ش��اید تصور این اس��ت که این پروژه با 
حمایت دولت، سود بس��یار خوبی خواهد داشت و 
اگر به شکل مزایده یا مناقصه به همه عرضه می شد، 
سایرین نیز شرکت می کردند و در این سود منتفع 
می شدند، ولی واقعیت این است که طی چند سال 
گذشته هیچ تمایلی از طرف بخش خصوصی برای 
س��رمایه گذاری در منطقه آزاد یا بندر چابهار وجود 
نداش��ته است که آن هم دالیل خاص خود را دارد؛ 
از جمل��ه آماده نب��ودن زیرس��اخت ها از قبیل راه، 
ریل، فرودگاه و ... که البته هزینه های بسیار زیادی 
دربرخواهد داشت.« بنابر گفته های وی شرکت آریا 
بنادر ایرانیان درحال حاضر حدود 3٨00 سهام دار 
حقیقی دارد که بیش از 50 درصد سهام متعلق به 
آنها و الباقی آن نیز متعلق به چند شرکت سهامی 
دیگر است که صندوق بازنشستگی هیچ سهمی در 
آن ش��رکت ها نیز ندارد. اردالن در پاسخ به سوالی 
در مورد کند بودن طرح های توس��عه ای گفت: » 
س��ازمان بنادر فاز اول پروژه را از س��ال ٨5 شروع 
کرده اس��ت، موج شکن ساخته شده، حوضچه را به 

 بنابر گفته های مدیران سازمان بنادر و دریانوردی، بندر چابهار در 5 فاز طراحی شده و پیش بینی می شود نهایتا ظرفیت آن به 90 میلیون تن برسد؛ در حال حاضر 
5 پس��ت اس��کله در حال س��اخت است که 73 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا آبان یا دی ماه 95 به بهره برداری کامل خواهد رسید. در تصویر زیر فازبندی اجرای 

طرح توسعه را تا سال ٢0٢0 می بینید:

Marine Engineering
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ط��ور کامل الیروبی کرده، کانال تردد ش��ناورها را 
احداث کرده، اس��کله های کانتینری و اس��کله های 
جنرال کارگو را احداث کرده و محوطه پش��تیبانی 
نیز حدودا تا دو س��ال آینده آماده تحویل می شود 
و ش��اید در حد 10 درصد از کار باقی مانده است و 

هیچ گونه تعللی صورت نگرفته است.«
مهدی اعتصام مدیرعامل تایدواتر خاورمیانه در گفت 
و گویی اختصاصی، با اش��اره به اینکه سازمان بنادر 
می خواس��ته برای توس��عه بندر چابهار از صندوق 
توس��عه ملی اعتبارات دریافت کن��د اظهار کرد: » 
طبق قوانین صندوق، مجموعه دولتی نمی تواند به 
مجموعه دولتی دیگر وام بدهد و طبیعی اس��ت که 
شرکتی با ماهیت خصوصی برای این پروژه انتخاب 
شده است و گزینه سازمان شرکت آریا بنادر ایرانیان 
بوده و از این نظر هیچ مسئله قانونی وجود ندارد.«  
وی در پاسخ به این سوال که چرا خود سازمان بنادر 
م��ی خواهد فعالیت در این پروژه را بر عهده بگیرد، 
تصریح کرد: » کاری که انجام ش��ده این نیست که 
بخواهند ش��رکتی را به صورت رانتی بزرگ کنند و 
اتفاقا سازمان با عملیاتی کردن توافقنامه ای که ٢5 
سال بدعهدی داشته، رویکرد مثبتی در این زمینه 
دارد.« عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی 
ایران با بیان اینکه نگاه اقتصادی ما نباید بر مبنای 
بندرسازی و تجهیز بندرِی صرف باشد، تاکید کرد: 
» ن��گاه اقتص��ادی ما باید بر روی ب��ازار، تزانزیت و 
تزانشیپ متمرکز شود. بندری را تصور کنید که با 
کامل ترین تجهیزات کیلومترها س��اخته شده، اگر 
ورود و خروج کش��تی نداش��ته باشد، چه فایده ای 
دارد؟ برای کسب سهمی از بازار ترانزیت و ترانشیپ 
باید کشورها و شرکتهای بزرگ را ترغیب کنیم که 
بار و کاال به بندر وارد کنند؛ وگرنه که در کل کشور 
بیش از 3 میلیون TEU کانتینر بیشتر نداریم، اگر 

این رقم به 4 میلیون TEU برس��د، جهش خاصی 
اتفاق نیفتاده اس��ت.« بنا بر گفته های اعتصام اگر 
ما می خواهیم هاب تجاری منطقه باش��یم، باید به 
مرکز قدرتمند توزیع کاال تبدیل شویم و صرف نقل 

و انتقال کاالهای خودمان بی فایده است. 
آیا مبارزه ای تمام عیار در انتظار بندر چابهار 

و بندر گوادر پاكستان است؟
 تاریخچ��ه بن��در گوادر ب��ه س��ال 195٨ و زمانی 
بازمی گردد که پاکستان با هزینه 3 میلیون دالری 
این بندر را از حکوم��ت عثمانی خریداری کرد. در 
اولین مرحله ساخت و در فاصله سال های 19٨٨ تا 
199٢ یک بندر کوچک در این محل ساخته شد و 
در سال ٢007 ژنرال مشرف این بندر را افتتاح کرد. 
از سال ٢007 تا ٢01٢ گوادر تحت نظارت شرکت 
مدیریت بندری سنگاپور- PSA- اداره می شد، اما 
در س��ال ٢013 به علت عملکرد ضعیف این نهاد، 
 China اداره آن ب��ه یک هلدینگ چینی ب��ه نام
 Overseas Port Holding Company
س��پرده شد و از آن زمان کار ساخت وساز این بندر  
سرعت چشمگیری به خود گرفت و  بنابر گزارش ها 
آغ��از فعالیت کامل این بندر تا پایان س��ال جاری 
میالدی محقق خواهد ش��د؛ نکته مهم دیگر اینکه 
مستندات نشان می دهد، چینی ها برای این بندر 
پاکس��تانی بیش از 46 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

کرده اند.
 اما در طرف دیگر ظرفیتی به نام چابهار ایران وجود 
دارد که برای به ثمر نشستن ظرفیت های پنهانش 
بازیگران آسیایی نقش ایفا می کنند؛ در یک طرف 
ماجرا هن��د قرار دارد، یک قدرت نوظهور اقتصادی 
با ظرفیت های باالی توسعه ای؛ یک طرف ماجرا هم 
افغانستان – و کشورهای آسیای میانه در آینده ای 
دورتر- است، یک کشور کمترتوسعه یافته و در عین 

حال محدود در خشکی و کشوری که به هر حال با 
همه شرایطی که دارد می خواهد در مسیر ارتباط با 
جهان گام بگذارد؛ بدین ترتیب ایران به عنوان حلقه 

واسط می تواند نقش پررنگی ایفا کند.
خردادماه امس��ال موافقت نامه راهبردی تاس��یس 
داالن حمل و نق��ل و گذر بین المللی بین ایران، هند 
و افغانستان موسوم به موافقت نامه چابهار با حضور 
س��ران سه کش��ور در مجموعه تاریخی - فرهنگی 
سعدآباد امضا شد. این موافقت نامه که به دنبال سفر 
رئیس جمهوری افغانس��تان و نخست وزیر هند پس 
از 15 سال به تهران صورت می گیرد، بنا دارد بندر 
چابهار را به مرکز منطقه ای ترانزیت، انرژی و تجارت 
منطقه تبدیل کند. مدتی پیش نش��ریه آمریکایی 
»تایم« در گزارش��ی به مهم ترین دالیل سفر اخیر 
نارندرا مودی نخس��ت وزیر هند ب��ه ایران پرداخته 
است؛ به نقل از ماهنامه ترابران » اگرچه هم مودی 
)نخست وزیر هند( و هم روحانی )رییس جمهوري 
ایران( نامی از پاکس��تان نبردند، اما بس��یاری، این 
توافق��ات را تالش برای ایج��اد موازنه علیه تعمیق 
نف��وذ چی��ن در منطق��ه از راه پاکس��تان  ارزیابی 
می کنند. به نظر می رس��د این مس��یر پیشنهادی 
ترانزیتی )توافقنامه چابهار( از راه ایران و افغانستان، 
پاسخی به توافقنامه سال گذشته کریدور اقتصادی 
چین-پاکستان باش��د. ایران در گذشته، از وعده ها 
و قول های هند ناامید ش��ده بود و سفر نخست وزیر 
هند )به ته��ران( تا حدودی ب��رای آن بود که این 
پیام را برس��اند که چنی��ن موضوعی تکرار نخواهد 
شد. قرارداد دو جانبه بین هند و ایران برای توسعه 
منطقه استراتژیکی بندر چابهار و قرارداد سه جانبه 
بین ایران، هند و افغانس��تان برای ایجاد یک شبکه 
ریلی و جاده ای جدید، در مقابل ائتالف پاکس��تان 
- چی��ن ق��رار خواهد گرفت. برای هند س��ه دلیل 
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عم��ده برای دور زدن گوادر پاکس��تان وجود دارد: 
نخست آنکه، چین سرمایه گذاری سنگینی در بندر 
گوادر انج��ام داده؛ دوم، بندرگ��وادر در منطقه بی 
ثبات بلوچستاِن پاکستان واقع شده که ریسک های 
امنیتی در آن باالس��ت و سوم آنکه، هر راهی برای 
خودداری از دادن پول به پاکس��تان و درعین حال 
تداوم پیگی��ری اهداف اقتص��ادی ترانزیتی از نظر 
رهب��ران هند، ی��ک اقدام دارای منفعت اس��ت.« ، 
»روبینا اطهر« معاون وزیر بازرگانی پاکستان هشت 
روز بع��د از امضای موافقت نام��ه چابهار با تاکید بر 
اینک��ه تفاوت هایی میان بندر چابهار و گوادر وجود 
دارد که س��بب ش��ده ت��ا هر یک اهمی��ت خود را 
داشته باش��ند و اصوال موقعیت جغرافیایی دو بندر 
به گونه ای اس��ت که نمی توان آنها را رقیب یکدیگر 
دانس��ت، اضافه کرد:» موافقتنامه چابهار یک اتفاق 
جدید نیس��ت و سه کش��ور مدت های مدید روی 
ای��ن موافقتنامه کار می کردند. تناس��بی بین بندر 
چابهار و بندر گوادر وجود ندارد و این دو با یکدیگر 
متفاوت هستند و هیچگاه نمی توانند رقیب یکدیگر 
باشند. عالوه بر اینکه چابهار در آب های عمیق واقع 
نشده، فاصله چابهار با بازارهای احتمالی نیز بسیار 
بیش��تر از گوادر اس��ت که این نیز یک نکته منفی 
درباره این بندر ایرانی است.« مدتی قبل تر»سرتاج 
عزیز« مشاور نخست وزیر پاکستان نیز در پاسخ به 
نگرانی های برخی سناتورها از توسعه بندر چابهار با 
سرمایه گذاری هند گفت:» ما برای ایجاد شبکه های 
ارتباطی و تجاری در منطقه، حتی به بنادر بیشتری 
نیاز داریم. بنادر چابهار و گوادر هر دو الزم هستند 
و البته هرک��دام با توجه به موقعی��ت جغرافیایی، 

ویژگی های خاص خود را دارند.«
اردیبهشت ماه امسال نیز سیاوش رضوانی مدیرکل 
بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: 
» ه��ر بندری بنا به مزایای خ��ود فعالیت می کند، 
بنابرای��ن بن��ادِر دیگر نم��ی توانند جای��گاه بندر 
چابه��ار در منطقه را تحت تاثیر ق��رار دهند. بندر 
گوادر هم تاکنون پیش��رفت قابل توجهی نداش��ته 
اس��ت. این بن��در دارای 600 متر اس��کله و تعداد 
محدودی تجهیزات است ضمناً اراضی پشتیانی آن 
نیز کامل نبوده و دارای مش��کالتی اس��ت.« وی با 
اشاره به اینکه بندر گوادر پاکستان برای پهلو گیری 
کشتی ها عمق مناسبی ندارد، در صورتی که عمق 
آب در چابه��ار منف��ی 16-  اس��ت تصریح کرد: » 
گفته می شود چینیها در بندر گوادر سرمایه گذاری 
خواهند کرد اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده)!( در 
حالی که بندر چابهار نسبت به بندر گوادر پاکستان 
در حوزه ترانزیت و ترانش��یپ موقعیت بهتری دارد 

و از بعد مسافت دریایی به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس دسترسی بهتری دارد. بنابراین گوادر حریف 

چابهار نمی شود.«
ملک رضا ملک پور، یکی از باسابقه ترین کارشناسان 
بندری معتقد اس��ت انتخاب محلی به عنوان بندر 
ترانزیتی، یک تصمیم سیاسی نیست، البته سیاست 
ه��م در آن دخیل اس��ت، ولی ش��رط الزم و کافی 
نیس��ت. در ابتدا باید به این نکته توجه شود که آیا 
موقعیت یک بندر از نظر ترافیک بین المللی مناسب 
است یا خیر. در وهله دوم هم باید ساختار مالی آن 
بن��در توجه کرد و اینکه برای این هدف، مناس��ب 
و قابل اعتماد باش��د. از طرفی حجم سرمایه گذاری 
نیز برای چنین کاری اندك است. گفته شده 150 
میلیون دالر؛ ولی بخش��ی از ای��ن مبلغ مربوط به 
خرید تجهیزات است،  بخش��ی مربوط به مدیریت 
و بخش��ی هم مربوط به مدیری��ت و تجهیزات. در 
آخر هم یک ش��رط گذاش��ته اند که اگ��ر غربی ها 
اج��ازه دهن��د! تمام این ها نش��ان می ده��د که ما 
الفب��ای کار را بلد نبوده ایم. وقتی ش��ما این اعداد 
را مث��ال با حجم س��رمایه گذاری اع��راب در پروژه 
میدان نفتی مشترك سلمان که ٢٨6 میلیارد دالر 
است، مقایسه می کنید، درمی یابید که این ها اصال 
عددی نیس��ت. ملک پور تصریح ک��رد: » تا پایان 
س��ال ٢016 موافقتنامه  تسهیل تجارت الزم االجرا 
می شود، اما ایران جزو 4-5 کشوری است که از بین 
کل کش��ورهای جهان، در این موافقتنامه عضویت 
ندارد. وقتی این موافقت نامه الزم االجرا ش��ود یعنی 
عملیات تشریفات گمرکی تمام کشورهای عضو به 
هم وصل می ش��ود. این یعنی گمرك چین، امارات 
و همه کش��ورهایی که طرف تجاری ما محس��وب 
می شوند، به شکل ارتباط دیجیتالی درمی آید. ایران 
چق��در پهنای باند خود را تقویت و یا مقررات خود 
را انگلیسی کرده اس��ت؟! چقدر خود را با عملیات 
مشابه گمرکی کشورهای طرف قراردادش هماهنگ 
کرده اس��ت؟ هیچ کدام از این ها انجام نشده است. 
بنابراین ما نه تنها از الزامات س��خت افزاری مناسب 
در بخ��ش پس��کرانه غاف��ل بوده ای��م، بلکه بخش 
نرم اف��زاری هم ک��ه در همان موافقتنامه تس��هیل 
تجارت ب��ه ن��ام Boarder Management یا 
مدیریت مرزی ش��ناخته می ش��ود، دچار مش��کل 
اس��ت. به طورمرتب روی ناامنی پاکستان تاکید و 
آن را مانع مهمی برای توس��عه بن��در گوادر فرض 
می کنیم، اما واقعیت امر خالف این اس��ت. به نظر 
من، مسووالن دولتی در واقع با طرح چنین مسائلی 
می خواهند برای خواب عمیق خود توجیه بتراشند. 
وقتی امنیت فراهم شود، چه خواهید کرد؟« وی در 

ادامه ایده توسعه ای دیگری را مطرح می کند و می 
گوید: » می توان سواحل ایران را مطابق معیارهای 
بین المللی به بخش خصوصی خارجی واگذار کرد. 
می توانیم اجاره 99 س��اله دهیم تا حق مالکیت به 
آنها منتقل نشود، اما باید این اعتماد ایجاد شود که 
به مدت 99 سال می توانند بار خود را از آنجا منتقل 
کنند. 15 س��ال پیش همین سرمایه گذاران چینی 
ک��ه حاال بندر گوادر و پس��کرانه آن را به س��رعت 
توس��عه می دهند، به مس��ئوالن وقت ما پیشنهاد 
دادند که حاضریم خط��وط مواصالتی بندر چابهار 
به کش��ورهای آسیای میانه را احداث کنیم تنها به 
این ش��رط که 10 س��ال امتیاز بهره برداری از آن 
را ب��ه ما اعطا کنید. آن زم��ان مخالفتی هم وجود 
نداش��ت، اما فقدان یک نگاه راهبردی سبب شد تا 
این مس��اله مهم در تودرت��وی تصمیم گیری ها در 

ایران گم شود.«
مهندس علیرضا چش��م جهان عض��و هیات مدیره 
انجم��ن کش��تیرانی و خدمات وابس��ته در گفت و 
گویی با اش��اره به اینکه از سال 13٨3 توسعه بندر 
چابهار معطل هندی ها بوده اس��ت، اظهار کرد: » 
ب��ه نظر می رس��د اعتماد به هندی ها ب��ا توجه به 
سوابقشان درست نیست و در آینده هم نمی توانند 
نقش مفید و مؤثری در چابهار داشته باشند. حضور 
هندی ها در طرح توسعه چابهار بیشتر شبیه به یک 
بازی سیاسی اس��ت تا یک مشارکت واقعی. آن ها 
به خاطر رقابت تاریخی که با پاکستانی ها دارند، از 
بندر چابهار به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده می 
کنند. باید دقت کرد 150 میلیون دالری که هندی 
ها تامین خواهند کرد معادل یا حتی کمتر از قیمت 
یک فروند از مجموع هواپیماهای ایرباسی است که 

در برنامه خرید ایران ایر قرار دارد.«
بنا بر گفته های چش��م جه��ان، چینی ها به دنبال 
 OBOR )One( ایج��اد کریدور عب��وری به ن��ام
Belt- One Road بودند تا از طریق راه آهن چین 
وارد شبکه حمل و نقل زمینی کشورهای ایران و یا 
پاکستان شوند و با استفاده بنادری که این دو کشور 
در حاش��یه دریای عمان و اقیان��وس هند دارند، از 
طریق اقیانوس هند به بازار خلیج فارس، خاورمیانه 
و آفریقا دست پیدا کنند. به همین دلیل بخشی از 
نگاه آنها معطوف به بندرچابهار هم بود، اما در حال 
حاضر تقریبا تمام این س��رمایه گذاری ها، در کشور 
پاکستان متمرکز شده است. به این ترتیب راه آهن 
چین از مرز کاش��غر وارد قلمرو پاکستان شده و به 
کراچی و گوادر می رسد. چینی ها در این مسیر، هم 
از لحاظ زیرساخت و روساخت در حوزه های حمل 
و نقل، صنعت و انرژی میلیاردها دالر سرمایه گذاری 
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کرده اند و همزمان با معطل ماندن ما برای هندی ها، 
چابه��ار از اولویت چینی ها جه��ت ایفای نقش در 

کریدور OBOR کنار گذاشته شده است.
عض��و هیات مدی��ره انجمن کش��تیرانی و خدمات 
وابس��ته می گوی��د:» خبر موثقی در م��ورد برنامه 
زمان بندی س��رمایه گذاری هندی ه��ا در چابهار در 
دسترس نیست، از طرفی حتی اگر هندی ها زمانی 
را هم اعالم کنند، نمی شود اطمینانی به زمان بندی 
آنها داش��ت. بنابراین فکر می کنم بهترین کار این 
اس��ت که از محل منابع داخلی کشور برای تکمیل 
هر چه س��ریع تر بندر چابه��ار و به کارگماری یک 
اپراتور بین المللی مناسب برای آن اقدام شود تا هر 
چه س��ریع تر جایگاه این بندر به نقطه قابل اتکایی 

برسد.«
هادي حق شناس، مشاور سازمان بنادر و کارشناس 
اقتصادي نیز در مصاحبه ای با ماهنامه ترابران می 
گوید: » راه دسترسی به آسیای مرکزی یا از مسیر 
پاکس��تان اس��ت یا از طریق ای��ران. راه ایران البته 
امن تر و آبادتر است؛ از این رو اگر چابهار در اولویت 
برنامه های ایران بود، ش��اید از س��ال ها پیش چین 

سرمایه گذاری در بندر چابهار را آغاز کرده بود. ولی 
به هر دلیلی تعلل در تصمیم گیری باعث ش��د که 
چین برای قصد و غرضش در افغانس��تان و آسیای 
میانه، به سراغ گوادر پاکستان برود. بنابراین بسیار 
طبیعی و اجتناب ناپذیر است که هند به سمت بندر 
چابهار بیاید تا از رقیب عقب نماند. مقامات چینی 
و مس��ووالن رده باالی هندی اعالم کرده اند که دو 
بن��در گوادر و چابهار نه رقیب یکدیگر، بلکه مکمل 
هم هس��تند. من هم فکر می کن��م این دو بندر در 
آین��ده نقش مکمل خواهند داش��ت؛ چرا که بعید 
می دانم با توجه به حضور طالبان در افغانس��تان و 
مشکالت بین افغانس��تان و پاکستان، مسیر گوادر 
برای دسترس��ی به این کش��ور به این زودی ها امن 
شود. بنابراین چینی ها به خوبی می دانند که مسیر 
چابهار، دور زدن بس��یاری از مش��کالت و راه امن 
تجاری در مقایسه با مس��یر مواصالتی بندر گوادر 

است.«
بناب��ر گفته های حق ش��ناس در آینده مثلث بندر 
گ��وادر، بندر چابهار و مرز میلک در افغانس��تان به 

مثلث طالیی رونق و امنیت اقتصادی تبدیل خواهد 
ش��د. وی می گوید: » مقامات چینی و پاکستانی ها 
با صراحت اعالم کرده اند که کریدور چابهار رقیب 
مسیر گوادر نیست. علتش هم این است که هر دو 
مسیر ترانزیتی یک مقصد مش��ترك دارند. مقصد 
نهایی این دو بندر، آسیای میانه و افغانستان است؛ 
لذا باید همگرایی داش��ته باش��ند. در عین حال هر 
دو کش��ور به دنبال حداکثر منافع خواهند بود. به 
عب��ارت دیگر، رقاب��ت چین و هند در افغانس��تان 
)در مقص��د( خواهد بود نه در مب��دأ )بندر گوادر و 
چابه��ار(. در واقع رقابت چین و هند در این منطقه 
در نقطه شروع بندری نخواهد بود، در نقطه پایانی 
در آس��یای میانه و افغانستان است. هر کدام از دو 
کشور چین و هند کاالي بیشتري از این دو بندر به 
سمت افغانس��تان و آسیای میانه ترانزیت کند و یا 
برعکس، از این کش��ورهای محصور در خشکی، بار 

به بندر بیاورد، برنده رقابت خواهد بود.
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ماهنامه مهندسي دریا بعنوان نشریه اي خبري-تحلیلي در حوزه 
صنایع و امور دریایي كشور به شکل تمام رنگي و گالسه در تیراژ 

بیش از 2000 نسخه منتشر مي شود. 
از آنجا كه این نشریه، ارگان داخلي انجمن مهندسي دریایي ایران 
است، به شکل عمومي توزیع نمي شود؛ اما براي تمامي ارگان هاي 
دریایي، نمایندگان مجلس، ش�ركت ها، دانشگاه ها، كارشناسان و 
مدیران وزارتخانه ها و س�ازمان هاي دولتي مرتبط با صنایع و امور 
دریایي در كش�ور ارسال و نشریه اي شناخته شده و پرمخاطب در 

میان فعاالن این حوزه محسوب مي شود. 
همانگون�ه كه اطالع داری�د، صنایع دریایي حیطه گس�ترده اي از 
فعالیت هاي كشتي س�ازي، كش�تیراني، خدمات بندري، شیالت، 
فراس�احل، حف�اري و نف�ت، مطالع�ات دریایي و محیط زیس�ت، 
س�اخت تجهیزات مرتبط و... را ش�امل مي ش�ود ك�ه از این نظر، 
نش�ریه مهندسي دریا مي تواند آن ش�ركت را با طیف گسترده اي 

از مخاطبان پیوند دهد. 
تعرفه آگهي نشریه مهندسي دریا، طبق جدول پیوست مي باشد:

  • الزم به توضیح است كلیه قیمت هاي ذیل  براي اعضاي 
حقوقي انجمن با 30درصد تخفیف محاسبه مي گردد كه در 

صورت عضویت، شامل آن شركت محترم نیز خواهد شد.
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  گف�ت و گو را ب�ا صحبت در 
مورد اهمیت صنایع دریایی و جایگاه آن 

در اقتصاد کشور شروع کنیم.
اگ��ر جایگاه کنونی صنایع دریای��ی را در ایران 
بررس��ی کنیم، به راحتی می بینیم نس��بت به 
سایر صنایع بس��یار محجور است، در حالی که 
در کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای 
درحال توسعه اینطور نیس��ت. شاید وابستگی 
م��ا به صنایع دریایی زیاد باش��د، چون تولید و 
صادرات نفت یکی از ارکان اصلی اقتصاد ماست. 
به نظر می رسد آنقدر که ما در واقعیت به صنایع 
آفشور و کشتی س��ازی و کشتیرانی- حتی در 
حوزه های دفاع��ی- نیاز داری��م، آنقدر به این 
صنعت مهم بها داده نمی شود. به همین خاطر 
می بینی��م که تعداد افرادی که در صنعت دریا 
مش��غول به کارند و کارخانه ه��ا و کارگاه های 
فعال محدود است و همه اینها را می توانیم در 
یک نمایشگاه در کنار هم ببینیم و به جرات می 

توان گفت بسیاری با یکدیگر آشنایی دارند. 
در همه بخش هایی که ش��رکت های کش��تی 
سازی، طراح ها، تامین کنندگان، سازنده های 
بزرگ و...کار می کنند، اکثریت دولتی هستند. 
کشتیرانی، شرکت ملی نفتکش، کشتی سازها 
و بخ��ش های دفاع��ی دولتی هس��تند. زمانی 
که مجموعه ای کامال دولتی می ش��ود، بخش 
خصوصی تضعیف می شود، زیرا تصمیم گیری 
های کالن دولتی است. زمانی که بخش خصوصی 
در این تصمیم گیری ها حضور نداش��ته باشد، 
سمت و سویی مغایر با اقتصاد مقاومتی پیدا می 
کند. مثال اگر یک نفتکش را از داخل بخواهند 

تهیه کنند، چون برای اولین بار اس��ت، تجربه 
ساخت نداریم و بسیاری از قطعات و کاالها را از 
خارج باید وارد کنیم، از طرفی نیروی انسانی ما 
شامل مهندسان، طراحان و مدیران فنی و سایر 
نیروهای عملیاتی بس��یار ارزان است، چون این 
اعتماد صورت نگرفته و قسمت های محدودی با 
ریسک پایین به بخش خصوصی داخلی سپرده 
ش��ده، عقب می مانیم، در هر بخش از صنعت 
حلقه هایی محجور و ضعیف باقی می ماند. اگر 
رکود اقتصادی در کشور هست در صنایع دریایی 
بیداد می کند؛ از طرفی اگر به خودروسازی ها 
نگاه کنیم، این مشکالت را نمی بینیم به خاطر 
اینکه مصرف کننده عمومی دارد ولی در صنعت 
دریایی اینگونه نیست، بنابراین باید توجه ویژه 

ای به این بخش از صنعت داشته باشیم. 
  برای خروج از این رکود باید 

چه کار کرد؟
من فکر می کنم رکود فعال در همه صنایع کشور 
وجود دارد و البته مراودات مالی محدود یکی از 
مهم ترین دالیل آن است. اینکه کل صنعت از 
رکود خارج شود، زمان بر است از طرفی تجربه 
نش��ان داده حتی در وضعی��ت نرمال اقتصادی 
هم صنعت دریایی به راحتی از وضعیت بحرانی 
خود خارج نمی شود. جمع عظیمی از اساتید، 
دانشجو، تکنیسین و کارشناس نسبت به 6-5 
س��ال پیش به بخش دریایی کشور اضافه شده، 
در حالی که همان حجم کاری سابق باقی مانده 
است. یعنی تولیدی صنعتی ما اگر نگوییم کمتر، 
ثابت باقی مانده و نیروهای زیادی اضافه ش��ده 
اند. ممکن اس��ت در حالتی که اقتصاد کش��ور 
از رکود خارج ش��ود، صنعت دریایی شرایطش 
بهتر ش��ود، ولی شکوفا نمی شود. من فکر می 
کن��م باید بازار و تجارت خود را تغییر دهیم، به 
این صورت که بخش خصوصی را قوی تر کرده 
و وارد گ��ود صنعت دریایی کنیم. ما س��واحل 
طوالنی در کش��ور داریم که پتانس��یل فراوانی 
برای رونق صنعت دری��ا ایجاد می کند، بخش 
خصوص��ی می تواند وظیفه این رونق بخش��ی 
را بر عهده بگیرد، البت��ه با کمک دولت مردان 
و متولی��ان صنعت دریا. هر بخ��ش دولتی که 
متصدی صنعت دریایی است باید زیرساخت ها 
را آماده کند و با ارائه تمهیدات، بخش خصوصی 
را دخیل کند. در اینصورت هزینه فراهم کردن 
زیرساخت ها را هم می تواند دریافت کند. مثال 

دیگری می زنم: در سواحل شمالی کشور ما موج 
ش��کن و اسکله نداریم، پس نمی توانیم کشتی 
داش��ته باشیم. نمی توانیم انتظار داشته باشیم، 
شرکت های خصوصی معلوم الحال در صنعت 
دریایی موج ش��کن بزنند و یا سرمایه برای این 
پ��روژه تامین کنند. بنابراین در ابتدا دولت باید 
این زیرس��اخت ها را آماده کند و بعد ش��رکت 
های خصوصی خصوصا در بخش خصوصی می 
تواند جذب مشتری کند و قایق  یا کشتی های 
بزرگتر تفریحی بسازد؛ البته ما همین مشکل را 
در جنوب کشور هم داریم. بنابراین فراهم کردن 
زیرساخت ها باید در اولویت باشد تا ما بتوانیم از 
بازار داخلی کشور استفاده کنیم، ما خودروهای 
گ��ران قیمت زیادی را در خیابان ها می بینیم، 
صاحبان این خودروهای چندصد میلیونی می 
توانند قایق های تفریحی هم داشته باشند. اگر 
صنعت دریایی شکوفا شود، صنعت های وابسته 

به آن هم شکوفا خواهند شد. 
  در م�ورد پیش�رفت عل�وم 
دریای�ی و نس�بتی ک�ه با ظرفی�ت های 
صنعت�ی موجود در کش�ور دارد، صحبت 

کنید.
ما نباید جامعه دریایی را محدود کنیم و مثال با 
کم کردن نیروها و س��وق دادن آن ها به رشته 
های دیگر و یا کم کردن ظرفیت های دانشگاه 
ها صورت مساله را پاك کنیم، ما باید از ظرفیت 
نیروی انسانی کش��ور متناسب با ظرفیت های 
بالقوه اقتصادی کشور استفاده کنیم. همانطور 
که در ابتدای صحبتم گفتم بخش خصوصی و 
ش��رکت های دانش بنیان در این زمینه بسیار 
راهگش��ا هس��تند، زمانی که به شکل درستی 
در مس��یر استفاده از ش��رکت های خصوصی و 
دانش بنیان قرار گرفتیم، ممکن اس��ت به این 
نتیجه برس��یم که حتی حجم نیروهای موجود 
کم است. در تمام کشورهای پیشرو در صنعت 
دریایی این اتفاق افتاده اس��ت. مدتی پیش ما 
شناوری را از A-Z با کمک دانشجویان ارشد و 
دکتری و اساتید همین کشور طراحی کردیم که 
آب اندازی شده و اتفاقا نمونه خارجی ندارد و از 
افتخارات ماست. تمام بخش های نرم افزاری و 
تست مدل را دانشجویان انجام دادند. استفاده از 
دانشجویان ایرانی تنها به معنای جذب آن ها در 
شرکت های دولتی نیست، باید بستری را فراهم 
کنیم- نیاز به ش��ناور، قایق، سکو و ...را تعریف 

مهندس مهدی زراعتگر؛ مدیرعامل شرکت دریا تجهیز آریا

مهندس مهدی زراعتگر معتقد است: باید بازار و تجارت خود را تغییر دهیم، به این صورت كه بخش خصوصی را 
قوی تر كرده و وارد گود صنعت دریایی كنیم. در ادامه مصاحبه با ایشان را می خوانید:
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کنیم- تا از قدرت تحلیل و اس��تعداد و ظرفیت 
های آن ها استفاده کنیم.  

  نظر ش�ما در م�ورد برگزاری 
همای�ش ه�ا و نمایش�گاههای دریایی 
چیست و برگزاری آن ها چقدر در صنایع 

دریایی ما تاثیرگذار است؟
م��ن از دوران دانش��جویی س��ال ٨٢-٨3 در 
همایش و نمایشگاههایی که انجمن مهندسی 
دریایی برگزار می کرد، شرکت فعال داشته ام. 
از همان س��ال ها به مرور برگزاری آن ها هدف 
دقیق تری را در قالب گس��ترش صنایع دریایی 
کشور دنبال می کرد و یک ناظر بیرونی به راحتی 
می توانست این هدف را درك کند. به این معنا 
که دریا و صنعت دریایی  در بین همه مدیران، 
مسئولین و مردم دیده شود و این بسیار موضوع 
مهمی است و ش��رکت ما هم همچون قبل در 

آن ها ش��رکت فعالی خواهد داشت. مثال یکی 
از دالیل مهم حضور در نمایشگاه، کسب ارتباط 
برای جذب مش��تری و مهیا کردن شرایط برای 
پرزنت و در کس��ب همکاری برای اجرای پروژه 
ها است. دالیل مهم دیگر استحکام بخشیدن به 
صنعت دریایی کش��ور است؛ بنابراین ما باید با 
رفع نقاط ضعف همایش و نمایشگاه را بزرگ تر 
و باشکوه تر برگزار کنیم و از ورود شرکت های 

خارجی به آنها استقبال کنیم.
  پس به نظر شما امکان کسب 
تج�ارت و تعریف پروژه برای ش�رکت 
ه�ای ایران�ی در همای�ش و نمایش�گاه 

وجود دارد.
بله تجریه ثابت کرده که همین طور اس��ت. ما 
در س��ال ٨٨ در نمایشگاه صنایع دریایی کیش 
ش��رکت کردیم و اولین پ��روژه را هم در همان 
نمایش��گاه گرفتیم ولی با ش��ناخته تر ش��دن 
شرکت ها فضا تغییر می کند و ادامه پروژه ها و 
بهتر شدن در اجرای آن ها اهمیت پیدا می کند. 
من فکر می کنم برای شرکت های تازه تاسیس 
و موسسه هایی که به تازگی وارد صنعت دریایی 
کشور شده اند، حضور بسیار مفید است. واضحا 

فضای علمی همایش نیز برای تمامی ش��رکت 
ها، مدیران، دانشجویان و فعاالن صنعت دریایی 
مثمر ثمر خواهد بود. تاکید می کنم زمانی که 
همایش و نمایش��گاه صنایع دریایی وسیع تر و 
باش��کوه تر برگزار ش��ود، این صنعت محجور و 
در عین حال بس��یار پراهمیت دیده می ش��ود 
و این موضوع به س��ود تمامی صنعتگران است. 
به نمایش��گاه تنها به عنوان یک بازار نباید نگاه 
کرد، باید آینده را تجسم کرد و شکوفایی صنعت 
دریایی در طول دهه های آینده را در آن سراغ 

گرفت. 
  کم�ی جلوت�ر بروی�م، رف�ع 
تحریم ه�ا چه تاثیری ب�ر فعالیت های 
ش�رکت متبوع ش�ما داشته اس�ت؟ آیا 

گشایش ها را حس کرده اید؟
ما در فعالیت هایمان به دو صورت تحریم ها را 
حس کردیم، از آنجا ک��ه بخش بازرگانی قوی 
و دفاتر و ش��رکت های همکار ایرانی- خارجی 
از دوب��ی، ترکی��ه، اتری��ش و چی��ن را در کنار 
خودمان در ش��رکت داریم، در واردات کاالهای 
موردنیاز با مش��کالت زیادی روبرو شدیم. ما به 
دو ش��کل با تحریم ها روبرو ش��دیم: کاالیی و 
مالی. در واردات کاالها و اقالم موردنیاز بس��یار 
مشکل داشتیم، شرکت ها مشکلی با ما نداشتند 
ولی مس��یرهای پیچیده ای را طی می کردیم 
که ریس��ک باال و هزینه زیادی را متحمل می 
ش��دیم. کاال به ناچار به یک یا دو کش��ور دیگر 
م��ی رفت و بعضا کاال ترخیص می ش��د و این 
موضوع هزینه های س��رباری برای ما ایجاد می 
کرد که هیچ نفع و توجیهی نداشت. هزینه هایی 
که به ترکیه و دوبی و چین می رس��ید؛ اما در 
فضای جدید ما کاالها را مس��تقیم دریافت می 
کنیم و هزینه های بیه��وده صرف نمی کنیم، 
اتفاقا اخیرا از یک شرکت آلمانی بزرگ کاالیی 
نیاز داش��تیم که مصرف دوگانه بود و به راحتی 
و مستقیما برای من ارسال کرد، وگرنه کمپانی 
اتریش��ی من باید از آمریکا خری��د را انجام می 
داد و ترکی��ه برای من ترخیص م��ی کرد و به 
دو کش��ور می رفت، اتفاقات اخیر بسیار مثبت 
بوده اس��ت. در ارتباط��ات و مراوداتی که ما در 
زمینه پروژه های طراحی بزرگ داش��تیم هم با 
مشکالتی مواجه بودیم، شرکت خارجی به دلیل 
تحریم ها ما را بایکوت کرد، درحالی که بخشی 
از پ��ول را هم پرداخ��ت کردیم. بخش دوم هم 
تحریم ه��ای مالی بود، در بازکردن LC، خرید 
و تامین تجهیزات و پرداخت هزینه ها مشکالت 
زیادی وجود داشت، متاسفانه تحریم های مالی 
همچنان پابرجاست و ما آنها را حس می کنیم 
و امیدواریم این مسائل هم به زودی حل و فصل 
شود. در مذاکراتی که با اتاق بازرگانی داشتیم، 
اظهار امیدواری می کردند که بانک های اروپایی 

را تحت فش��ار گذاشته ایم و به زودی گشایش 
های مثبتی اتفاق می افتد. )36:40(

م��ا ارتباط تنگاتنگی با دانش��گاه داریم و چون 
ارتباطمان با دانش��گاه خیلی وسیع است، می 
توانیم در پروژه های تحقیقاتی وارد ش��ویم. ما 
شناورهای بزرگ تحقیقاتی را طراحی کردیم که 
بیس ساخت آن در کشور وجود نداشت، کارفرما 
انتظار به نتیجه رسیدن قطعی نداشت. در زمینه 
طراحی مفهوم��ی بعضی از کارها، مثال کارفرما 
چیزی را می دید و می خواست بداند که شدنی 
هست یا نه. مثال یک نمونه شناوری دیده بود که 
برایش جای سوال بود. کار تحقیقاتی دراز مدت 
هم نبود، در شناورهای ویژه با بدنه های خاص 
کارهای تحقیقاتی انجام داده ایم. در ثبت رفتار 
شناورها هم همینطور، دستگاهی که بتواند رفتار 

یک شناور را ثبت کند. 
  واض�ح اس�ت که برگ�زاری 
همایش و نمایشگاه در کنار یکدیگر می 
تواند حفره عمیق بین دانشگاه و صنعت 
را تاح�دودی ترمی�م کند، ش�رکت های 
خصوصی چگونه می توانند در این زمینه 

نقش ایفا کنند؟
ببینید اکثری��ت صنعتگرانی که داخل کارخانه 
ه��ا فعالیت می کنند و اپراتورهای کش��تی ها، 
زمانی که اس��تاد، مهندس و یا فرد دانشگاهی 
مثال به عنوان طراح یا مشاور مالقات می کنند، 
با خودش��ان می گویند اینها ک��ه دریا را ندیده 
اند، چط��ور می توانند مس��ئله را لمس کنند. 
البته کمی رقیق تر در مورد دانش��گاهیان هم 
این مس��ئله وجود دارد و با دیدن تکنسین ها و 
صنعتگران که داخل کارخانه فعالیت می کنند، 
ب��ه ذهن آنها هم خطور م��ی کند که مثال این 
آقایان که نمی دانند »خطوط بدنه« چیست و 
از محاس��به حجم باالنس سردرنمی آورند. این 
چالش واقعا وجود دارد، هرچند همه گیر نیست 
ولی در مواردی ایجاد مشکل می کند. برای رفع 
آن چکار باید بکنیم؟ ما پروژه ای داش��تیم  که 
به متخصصان صنعتی و دانشگاهی در کنار هم 
نیاز داشتیم. ما به عنوان یک شرکت خصوصی 
برای پیش��برد پروژه باید نرم افزار و کامپیوتر و  
ابزارهای کارخان��ه ای را در کنار هم قرار دهیم 
و در آن پروژه در مقطعی به مش��کل برخوردیم 
و زمانی که مس��ئله کنار ه��م قرار گیری هردو 
بخ��ش از متخصصان را رفع کردی��م، پروژه به 
خوب��ی پیش رف��ت. من فکر می کن��م، علم و 
تحقیقات روز باید در کنار نیروهای عملیاتی به 
وسیله یک حلقه واسط قرار گیرند و کارفرما می 
تواند نقش مهمی ایفا کند. برگزاری همایش و 
نمایشگاه در کنار هم نیز بخش علمی و عملیاتی 
را در کنار هم قرار می دهد و این موضوع اهمیت 

زیادی دارد.

برگزاری همایش و 
نمایشگاه در کنار 

هم نیز بخش علمی و 
عملیاتی را در کنار هم 

قرار می دهد و این 
موضوع اهمیت زیادی 

دارد.
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  لزوم و اهمیت صنایع دریایی 
و جایگاه آن در اقتصاد کش�ور را چگونه 

می بینید؟
اهمیت و جایگاه صنایع دریایی در جمهوری اسالمی 
ایران با داشتن حدود 5٨00 کیلومتر  مرز آبی در 
شمال و جنوب کشور و برخورداری ازمنابع عظیم 
نفت و گاز، آبزیان ، بنادرفعال، جاذبه های طبیعی 
و گردش��گری ،موقعیت راهبردی و اس��تراتژیک 
آبهای ایران از نظر سوق الجیشی، تجاری ، نظامی 
و امنیتی در منطقه آش��کارو لزوم توجه و توسعه 
ظرفی��ت های صنایع دریای��ی  در جهت نیل به 
چشم اندازهای نظام جمهوری اسالمی و همچنین 
دستیابی به اهداف استراتژیک توسعه اقتصادی، 
صنعتی،اجتماعی، فرهنگی و امنیتی واجب و غیر 
قابل انکار به نظر میرسد. از اینرو نگاه مسئوالنه به 
بستر س��ازی در جهت بهره گیری از فرصت ها و 
ظرفیت های ارزشمند در این حوزه با ارتقاع سطح 
علمی و سرمایه گذاری در صنایع مادر و همچنین 
صنایع وابس��ته پائین دس��تی  دریایی ساحلی و 

فراساحلی بسیار ضروری به نظر میرسد.
  به نظر شما برگزاری همایش 
صنایع دریای�ی چه ض�رورت و اهمیتی 
دارد و ارزیابی شما از همایشهای گذشته 

چیست؟
ب��ر گزاری همایش ها و نمایش��گاه های منظم و 
متوالی با س��طح کیفی مناسب میتواند  فرصت 
مناس��بی در راستای حساس س��ازی  و و ترویج  
فعالیت ها و ایجاد انگیزه ورود و تداوم حضور فعاالن 
اقتصادی، علمی، صنعتی، سیاس��ی و امنیتی در 
این حوزه باشد.همچنین برگزاری همایش صنایع 

دریای��ی موجب برقراری ارتب��اط و تبادل دانش، 
تجرب��ه و اطالعات  بین نهاده��ا ، صاحب نظران 
و فعاالن این حوزه خواه��د بود.  این همایش در 
سالهای گذشته با وجود محدودیت های موجود 
با نظم و کیفیتی مناسب  برگزار گردیده است و از 
نکات بارز آن ارتقاع سطح علمی و کیفی برگزاری 
و همچنین تداوم حضور و توجه فعاالن و دس��ت 
اندرکاران در هر دوره  نس��بت به دوره قبل از آن 
بوده است . انتظار میرود این رویداد علمی ، صنعتی 
و اقتصادی تریبون و پیشخوانی شایسته برای ارایه 
توانمندی ها و ظرفیت های این صنعت و همچنین 
اعالم مطالبات و انتظارات  فعاالن این بخش باشد.

  کارشناس�ان اقتص�ادی ب�ر 
ای�ن باورند که رفع تحری�م ها تاثیرات 
مثبت فراوانی در همه بخش های کشور 
خواهد داش�ت. به نظر ش�ما این رخداد 
چه تاثیری در صنای�ع دریایی می تواند 

داشته باشد؟
در واقع باید پذیرفت که  صنعت و اقتصاد دریا نیز 
به انحای مختلف متاثر از تحریم های ناجوانمردانه 
بوده است که از اینرو فعاالن حاضر در این بخش 
نیز متحمل فشارها و خسارات ناشی از رکود بوده 
اند. با این حال  این ش��رایط س��خت فرصتی به 
وجود آورد که توانمندی و اس��تعداد های فعاالن 
و متخصصان صنایع دریایی کشور متجلی گشته 
و دستاوردهای شایانی در جهت رفع وابستگی و 
ساخت داخل حاصل گردد. و این تجربه میتواند 
در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوانی 
برگی زرین تلقی گردد . با این وجود تحریم  حمل و 
نقل دریایی کشور وصنایع دریایی مشکالت عدیده 

ای را به دنبال داشته است  که امید است با برداشته 
شدن تحریمها شرایط بهتری ایجاد شده و در آینده 
نیز با رفع بیشتر تحریم ها و رونق گیری صنعت و 
تجارت و فرصت مجدد انتقال دانش و فناوری این 
ح��وزه ، فعالیت های صنعتی و تجاری موجود با 
در نظر گرفتن اصول اقتصاد مقاومتی و چشم انداز 
بهره گیری از اقنصاد دانش بنیان  توسعه روزافزون 
و چشمگیری داشته باشد که این رویداد به عنوان 
ابزاری مهم جهت نیل به این مقصود می تواند نقش 

موثری ایفا نماید.
  صنعت دریان�وردی و صنایع 
دریای�ی م�ی تواند یک�ی از بخش های 
مهم اقتصادی کشور باشد که توسعه آن 
با توجه به ش�رایط اقلیمی و جغرافیایی 
ایران و برخورداری از دو مرز آبی پهناور 
در ش�مال و جن�وب کش�ور، ب�ی تردید 
نیازمند فراه�م کردن زیرس�اخت های 
الزم در ای�ن حوزه اس�ت. ت�ا کنون چه 
اقدامات مهمی دراین زمینه انجام شده 

است؟
امروزه اهمیت و نقش دریا وصنایع وابسته به آن  در 
اقتصاد و زندگی مردم دنیا بر کسی پوشیده نیست 
و توجه به آن ضروری اس��ت. ب��ی تردید صنایع 
دریایی کشور با حوزه های اصلی فعالیت از جمله 
صنایع فراساحل ، شیالت، ساخت و تعمیر شناورها 
و سازه های دریایی، بنادر و  حمل ونقل دریایی ، 
گردشگری ساحلی و دریایی، آموزش و تحقیقات 
و امنیت دریایی  میتواند اهرم مناسبی در جهت 
توسعه پایدار بکار گرفته شود و این مهم نیازمند 
توسعه زیرساختهای سخت آفزاری و نرم افزاری 
مورد نیاز این صنعت می باشد. در بخش نرم افزاری 
و منابع انسانی با توسعه دانشکده ها و مراکز علمی 
و تحقیقاتی در کش��ور گام های موثری برداشته 
شده است هرچند این حوزه دانشی نیز نیازمند به 
روز رسانی و توسعه علمی و تحقیقات و مطالعات 
کاربردی و استراتژیک ، تربیت نیروی متخصص 
وهمگامی با دانش و فناوری روز این صنعت در دنیا 
است . از سوی دیگر زیر ساخت های موجود سخت 
افزاری علیرغم توسعه و فعالیت هایی که تا کنون به 
انجام رسیده است به نظر می رسد که با پتانسیل 
ها و ظرفیت صنایع دریایی کشور  همخوانی ندارد 
. و توس��عه  آن مستلزم تدوین چشم انداز، برنامه  
و اس��تراتژی مش��خص، تامین منابع الزم و نگاه 

مهندس محمد کریم دهقانی؛ شرکت صدفکاران بوشهر

مهندس دهقانی معتقد است: عدم سیاست گذاری هماهنگ و نبود استراتژی مدون  تاكنون موجب آن شده است كه تاكنون صنایع 
دریایی كشور به جایگاه اصلی شکوفایی و بالندگی كه شایسته آن است دست پیدا نکند. در ادامه مصاحبه با ایشان را می خوانید:

برنامه های استراتژیک 
بلند مدت و کوتاه مدت 

و تبیین چشم انداز و 
افق مناسب در راستای 

توسعه صنایع دریایی 
می تواند کشور را به یک 

قطب صنایع دریایی در 
جهان مطرح نماید
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مسئوالنه و حمایت همه جانبه نهاد های تصمیم 
گیری در کشور است. 

بهره گی��ری از نعمت دریا ارتباطی مس��تقیم با 
نیازمندی ها، توانایی ه��ا و فرهنگ منطقه دارد و 
در واقع سیاس��ت دریایی کش��ورمی بایست  بر 
اس��اس این محورها تدوین شود. این سیاست در 
قالب چشم انداز و راهبرد دریایی کشورا تبیین  و 
اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را به دنبال نماید، 
بهرهگیری صحیح و موثر از منابع نیروی انسانی، 
ابزار و تجهیزات و قوانین و مقررات و مدیریت کارا و 
موثر این منابع می تواند  کشور را به یکی از قدرت  

های دریایی دنیا تبدیل نماید.
عدم سیاس��ت گذاری هماهنگ و نبود استراتژی 
مدون  تاکنون موجب آن ش��ده است که تاکنون 
صنایع دریایی کش��ور به جایگاه اصلی شکوفایی 
و بالندگی که شایسته آن است دست پیدا نکند 
ک��ه امید واریم با توجه ویژه مس��ئوالن و فعاالن 
این صنعت به این مهم دست یابیم. در این راستا 
تشکیل شورای عالی صنایع دریایی کشور، تشکیل 
انجمن های  تخصصی از جمله انجمن مهندسی 
دریایی ایران و س��ازمانهای عمومی و مردم نهاد و 
س��رمایه گذاری های متنوع بخش خصوصی از 
اقدامات و حرکت های نوید بخش در این صنعت 

محسوب میشود.
  رف�ع تحری�م ه�ا و ش�رایط 
ایجاد ش�ده در عرصه اقتصادی کش�ور 
چه ش�رایطی را در ش�رکت متبوع شما 
فراه�م کرده و چه برنام�ه هایی را برای 
حض�ور قدرتمند در فضای به وجود آمده 

دارید؟
هرچن��د که  تحریم ها باعث اخت��الل و رکود در 

بسیاری از فعالیتهای جاری گردید است  و در چند 
سال اخیر پروژه های در دست انجام با مشکالت 
عدیده ای روبرو بوده اند و از اینرو موجب تاخیر در 
عملیات اجرایی و صرف هزینه های گزاف و پیش 
بینی نشده گردیده است. اما شرکت صدفکاران که 
قبل از برقراری تحریمها مناسبات خوبی را با شرکای 
بین المللی خود در زمینه تامین ملزومات صنعت 
و همچنین انتقال دانش و فناوری پیشرفته و به 
روز صاحبان بنام صنعت دنیا از جمله شرکت یانمار 
ژاپن را داشته است ، با تحمل فشار ها و پرداخت 
هزینه های نا خواسته سعی در حفظ و حتی ارتقائ 
جایگاه خود در صنعت را داش��ته است و در زمان 
تحریم کوش��ید با بکار گیری راهبردی مناسب و 
مدیریت شایسته شرایط موجود را سپری کند و به 
شکر خداوند با استفاده از این فرصت ضمن تقویت 
بنیه نیروی انسانی خود و افزایش فعالیت های خود 
در عرصه باقی بماند.در این زمان فرصتی دست داد 
تا صدفکاران بوشهر بتواند مجتمع تجاری، صنعتی، 
خدماتی و آموزشی خود را در منطقه ویژه اقتصادی 
بوش��هر تکمیل و آماده راه اندازی نماید و اینک با 
در اختیار داشتن و فراهم آوردن این مجموعه ، به 
لحاظ حضور فعال  در عرصه بین المللی  با توجه 
به فرصت های پی��ش رو و جذابیت فرصت ها و 
بازار صنایع دریایی کشور برای شرکت های معتبر 
جهانی پیشنهاد همکاری و توسعه مناسبات تجاری 
با برندهای جهانی و معتبر حوزه های دریایی در 
راستای تامین بخشی از ملزومات صنایع دریایی 
کشورو همچنین انتقال دانش و فناوری نوین و به 
روز پیشخوان مناسبی را به وجود آوریم . هرچند 

هنوز هم برخی از شرکت های بزرگ جهانی حتی 
با برداش��ته شدن بخشی از تحریم ها همچنان با 
احتیاط و محافظه کارانه ب��ه بازار صنایع دریایی 
ایران نگاه میکنند اما این ش��رکت توانسته است 
شرکای معتبر و صاحب نام در تراز جهانی را یافته 
و مناسبات تجاری و همکاری صنعتی و خدماتی را 
با آنان از سرگیرد . که امیدواریم این مجموعه بتواند 
به نوبه خود گام مثبتی در مس��یر اهداف توسعه 

صنایع دریایی کشور بردارد.
  آیا پیش�رفت عل�وم دریایی 
متناس�ب ب�ا ظرفی�ت موج�ود در ایران 
است؟ در واقع آیا از ظرفیت های دریایی 

ایران به درستی استفاده شده است؟
همانگونه که در باال نیز اش��اره شد صنایع دریایی 
در جمهوری اس��المی ایران ب��ه لحاظ موقعیت 
استراتژیک جغرافیایی ، منابع عظیم زیستی و انفال 
طبیعی ،سواحل زیبا  و اقلیم متنوع ، بنادر و خطوط 
دریانوردی و نیز اهمیت راهبردی سیاسی و دفاعی 
از ظرفیت بس��یار باالیی برخوردار است که توجه 
مناسب و برنامه ریزی دقیق ، منسجم و هماهنگ 
و برنامه های استراتژیک بلند مدت و کوتاه مدت و 
تبیین چشم انداز و افق مناسب در راستای توسعه 
صنایع دریایی می تواند کشور را به یک قطب صنایع 
دریایی در جهان مطرح نماید و بخش قابل توجهی 
از اقتصاد و تولید ملی را متاثر از این حوزه  نماید 
که متاسفانه تا کنون علیرغم اقدامات و تالش های 
صورت گرفت��ه ، هنوز فاصله زیادی بین ظرفیت 
های موجود در این بخش و توجه، سیاست گذاری 
و اقدامات کاربردی شایسته وجود دارد . همانگونه 
که مالحظه میشود اقدامات تاکنون منسجم و بر 
اساس چشم انداز و برنامه راهبردی صورت نگرفته 
اس��ت و سرمایه گذاری و تالشهای انجام شده به 
صورت غیر منسجم و جزیره ای بوده است که نمود 
موثری در توسعه کالن این حوزه به نمایش ننهاده 
ان��د. جا دارد با تبیین برنامه جامع و چش��م انداز 
توسعه صنایع دریایی کشور ضمن توسعه مراکز 
علمی و تحقیقاتی برای به روزآوری فناوری های 
دریایی و تربیت نیروی متخصص و کارآمد و بومی 
سازی دانش در کشوراقدامات جدی صورت پذیرد 
و همچنی��ن با حمایت و توجه همه جانبه به این 
بخش مهم اقتصادی ، سیاسی و امنیت در جهت 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، اهتمام ورزند.

Marine Engineering
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ربات آبزی شده

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک و سرپرست تیم رباتیک واحد علوم و تحقیقات موفق به طراحی و 
ساخت یک ربات آبزی شده که می تواند ظرفیت های قابل توجهی را برای کشف و نمونه برداری از مواد فرهنگی در بستر 

آب های سرزمینی ایران داشته باشد.

ايران، باستان  شناسی  دريايی و فناوری ؛ ربات آبزی

طبق برآورد سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل 
متحد -یونسکو- بیش از 3 میلیون مغروقه بر بستر 
اقیانوس ها در سراسر جهان پراکنده است و بنا به 
 )James p Delgado( گفته جیمز پی دلگادو
– باستان ش��ناس دریایی و یکی از مدیران ارش��د 
اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده آمریکا- 
مغروقه هایی که تا کنون از سراسر آب های جهان 
بازیابی شده اند تنها کمتر از 10 درصد کل جمعیت 
مغروقه ه��ا  در جهان را تش��کیل می د هند و هر 
فناوری که ما را قادر به کش��ف دقیق تر مغروقه ها 

کند یک گام در مسیری درست است. 
در س��ال 194٢ دستگاه اسکوبا )دستگاه تنفس 
مصنوعی در زیرآب-SCUBA( توس��ط افس��ر 
Jacques-( نیروی دریایی فرانسه؛ ژاك ایو کوستو

Yves Cousteau( و مهن��دس ایم��ل گاگنان 
)Émile Gagnan( اختراع گردید.  این سیستم 
ب��ه کاوش گران این اجازه را می داد تا در سراس��ر 
محوطههای باس��تانی در زی��رآب آزادنه حرکت 
کنند بدون این که بخواهند چیزی را لمس کنند. 
با اختراع این سیس��تم انق��الب بزرگی در دنیای 
غواصی به وقوع پیوست و رشته های علمی بسیاری 
را تح��ت تاثیر خ��ود قرار داد. چند س��ال پس از 
اختراع این دس��تگاه در س��ال 1960 جرج فلچر 
باس)George Fletcher Bass(- مش��هور به 
پدر باستان شناسی زیرآب مدرن- موفق شد برای 

نخس��تین بار با استفاده از اس��تانداردهای کاوش 
بر روی زمین بقایا و محتویات کش��تی غرق شده 
کاپه گالیدونی��ا )cape gelidonya( مربوط به 
عصر مفرغ را به طور کامل از بستر دریای مدیترانه 
در پیرام��ون ترکیه، بازیابی کند. به مرور زمان، به 
س��بب پژوهش در محیط های دریایی و مطابقت 
نداش��تن شرایط بدنی انس��ان با زمان و عمق در 
زیر آب، پژوهش گران دریافتند که برای پیش برد 
اهدافشان باید از آخرین دستاوردهای فناوری در 
زمینه صنایع دریایی بهره بگیرند. در هیمن راستا 
دانشمندان برای کش��ف مواد فرهنگی در ژرفای 
دریاها و اقیانوس های کرۀ زمین از وسایلی مانند: 
 ،)Magnetometer-مغناطیس سنج )مگنتومتر
ساید اسکن س��ونار)side scan sonar(، الیدار 
)LiDAR(، زیردریایی هایی علمی، پایشگر زیرآبي 
)ROV(، متحرك زیرسطحی خود کنترل شونده 
)AUV( و اخیراً از ربات انسان نمای غواص موسوم 
به OceanOne و تصاویر رنگی ماهواره لندست٨ 

)landsat ٨( بهره گرفتند. 
ایران از جمله کش��ورهایی اس��ت که از خطوط 
ساحلی طوالنی برخوردار است و عالوه بر این که 
از ش��مال و جنوب به دریا منتهی می شود، دارای 
رودخانه ها و دریاچه های کوچک و بزرگ متعدد 
نیز می باشد، در حاشیه و درون این بدنه های آبی  
مواد فرهنگی وجود دارد که نش��ان از تعامل بشر 

ب��ا دریاها در طول ادوار مختلف اس��ت و گواه این 
ادعا کشف ده ها شناور غرق شده باستانی و وسایل 
مرتبط به آن ها مانند: لنگر، قسمتی از محموله   و 
غیره در حاش��یه و درون آب های سرزمینی ایران 
می باشد، نیاز به رمزگشایی این مواد فرهنگی ما 
را اجبار به اس��تفاده از فناوری های مدرن دریایی 
می کند، در هیمن رابطه اخیرا آرش احمدی نیا یکی 
ازدانشجویان کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک و 
سرپرست تیم رباتیک واحد علوم و تحقیقاتموفق 
ب��ه طراحی و س��اخت یک ربات آبزی ش��ده که 
می تواند ظرفیت های قابل توجهی را برای کشف 
و نمونه برداری از مواد فرهنگی در بستر آب های 
سرزمینی ایران داشته باشد از همین رو به سراغ 
آرش احمدی نیا و دکتر حسین توفیقیان رفتیم 
تا از کم و کیف این ربات آبزی اطالعات بیشتری 

کسب نماییم :  
  لطف�اً از طراح�ی ای�ن ربات 

آبزی بیشتر برای ما توضیح دهید؟
آرش احم��دی نیا: طراحی ربات آبزی از الگوریتم 
جاندار البستر) خرچنگ آمریکایی ( الهام گرفته 
شده است که شامل یک دم انتهایی، سه مفصلی 
است که نیروی پیشران را برای ربات ایجاد می کند 
و با حرکت عمودی این بخش ربات به سمت جلو 
حرکت نم��وده و با تغییر زاوی��ه دم خود قادر به 
حرکت در جهت های مختلف است. ربات البستر 
دارای هشت پای مکاترونیکی است که به کاربر این 
امکان را می دهد تا در بس��تر دریاها نیز به آنالیز 
محیط بپردازد. از مهمترین ویژگی این ربات نسبت 
به ربات های آبزی دیگر، از جمله ماهی ها و کوسه ها 
و... می توان به اس��تفاده از دو بازوی مکاترونیکی 
دارای دو درج��ه آزادیس��ت که می تواند توس��ط 
پنجه های خود در محیط فعالیت به نمونه برداری 

و تجسس بپردازد، اشاره نمود. 
  ای�ن رب�ات تاچ�ه عمق�ی را 
می تواند بپیماید و چه مدت می تواند در 

زیر آب باشد؟ 
آرش احمدی نیا: همان طور که ش��ما استحضار 
دارید پروژه س��اخت ربات البس��تر در مرحله ی 
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ساخت نمونه نیمه صنعتی را پشت سر گذاشته 
اس��ت و در مرحل��ه ی طراحی و س��اخت نمونه 
صنعت��ی قرار دارد لذا با توجه به آنالیز های انجام 
ش��ده پیش بینی می شود ربات البس��تر در ابعاد 
صنعتی قادر به حرکت در عمق 130 متری خواهد 
بود و با توجه به بهینه س��ازی مص��رف انرژی در 
ربات و استفاده از موتورهای سروو با جریان کشی 
پایین، ربات قادر است 4٨ ساعت با نهایت سرعت 
و فاز عملیاتی خود دستورات کاربر را در زمینه ی 
تجسس انجام دهد سپس با شارژ مجدد دوباره این 

روند ادامه یابد.
  خصوصیات ای�ن ربات برای 

بررسی در زیر آب چیست؟ 
آرش احم��دی نیا: همان طور که در صحبت های  
خود اشاره کرده بودم ربات البستر دارای دو بازوی 
مکاترونیکی است که توسط این بازو ها قادر خواهد 
بود که اش��یاء زیر دری��ا را جابه جا نموده و از آنها 
تصویر برداری و نمونه برداری کند که این امر خود 
دارای محدودیت هایی از جمله س��ایز اشیاء، وزن 
اش��یاء، نحوه نمونه برداری و... است که با طراحی 
بخش های مختلف ربات رابطه ی مستقیم خواهد 

داشت. 
  آیا نوع و عمق آب  در عملکرد 

این ربات تاثیر گذار خواهد بود؟ 
آرش احمدی نیا: طبیعت��ا عواملی همچون نوع 
س��یال محیط فعالیت و عمق سیال در عملکرد 
هر وسیله ی مکاترونیکی که در زیر دریا، اهدافی 
را دنبال می کند که حائز اهمیت است و در ربات 
البس��تر نیز چرب و کدر بودن آب، در نوع تصویر 
برداری و کیفیت آن تاثیر خواهد داش��ت و همان 
طور که اطالع دارید با افزایش عمق، فشار سیال 
نیز افزایش می یابد و به دلیل اختالف فش��ار بین 
فضای داخلی ربات و محیط سیال تاثیرات زیادی 
بر نحوه ی عملکرد ُدم انتهایی ربات، خمش و تنش 
بدنه و س��اختار آن و افزایش میزان مصرف انرژی 

ربات و ... خواهد داشت. 
  فکر می کنید با توجه به وجود 
طیف مختلفی از مواد فرهنگی در بسترها 
دریاه�ا ت�ا چ�ه انداز ای�ن رب�ات آبزی 
می تواند به باستان شناسان دریایی در 

پیشبرد اهدافشان یاری برساند؟
آرش احمدی نیا: ربات البستر با توجه به تغییر عمق 
و مانور ب��اال در حرکت و تصویر برداری از محیط 
فعالیت خود می تواند به تجسس در عمق دریاها 
به منظور باستان شناسی دریایی بپردازد و عالوه 
بر آن دارای دو ویژگی برجسته تر نسبت به نمونه 
ربات های زیردریایی است که می توان به حرکت 
در بستر دریا توسط پاهای خود و دیگری وجود دو 

بازوی مکاترونیکی با دو درجه آزادیست که توسط 
آن کاربر قادر به گرفتن و یا جابه جا کردن و نمونه 
برداری از محیط فعالیت خود خواهد بود که ویژگی 
های بیان ش��ده کاربرد ربات البستر را در زمینه 
های مختلفی افزایش داده است و می توان گفت 
که با کمی تغییرات در ساختار و نوع سنسورهای 
ربات البس��تر می توان در باستان شناسی دریایی 
مفی��د ظاهر ش��ود. پس از اطالع یافت��ن از کم و 
کیف رب��ات آبزی، خبرنگار ح��وزه علمی مارین 
نیوز به س��راغ دکتر حسین توفیقیان مدیر گروه 
باستان شناسی زیرآب پژوهشکده باستان شناسی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور رفت تا با توجه 
به محوطه های باستان شناختی دریایی موجود در 
آب های سرزمینی ایران، از نیاز این حوزه پژوهشی 

به فناورهای روز صنایع دریایی آگاهی یابد. 
  لطف�اً ش�رح مختص�ری از 
محوطه های باستان شناختی دریایی در 

شمال و جنوب ایران بدهید: 
حس��ین توفیقیان: درح��ال حاض��ر در پیرامون 
کرانه ه��ای جنوبی دریای کاس��پی محوطه های 
باستان شناختی دریایی  شناسایی شده که از آن 
جمله می توان به بقایای دیوار گرگان و تمیشه در 
خلیج گرگان، کشتی های غرق شده زاغمرز، رودسر، 
الهیجان و قروق در تالش و در قس��مت شمالی 
خلیج فارس می توان به محوطه هایی پیرامون بندر 
س��یراف، بندر ریگ، سواحل جنوبی شبه جزیره 
بوشهر، بندر تاریخی نایبند و غیره اشاره نمود که در 
حال حاضر مشغول آماده سازی پرونده ثبتی برای 

برخی از این محوطه ها می باشیم. 
  ت�ا چ�ه ان�دازه نیاز ب�ه این 
فن�اوری در پژوهش ه�ای این بخش از 
پژوهش�گاه س�ازمان می�راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور حس 

می شود؟

حسین توفیقیان: باستان شناسی زیر آب به عنوان 
رشته ای جوان اما جذاب، نیازمند کاربرد نیروهای 
متخصص و ابزار به روز و کارامد در مطالعات آتی 
است. برای تحقق اهداف مطالعات باستان شناسی 
زیر آب کاربرد تجهیزات سنجش از سطح ضرورتی 
انکارناپذیر اس��ت. اگرچه امروزه ابزار کارآمدی در 
مراکز علمی خارج از کش��ور س��اخته شده و در 
دسترس محققین قرار دارد، اما استفاده از ظرفیت 
های داخل کش��ور و بهره مندی از دانش طراحی 
محققین جوان داخلی ، پاس��خگوی نیاز باستان 
شناسی زیر آب کش��ور خواهد بود. در این راستا 
طراحی و س��اخت ربات آبزی توسط دانشمندان 
و محققین ایران اسالمی میتواند زمینه مطالعات 
گسترده باستان شناسی زیر آب در خلیج فارس 
و سایر بسترهایی مطالعات زیر آب را فراهم سازد.

بدیهی است این تجهیزات می بایست ضمن قدرت 
باالی عملیاتی در محیط دش��وار زیر آب، قادر به 
ثبت و ضبط مطلوب تصاویر زیر اب بوده و امکان 
دسترسی به مواد فرهنگی زیر آب بوسیله بازوهای  

مکانیکی را مهیا سازد. 
در پایان این حقیر موافق حمایت از استعدادهای  
داخل کشور و تعامل بیشتر بین مراکز پژوهشی 
مانند پژوهشگاه میراث فرهنگی و مراکز علمی و 
طراحی در حوزه ربات های پژوهش و بررسی در 

زیر آب هستم.
بر اساس پژوهش های خبرنگار علمی مارین نیوز و 
 Julian( به نقل از جولیان یانسن فن رنسبورگ
Jansen Van Rensburg( و همکاران��ش که 
چند س��ال  پیش در خلیج گرگان بررسی هایی را 
در زیرآب ب��ه عمل آوردند: »نی��از به فناورهایی 
مانن��د س��ونار )SONAR( و مغناطیس س��نج 
)Magnetometer( برای بررسی های آینده در 
 Rensburg and etاین ناحیه حس می ش��ود
al:٢013((« که این فناوری نیز می تواند در کنار 

سایر فناوری ها به ایفای نقش موثر بپردازد. 

Marine Engineering
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اینک��ه  واقعی��ت 
م��ا نی��ز به ان��دازه 
خودمان از ماجرای 
تحری��م ه��ا متاثر 
بخصوص  بودی��م. 
که در پ��روژه های 
پاالیشگاهی و نفتی 
در بخش خش��کی 
و دریای��ی، منبع و 
منشا تامین مالی کارفرما است. زمانی که درآمد 
شرکت بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام گرفته 
پیش نرود، طبیعی است که دچار مشکل شود. از 
طرف دیگر معموال کارفرمای ما دولتی است و اگر 
حرفهای آن ها را هم بشنویم می بینیم مشکالتی 
دارند که ناشی از عدم تامین منابع مالی است. در 
چارچوب پروژه های نفتی، کمبود نقدینگی نمود 
بیشتری دارد که ناشی از از عدم وجود نقدینگی 
در س��طح کالن کشور است که تا حدی ناشی از 
تحریم ها بود. زمانی که پروژه های نفتی بخصوص 
راکد می شوند، بسیاری از صنایع دیگر نیز از این 
ماجرا متاثر می ش��وند، چرا که تنوع تجهیزات و 
قطعاتی که در این پروزه ها است، بسیاری از صنایع 
را فعال می کند، درس��ت اس��ت که مثال با فعال 
بودن صنعت ساختمان، بسیاری از کارخانه هایی 
که تولید مواد اولیه دارند فعال می شوند، ولی در 
صنعت نفت این موضوع بسیار متنوع تر است، شما 
می توانید نگاه کوتاهی به یک پروژه دریایی، خط 
لوله، پاالیشگاهی یا  پتروشیمیایی داشته باشید که 
همراه با خود بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ را 
فعال می کند که متاسفانه ماجرای تحریم ها در 
عملکرد همه تاثیر گذاشته بود. بعد از برجام هم که 
همه منتظریم اتفاق خوشایندی که قرار بوده بیفتد، 
من امیدوار بودم امسال آن شروع خوب باشد، البته 
انتظار این نیس��ت که تمام صنایع متحول شود، 
چون طبیعی است که زمان زیادی الزم است. هم 
اکنون عمال تجربه کردیم که با وجود برداشته شدن 
تحریم ها تا بخواهد مسائل به جایگاه قبلی خودش 
برگردد، خیلی زمان بر است. به نظر می رسد شروع 
خوب در س��ال آینده اتفاق می افتد. ضمن اینکه 
بحث انتخابات نیز سبب می شود تصمیم گیری ها 

کندتر پیش برود. 
  یعنی در بخ�ش های مختلف مانند 
هی�چ  فاینان�س  تامی�ن  و   Procurement

گشایشی رخ نداده است؟  
ببینید اتفاقاتی در حال رخ دادن اس��ت ولی برای 
اینک��ه در عمل ظه��ور کند، زمان الزم اس��ت. از 
جمله نشانه های گشایش های رخ داده مثال این 
است که سازندگان خارجی جواب شما را خواهند 
داد – هرچند مس��ائل بانکی تا حدود زیادی حل 
نش��ده است- و پروپوزال به شما ارائه می دهند و 
این موضوع نشان می دهد مسائل به سمت حل 
شدن پیش می رود، ضمن اینکه آنها هم از منشا 
دیگری واهمه دارند؛ مثال فرض کنید فالن بانک 
اروپایی می ترس��د از معامله با ایران دچار جرائم 
بزرگ بین المللی شود. البته باید به نشانه ها توجه 
کرد، خرید هواپیماهای خارجی بوئینگ و ایرباس 
که اخیرا اتفاق افتاده اس��ت نمونه ای از این موارد 
است که نشان می دهد زمان الزم است. این مسائل 
با برگزاری انتخابات در کشور ما و همینطور آمریکا 
همزمان شده و این مسئله را تشدید می کند. قبل 
تر هم اینگونه بوده و روند اجرای پروژه ها در زمان 
انتخابات همیش��ه کند بوده است. یعنی کسانی 

منتظرند ببینند کابینه چگونه تغییر می کند؟
  فارغ از مشکالت تامین مالی، 
در زمان تحریم ها ش�ما با چه مس�ائل 

دیگری روبرو بودید؟
ببینید ما مش��اور هس��تیم و مدیریت طرح را بر 
عهده می گیریم، م��ا در نظام EPC بخش های 
مربوط به P و C را انجام نمی دهیم، اگر هم انجام 
دهیم خود P نیس��ت و مهندسی خرید را انجام 
می دهیم، یا بخش احداث را ما انجام نمی دهیم 
ولی پیمانکاران را انتخاب می کنیم و یا حداقل در 
انتخاب آنها نظارت می کنیم. شما اگر بتوانید کار 
Engineering را هم تا جایی پیش ببرید، باید 
منتظر بمانید تا تمامی خریدها نهایی شود، زیرا در 
غیراینصورت بخش مهندسی قطعی نمی شود و به 
دنبال آن نقش های اجرایی هم مشکل پیدا می 
کند. بنابراین زمانی می بینید خرید روی پروژه تاثیر 
می گذارد، از طرف دیگر زمانی که مشکل نقدینگی 
هس��ت، هرچند که بعد از تهیه اسناد در مناقصه 

شرکت کنید و یا حتی پیمانکار انتخاب می کنید، 
چون پول ندارید، فعال نمی شود. چون نقشه ها 
کامل نیست، نقص وجود دارد و عدم تهیه اجناس 
هم مشکل دیگری است؛ بنابراین این موضوع باعث 
 E و C و P رکود پروژه می شود و همه بخش های

تحت تاثیر قرار می گیرد.
  اخی�را یک�ی از اتفاق�ات مه�م در 
صنعت نفت، تصویب م�دل جدید قراردادهای 
نفت�ی)IPC( در هیئت دولت بود که بس�یاری 
معتقدن�د بع�د از اصالحات مص�وب کابینه، به 
نوع�ی بی�ع متقابل پیش�رفته تبدیل ش�ده، به 
نظر شما IPC چقدر می تواند در صنعت نفت 
کشور- مثال بخش مشاوره ای و مدیریت طرح 

که شما فعال هستید-تاثیرگذار باشد؟
ما نمی توانیم به ش��کل مستقیم وارد پروژه های 
بزرگی که در قالب این مدل جدید قراردادی تعریف 
شده بشویم، ولی واضح است که تاثیر زیادی بر تمام 
بخش ها خواهد گذاشت. ببینید هر نوع قراردادی- 
بیع متقابل یا IPC- متاثر از ش��رایط سیاسی و 
اقتصادی است، پس ش��کل قرارداد ممکن است 
عوض شود، ولی در نهایت همه به یک   GAPو یا 
مانع برخورد خواهند کرد.  در سطح باال کارفرماها 
به مشاوران بزرگ می گویند شما بروید و فاینانسور 
را هم با خودتان هم��راه کنید، اوال من فکر نمی 
کنم برای پروژه های بزرگ، مشاوران ما قادر باشند 
که خودشان سرمایه گذاری کنند و مجبورند سراغ 
فاینانسورهای خارجی بروند، فاینانسور خارجی هم 
تا زمانی که ثبات نبیند، وارد گود نمی شود. فرض 
کنید ما پروزه ای داریم که طرف هندی سالها به 
دنبال این است که به خاطر منافع خودش هم که 
ش��ده، بیاید در این پروژه ما سرمایه گذاری کند، 
ولی فضای حاکم بر کشور و بوروکراسی خاص و 
بده بستان هایی که باید از طریق بانک انجام گیرد 
و نمی شود، باعث سرخوردگی آنها می شود. این 
اتفاق مربوط به همین چند ماه پیش اس��ت و به 
محضی که بحث اجرایی شدن برجام شروع شد ما 
تحرکات زیادی از جانب خارجی ها دیدیم ولی فعال 
تا حدودی راکد شده است، زیرا فهمیدند که اسباب 
کار چندان فراهم نیست و از تهدیدها هم ترسیده 
اند. آنهایی هم که در دوران تحریم ها با ما همکاری 

مهندس داریوش شیبانی؛ مدیرعامل شرکت معین انرژی پایا

مدیرعامل ش�رکت معین انرژی پایا معتقد اس�ت: بیشتر باید س�راغ بخش باالدس�تی صنعت نفت برویم و با بروز شدن و 
كس�ب تکنولوژی و تجهیزات، میادین و صنعت فراساحل را توسعه دهیم. در ادامه مصاحبه با مهندس شیبانی را 

می خوانید:
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داشتند می توانند همچنان فعال باشند. من فکر 
می کنم اصل ماجرا آماده شدن شرایط است. 

  آیا ش�ما در آینده درگیر پروژه های 
بزرگ مربوط به مخازن و میادین نفتی و گازی 

خواهید شد؟ 
بله ممکن است ما هم در این پروژه ها وارد شویم، 
اینکه من در مورد هندی ها صحبت کردم شاهد 
بودیم برای پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین این 
اتفاق افتاد. بعضی از نفت خام های ما که ش��اید 
پاالی��ش آن اقتصادی هم نباش��د، بنابراین مورد 
خاصی بود که آن ها می خواستند در بندرعباس 
این پروژه را اجرا کنند و رفت و آمدهایی هم صورت 
گرفت ولی باز با توجه به اینکه شرایط آماده نبود، 
رفتند. هرچند که شنیده می شود ممکن است آن 
پاالیش��گاه در جاسک ساخته شود که هندی ها 

بخصوص به این بندر توجه زیادی دارند. 
ه�ای  پ�روژه  در  ش�ما    
پاالیش�گاهی هم فعال بوده اید، به نظر 
ش�ما چه بس�ترهایی الزم اس�ت که ما 
بتوانیم مازوت تولید شده با قیمت پایین 
را به سمت استفاده در صنعت بانکرینگ 

ببریم؟
ببینید این مساله که ما چرا نفت کوره را در صنعت 
بانکرینگ به شکل عمده استفاده نمی کنیم، بحث 
های مدیریتی کالن کشوری است. هم اکنون در 
طرح های توسعه ای که در پاالیشگاه ها در حال 
اجراست، هدف این اس��ت که ما تولید مازوت را 
مینیمم کنیم و تاجایی که امکان دارد فرآورده های 
نفتی با ارزش افزوده باال تولید شود که نمونه اش 
پروژه بهینه سازی فرآیند پاالیشگاه اصفهان بود، 
پروژه ای که دس��ت ماست و چند سال است که 

روی آن فعالیت داریم و همین پروژه در اراك اجرا 
شده است که هم مقدار تولید مازوت کاهش پیدا 
می کند و هم الزامی مربوط به بحث های محیط 

زیستی وجود دارد. 
ما سال هاست پروژه بانکرینگ را در دست برنامه 
ریزی داریم که مرکزیت آن در جزیره قشم خواهد 
بود، اما موانع پروژه های بزرگ اینچنینی در سطح 
باالی کشوری مطرح می شود. مثال دیگری می 
زنم: ما پروژه ای در قش��م داش��تیم که مربوط به 
خوراك پاالیشگاه بندرعباس بود که تبدیل به محل 
ذخیره نفت خام و فرآورده شد که هم اکنون هم 
راکد است، چرا؟ چون پولی به آن تزریق نمی شود. 
مساله دیگر این است که با گذشت زمان پروژه ها 
از حیز انتفاع می افتند زیرا بعد از گذشت سال ها 
مطالعات فنی اقتصادی بی معنی می شود و این 

مساله در تمام صنایع ما وجود دارد.
 زمانی ما به 30-40 س��ال پیش نگاه می کنیم و 
می بینیم که در دو پاالیشگاه در آفریقای جنوبی و 
هند شریک هستیم، کمک های علمی و راهبری 
را بر عهده داریم، در اداره پاالیشگاه ها نقش داریم 
و یا در کره جنوبی متخصصان ما به عنوان مدیران 
پروژه های روغن سازی فعالیت می کردند و کم کم 
می بینیم که ما جایگاه خود را از دست می دهیم و 
کره ای ها در عرض 3 دهه به راحتی جای ما را می 
گیرند و کار به آنجا می رسد که ما خیلی خوشحال 
می ش��ویم که کره ای ها بیایند و بخشی از پروژه 
های ما را بر عهده بگیرند، حتی در مقطعی دیدیم 
که آن ها هم نیامدند و ما دس��ت به دامن چینی 
ها ش��دیم. این موضوع مطلبی نیس��ت که ما به 
تنهایی در گوشه ای به آن بپردازیم و باید به صورت 
سیستمیک- دیدن مساله با دقیق شدن روی همه 

پارامترهای اط��راف و در هماهنگی با آن ها و نه 
سیستماتیک یا برنامه ریزی شده- به آن نگاه کرد، 
زیرا همه اینها به هم مرتبط است. زمانی نیروگاه 
های ما مازوت می سوزاندند و محل مصرفی برای 
نفت کوره بود، حال بحث محیط زیست جدی تر 
ش��ده و فازهای پارس جنوبی رو به اتمام است و 
نیروگاهها گازسوز می شوند. در مدیریت کالن همه 
اینها باید با هم، در کنار هم و اصطالحا سیستمیک 
دیده ش��وند. به صورت مستقل عمل کردن نمی 

توان به جایی رسید. 
  واض�ح اس�ت ک�ه زنجی�ره 
توس�عه در صنعت پاالیشی ما به بخش 
دری�ا و انتق�ال ف�رآورده ها ه�م خواهد 
رس�ید، در م�ورد اف�ق این پی�ش روی 

صنعت پاالیشگاهی صحبت کنید.
در مدت زمانی که از تاس��یس م��ا می گذرد، ما 
دو پروزه بزرگ داش��تیم که یکی از آن ها ) طرح 
توس��عه پاالیش��گاه اصفهان( در حال ادامه است. 
پ��روژه اخیری که ما در آن فعال هس��تیم پروژه 
پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس است و زمانی که 
به نوع مدیریت آن نگاه می کنید می بینید اصال 
خوب پیش نمی رود، زیرا ده سال طول کشیده و 
میلیاردها دالر خرج شده و وقتی به ان می پردازید 
همه مش��کالت را بر گردن تحریم می اندازند، در 
حالی که اینطور نیست و سوء مدیریت هم وجود 
داش��ته است. من افقی برای صنعت پاالیشگاهی 
نمی بینم، ما هم اکنون که 9 پاالیش��گاه داریم و 
شاید با اجرای پاالیشگاه فوق سنگین حداکثر به 
عدد 10 برسد، فکر نمی کنم بتوانیم 5 پاالیشگاه 
دیگر بسازیم. من فکر می کنم ما بیشتر باید سراغ 
بخش باالدستی صنعت نفت برویم و با بروز شدن 
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و کسب تکنولوژی و تجهیزات، میادین و صنعت 
فراساحل را توسعه دهیم.

  در م�ورد پ�روژه انتقال نفت 
خ�ام از جزیره قش�م صحبت کنید، این 

پروژه در چه مرحله ای قرار دارد؟
کارفرمای ما در این پروژه شرکت سرمایه گذاری 
نفت قش��م بود که زیرمجموعه ش��رکت سرمایه 
گذاری صنعت نفت اس��ت، این شرکت ها نیز با 
مشکل تامین مالی پروژه ها دست و پنجه نرم می 
کردند. این پروژه تقریبا راکد اس��ت و در طول ده 
سالی که از آن می گذرد حدود 40 درصد پیشرفت 
دارد، در حالی که 5 س��ال پیش در جایی بود که 
می توانست تمام خریدهایش را انجام دهد ولی این 
اتفاق نیفتاد، بعد از گذشت پنج سال از آن نقطه 
عط��ف،  همانطور که قبل تر هم گفتم مطالعات 
فنی- اقتصادی به دردنخور می شود و تصمیم می 
گیرند، موضوع پروزه را عوض کنند ولی آن را هم 
آنقدر طول می دهند که همان هم ارزش خود را 
از دست می دهد. بدین ترتیب مشکالت در پروژه 

همچنان باقی می ماند. 
  یکی از ویژگی های همایش 
و نمایش�گاه هجده�م- ک�ه اواخر مهر 
در کی�ش برگ�زار می ش�ود- تمرکز آن 
بر بخش فراس�احل اس�ت، به نظر شما 
برگزاری این همایش و نمایشگاه چقدر 
می تواند در شکوفایی صنعت دریایی ما 

تاثیرگذار باشد؟
من چون ش��رایط را در حال تغییر می بینم، فکر 
می کنم ماجرای این همایش و نمایشگاه متفاوت 
است، شرایط صنایع ما رو به بهتر شدن پیش می 
رود و باید همکاری ها زیاد شود و بتوانیم خودمان 
را به روز کنیم و تکنولوژی روز را جایگزین کنیم. 
به نظرم افق روشنی پیش روی ماست، البته باید 
سعی کنیم خیلی دست باال نگیریم و شعار ندهیم. 
این موضوع همواره در صنایع ما وجود داشته، در 
حالی که اگر به اندازه قابلیت های خودمان صحبت 
کنیم، موفق خواهیم بود. این موضوع را در صنعت 
نفت و انرژی تجربه کرده ایم. اما زمانی که خودمان 
را دس��ت باال می گیریم، دچار مشکل می شویم. 
در مورد پروژه های خط لوله، من فکر می کنم در 
مورد خطول لوله خشکی ما مشکلی نداریم و در 
دریا تا جایی ظرفیت داریم، مثال خطوط لوله آبهای 
عمیق کار ما نیست و باید سراغ پیمانکاران خارجی 
برویم، اشکالی هم ندارد. می توانیم نیروهای ایرانی 
را تربیت کنیم، آم��وزش دهیم و تجهیزات را به 

دست آوریم. 
در  لول�ه  م�ورد خط�وط  در    

خش�کی صحب�ت کردی�د که خ�ط لوله 
نکا- جاسک را به ذهن می آورد، در مورد 

تجارت سوآپ صحبت کنید...
بحث انتقال نفت آس��یای میانه از طریق ایران و 
رساندن آن به خلیج فارس مربوط به ٢0-30 سال 
پیش است. در دوره ای من نماینده وزارت نفت در 
قزاقستان بودم و شاهد کارهای انجام شده بودم. این 
موضوع دغدغه غربی ها هم بود که چگونه بتوانند 
نفت خام قزاقستان را انتقال دهند. مسیرهای باید 
مطالعه و انتخاب می ش��د و بحث سوآپ از اینجا 
آغاز شد که آن ها نفت خام را به سواحل شمالی ما 
بدهند، ما در پاالیشگاههای تهران و تبریز استفاده 
کنیم و بعد از پرداخت حق الزحمه ای ما نفت را 
در جنوب به مشتری آن ها تحویل دهیم. مطالب 
دیگری در ادامه آن مباحث مطرح شد که با توجه 
به هزینه خط لوله سوآپ از همه هوشمندانه تر بود 
و مخازنی در شمال به فرآورده ها اختصاص داده 
شد. به شکل دقیقی در جریان نیستم که سرانجام 
پروژه به کجا رسید، ولی خطوط لوله از پایانه نکا 
به پاالیشگاههای تهران و تبریز ساخته شده بود. 
موضوع دیگر اینکه در آن زمان تنها پاالیشگاهی 
که نفت را از شبکه نفت خودمان دریافت نمی کرد، 
پاالیشگاه بندرعباس بود که قرار بود فرآورده های 

آن صادر شود، از طریق کشتی نفت خام را دریافت 
م��ی کرد و چون این پاالیش��گاه در حال افزایش 
ظرفی��ت بود، بیاییم بقیه خوراك آن را از قش��م 
پمپ کنیم، ضمن اینکه قرار بود از طریق خط لوله 
دیگری مقداری میعانات گازی دریافت کند. نهایتا 
نه تنها صادراتی صورت نگرفت تمامی فرآورده های 

آن در داخل مصرف می شد.
  چرا این اتفاق افتاد،تنها  به دلیل 

باال رفتن مصرف فرآورده در داخل کشور؟
بله و به این خاطر که هیچ کدام از سیاست های 
صنعتی و اقتصادی ما با یکدیگر هماهنگی نداشت. 
آنقدر خودرو تولید کردیم که به فراورده هایی مثل 
بنزین نیاز داشتیم، آنقدر ساختمان سازی کردیم 
که به انرژی نیاز داش��تیم، درحالی که قبال اینها 
را پیش بینی نک��رده بودیم؛ بنابراین تا زمانی که 
دیدگاه کالن و دقیق وجود نداشته باشد، نتیجه 
خوبی حاصل نمی شود. تصمیمات مقطعی نتیجه 
ای اینچنینی دارد، شما به پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس نگاه کنید که تنها پاالیش��گاهی است که 
خوراك آن میعانات گازی اس��ت، می گویند ما از 
این به بعد کلی فراورده صادر می کنیم، ببینیم در 

نهایت چه اتفاقی می افتد.   
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دورنگار تلفن مديرعامل/ رياست نام شركت/ مركز/ارگان رديف

22212588 22237900-22237159 فرهاد فالحی شركت صنعتي و خدمات مهندسي ایران 1

 88576186 83362000 محمدرحیم دهق�انی شركت صنعتي دریائي ایران )صدرا( 2

88323096 88323100  -6 شركت مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت ناصر فالحي 3

88900645 88911341  88924938 سید علي اكبر رضوي شركت ساختماني مغک 4

43850132 44085097 محمدرضا آقاپورخاكی شركت ای�ران بازدی�د 5

88774362 88770571 محمدرضا خشوعی شركت خدمات كشتیراني امواج دریا 6

88759345 88747092-4   88754753 شركت مهندسین مشاور آب نیرو حسین جاللي 7

61006100 61000 سیدعلی اكرمی فرد مركز همکاری های فن آوری و نوآوری ریاست جمهوری 8

88711386 40و33و88722430 شركت نفت خزر فرهنگ خطیبی 9

88375014 88375025      88375011 فرشید سیدحسینی شركت صنایع فراساحل )صف( 10

22664401 22664469 حمید بورد شركت نفت فالت قاره ایران 11

031-33912518 031-33912515 احمدرضا زمانی پژوهشکده علوم و تکنولوژي زیردریا اصفهان 12

88069749 3-88065791 امیر هاشمی شركت مهندسي الیبید 13

021-88810046   076-32571089  076-32571065    88810045 حمید رضائیان اصل شركت مجتمع كشتي سازي و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( 14

88743859 88734177-8 محمد شریف زاده شركت مشی�ران 15

88534044 88740702 نادر رئیسي شركت مهندسین تهران بركلي 16

11100162 28100162�14832 محمد سعیدی شركت كشتیراني جمهوري اسالمي ایران 17

88375037 علی�رضا اقدم 96و88375495   شركت صنایع  و بنادر آزاد  فراساحل  قشم )صبا( 18

88375034 88375489 محسن خبره شركت صنایع دریافن قشم صدف 19

88812181               88812180 ابوالقاسم رحمانی       88832990        82840 شركت مهندسي و ساخت تأسیسات دریایي ایران 20

66000021 66165528 گروه  مهندسي  دریا دانشگاه  صنعتي  شریف مجید عباسپور 21

66165563 66165563 مركز پژوهشی مهندسی دری�ا-دانشگاه  صنعتي  شریف محمدسعید سیف 22

22058763 23801 علی اكبر صفایی شركت ملی نفتکش ایران 23

013-44510052 013-44510050-7 24 مجتمع صنایع دریایي شهید تمجیدي   جهانبخش امیری

22931802 9و 5 -22987103 موسسه آموزشي كشتیراني ج.ا.ا.        محمودرضا        حق دوستی 25

 37652288-051 051- 35410479 , 35414100 محمدرضا محمدنژاد شركت تکران كاوش 26

89781816 56417517- 56417217 حسن ابراهیم پورضیائی شركت فنی مهندسی صنعت دریائی فن آوران سیراف 27

66918415 66921225 سیدداوود رفیعي شركت نور فن آوري نوین ٢٨

88717367 88553321 مهدی اعتصام شركت تاید واتر خاورمی�انه ٢9

33219247 33219231- 3 حسن درگاهی قرارگاه سازندگي نوح )ع( 30

88305965 88841081- 3 شهاب حسیني شركت تولیدي و شیمیایي روناس 31

66412495 66413028 سیدحسین  موسوی زادگان دانشکده مهندسي دریا دانشگاه صنعتي امیركبیر 3٢

88651191�2 88651020 � 39       84931 محمد سعی�دنژاد سازمان بن�ادر و دریانوردی 33

26200305 26200311 عبداهلل مغیث شركت خدمات فراساحل لیان  34

88792805 88788742    22914184 عبداهلل نائینی شركت خدمات دریایي دلفین 35
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88632190 88635850- 5 مسعود زرین قلم شركت مهندسین مشاور سازه پردازي ایران 36

26111341 22572272      26111292-3 امید مرادي شركت امیدان ساحل پارسیان 37

88172349 88768966 رسول مرصوصی شركت دری�ا امید چابهار 38

66944869 6-66944873 ناصرحاجی زاده ذاكر پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 39

22571200 22571090-3 مجتبی بحیرایی مركز استاندارد دفاعي ایران 40

076 -33379290 076 -33668288 رضا خوشیدی شركت پارس كشتی پوالد 41

88255941 88255942-6 پژوهشکده حمل و نقل مركز تحقیقات راه،  مسکن و شهرس�ازی  شیرازیان 42

88979742 41و 88979740 سعید پورمشکی شركت مشاوره مهندسی پارس آرمان شن�اور  43

66947491 66947449 شركت دل آران روز     هوشنگ سیامکی پورفرد 44

44565371-2 44511998      44565371-2 فرهاد فتوره چي شركت فهم الکت�رونیک تبریز 45

077-33553403 077-33553400 محمدكریم دهقاني شركت صدفکاران بوشهر )نماینده مجاز موتورهاي دریایي یانمار در ایران( 46

077-33442460 077-33445082 فضل ا... جهانگیري شركت شناورسازي نام آوران بوشهر 47

22778780 27697000     077-33130610 عبدالحسین خدري شركت تعاوني بندرسازان گناوه گروه 922 48

076-33511055 076-33560628 حسن دیلم شركت بازرسي بین المللي هندرسون اینترنشنال - قشم 49

88324734 42186501          42186000 حسن رضا صفري مؤسسه رده بندي ایمني صنعت ایرانیان 50

88456304 88447341 سهیل ملک احمدی شركت مهندسی فراساحل پرشین 51

88871558 88871842 حسین صاحبي شركت خدمات دریایي و كشتیراني خط دریا بندر 52

076-33554427 076-33554426 جواد هادي فر 53 خدمات دریایي دریا مهر 

22093652 22369870 حمید ارشدی شركت بامتیر كیش 54

22884977 22885086-9 مسعود صحیفي شركت پرتو تدبیر پارس 55

22516063 22516834    22312444-47 مرتضي بني جمالي شركت مهندسین مشاور دریا بندر  56

061-53222171 09161311037     061-53222171 عبدالرسول شمس شركت بازرگانی و خدمات دریائی میثاق 57

22073148 22073711 مهرداد غفوری�ان گروه مدیریت و مهندسي بهین طرح آپادانا 58

011-35665090 011-35650158     011- 35665190-2 ابراهیم علیزاده پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال 59

88375036 88375035 داخلی 200 اسداله سلگی شركت مهندسی و مدیریت صف رزموند  60

88375044 88375043 قاسم گل نژاد شركت مهندسی و ساخت سپه�ر رزموند 61

88890462 2-88921801 عبداله طالبی  شركت فنی مهندسی فن آوران بحر 62

66463948 66463270 مهدی زراعتگر شركت دریا تجهیز آریا 63

011-44748195 011-44737600 قاسم زرگر دانشکده علوم دریایی محمودآباد)دانشگاه صنعت نفت( 64

076-33562265 33511495-076 خانم حفصه تاراج شركت سکان ایمن ج�رون )سیجکو( 65

66166221-00 66166220 حسین مختاری شركت سپه�ر سیستم اندیش 66

44840508 44870869 سیدناصر موسوی شركت كاوش نیروی پاسارگاد 67

56230236 56232587 محسن نص�ری شركت ریخته گری برناگداز 68

22649097 شهرام عباسی 6  و 22649095 شركت پترو فرآیند شایاناب 69
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44693026 44662122       44663200 سیدجعفر رحیمی شركت پن�دار صنعت دری�ا 70

013-33113996 013-40041133 نظام وفا، عضدی دیلمی شركت فنی مهندسی فن آویژه 71

88673880 88673881-2 مصطفی خدادادمترجمی شركت شناورسازه پویش 72

26116299 26750212       26750308 حسین باقری شركت صنایع الکترونیک ایران )صا ایران( 73

013-44434430 013-44440050 فرهاد مسافری شركت خ�زر آموز بندر- مركز آموزش علوم دریائی و بندری 74

88678277        88780963 88664611    88882682-1 علی پاشا پورپزشک شركت تولید پوشش لوله ماهشهر 75

077-33553280      021-44298269 077-33539710   021-44298263-5 مهدی تندپور مؤسسه شه�ید مح�التی 76

88665976 88665986 محمودرض�ا افس�ر شركت افرنگ م�وت�ور 77

88577914 88577880-1 پیمان مسعودزاده شركت زمرد فام پرشین 78

22254759 22254752-5 غالمرضا كامیاب شركت گلف اجنس�ی ایران 79

66437222          77270741 66918756-7        84422 محمود راستکار شركت شن�اور س�ازان كارون 80

88245835 محمد بنائی بابازاده  داخلی 88245837-101 شركت فن آوری فراساحلی دلت�ا  81

59و55و88493153 59و55و88493153 غالمرضا یزدان پناه حقیقی شركت خدمات مهندسی و دریایی برهان دریا كیش 82

0764-4473639 0764-4473638-40 حسین جهانگیری شركت فایب�ر صنعت دریا كیش 83

071 -37277628 سیدجعفر روزگار 071-37269291 پژوهشکده سامانه های دریایی 84

88550101 2 و 88550131 نیما باه�ری شركت بین المللی بهین سامان گست�ر مفی�د 85

88349873 88812398 حمیدرضا اوقاتیان شركت فروغ صنعت دری�ا 86

66383060        031-33802350 021-66383061-3   031-33802331 سیدمهدی منصوری طهرانی ش�ركت گیتی آس�ا 87

22635066 5-22635063 رضا حی�دری شركت گروه آریا پالست ماشی�ن 88

88827221 88827357     88827397 غالمرضا فهرستی شركت صنایع الیروبی ترانش�ه پارس تتیس  89

88746396 88736084 محمود محم�دی شركت مهندسی و ساخت ٌط�رقه ان�رژی 90

22314638 22532830 رضا قجرج�زی شركت رهنم�ون اعماق دری�ا 91

84075588 94075588 امی�ر پورمعصومی لنگرودی شركت دری�ای برن�اكاران 92

22886852 88207476 غالمحسین صداقتی شركت نوآوران تجارت پایا 93

22974367 22973890 داریوش شیبانی شركت معین انرژی پایا 94

22215851 22218005 بهزاد محم�دی شركت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 95

88765895 88754031 محمدحسین رهنمایی شركت گروه مهندسین مشاور ایتسن 96

22296751 22292839 حامد صادقی كی�ا شركت مکین دری�ا 97

44261045 44275687 ناصر فالحی انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران  98

22028941 22028905        22028902 محمود پروین شركت دری�ا تدبی�رگران كیش 99

04071966 66428707-8 حسین میرزازاده نافع شركت قص�ری�خ 100

88045819 88601170-72 علیرضا قائمی شركت بین المللی پت�رو ب�راسان 101

026-32308022 026-32112002 علی پوراس�د گ�روه شهی�د میثمی 10٢

88245690-3 09654288-3 علی جمالی مؤسسه بهینه كاوش صنعت آسی�ا 103

88375536 88375533-5 احمد ابراهیمی شركت نفت س�ازه قشم 104
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66593872 66944873-5 
داخلی 311 محمدرضا بنازاده ماهانی انجمن علوم و فنون دریایی ایران 105

66707477 66706737 محمدرضا رستگار شركت مهندسان مشاور كارافن مارین خاورمیانه 106

26201758 13810262-4 ابراهیم ظهیری مؤسسه بیمه متقابل كیش 107

0764-4455669 0764-4455667 كیان فرخ سی�ر شركت خدمات فراساحل كی�ان سهند كیش 108

86071610 86071602 محمدعلی مهدی پور شركت دریا دانش فناور پارس 109

22338876 22338875 رمض�ان محبی شركت صنعتگ�ران شریف ف�ارس 110

26125081 23482360 سیدرضا سیدعلی زاده شركت مدیریت كشتی راهب�ران امی�د دریا 111

041-32898446 041- 32890644 محمدحسین هیه�ات شركت صنایع پمپی�ران 112

77225817 77228617 امیردریاداردوم غالمزاده سازمان تحقیقات و جهاد خودكفایی نداجا 113

88566397 88566391 هادی عباسی شركت فن آوران فراساحلی امگا كیش 114

88653505 49435688-5 سیف اله شجاعی ش�ركت پ�ادزانیج 115

36425045 54052463 سعید حق�دار شركت اسپید مارین كیش 116

88663126 88643334-41 آرش رض�ایی شركت كشتی سازی و صنایع فراساحلی دلفی�ن 117

22050081 23805411      23805410 خسرو میرزازاده شركت دریایی آذرپاد قشم 118

26102548 محمدرضا رحمتی 26102550 شركت تعاونی همیاران صنعت دریائی پارسه 119

88360449       076-32571054 88376322   076-32571467-8 اسماعیل صادقی شركت صنایع كشتی سازی عظیم گسترش هرمز 120

88339386     داخلی 116 88022791      88004821 محمد ق�اه�ری ب�در شركت توسعه فرآین�د صنعتی پن�دار 121

88314500 88314500-3 بابک اكبری شركت ایران مارین بوک كیش 122

077-3382473 077-33825150 رضا اكبری شركت غواصی مروارید سیاه خارک 123

077-33543351 077-33543348 احس�ان جلوداری شركت بهین كارا س�ری�ر 124

22384010       26760106 26760106       22384010 شركت خدمات بندری و دریایی كس�ری حجت كردی 125

66941367-9 66944444      66943333 سازمان شیالت ایران حسن صالحی 126

88850528 88662904     88662033 میثم رض�ایی شركت مفت�اح دری�ا 127

077-33655537 077-33325208-9 محمد آبخو شركت كشتیرانی و خدمات صیادی تندیس خلیج فارس )تندیس خلیج فارس آبخو( 128

88522651 88766600 احم�د رفعت دبی�رخانه شورای عالی صنایع دریایی كش�ور 129

88988646 88988654-7 سلمان ض�ربی شركت نظم آفرینان صنعت سهن�د 130

88367915 88083851 فرشید علیزاده شركت  تی دبلی�و آی پرشی�ا 131

88525524 88525526-8 محسن بی�ات شركت  جاویدان تجهیز تابان 132

026-36612734 026-36630010 مجید بهمنی شركت  مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا( 133

44280794 44280208 سیدحسین اسمعیل نژاد شركت شیمیایی پاک كوشش كار 134

22433678 22433677 محمدسعید سیف ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی )معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری( 135

077-33563449 خلیل شه�ابی     077-33563450 شركت بازرسی فنی بین المللی پرسا پایش 136

66939180 66561405-7 رجب نجاری شركت پشتیبانی صنعت و پ�روژه اطلس 137

88745373 88523136-8 راضیه دانش خضری شركت مشاورین صنعت خدمات ارژوان 138

011-44748840 011-44730115 سیدسیف اهلل مسلمی دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد 139
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88762175 88537503 كسری محقق زاده شركت ارتباطات تلفن آسی�ا 140

88849992 88141214 شركت  سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران تورج دهقانی 141

88772359 88792157-8 سعید خاتمیان شركت مارین پروژه 142

88054623 88046527 امین پناهی شركت اندیشه پردازان كارآفرین 143

026-32533080 026-32533080 محمدرضا بی�ات شركت توسعه فناوری فراساحلی بست�ر دریا البرز 144

076-33754390 076-33754400-1 محمدحسن ریحانی شركت آرمان موج آسیا 145

44696809 44670691 پدرام باختری شركت پارس نی�رو صنعت پ�ویا 146

011-32312268 011-32334205 محمدحسن قاسمی دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 147

88988652 88988648 علی داودتركمان شركت توسعه خدمات دریایی و بندری بت�اء 148

88191498 88196315 عادل نظارات شركت نظرپردازان ارزیابی تجارتگ�ران 149

77090843 77090843 مجتبی برجست�ه شركت دری�ا دانش ف�ردوش 150

22816170 26111262 طاه�ر احم�دی شركت شن�اور سازی دنی�ز 151

88886310 89342000 وحیداله زنجان پور مبرهن فومنی شركت بازرسی مهندسی ای�ران 152

66319926 66313762 -3 امین خسروی شركت پوالد صنعت دری�ا 153

44865154 44865179-82 دانشگاه آزاد اسالمی-واحد علوم و تحقیقات علی عباسپور طهرانی فرد 154

88878669- 74 88878669- 74 علی صب�ری شركت س�از آب كی�ان پ�اد 155

66848175 66848175 تیمور اشتری نخعی شركت فناوری انرژی زیست پایدار ایرانیان 156

77381646 77381646 رضا عبدالمجید شركت دریایی صنعت جهان قشم 157

88177072 88528872 مهرداد مظفری صن�دوق توسعه صن�ایع دریایی 158

88628699 88603349 سیما صدیقی شركت باوین دری�ا 159

22305456 26327108 عادل تب�ری شركت همراه صنعت آرین 160

076-32233833 076-32247534 مجید سعیدی فرحانی شركت ایمن صنعت موعود 161

88339832 88339830-3 محمدحسین پیروزی شركت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت 162
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strengthen their position globally. When many of the 
other global players are struggling with profitability 
and restructure the Iranian players can now instead 
look more at strategic investments fit to a new mar-
ket reality. 

 Ercan Hacıfettahoglu:

 After the cancellation of sanction in Iran the oil 
industry will develope in the country. This develop-
ment will no doubt have positive impact in maritime 
industry and in other industries in Iran. 

 Korhan KIZILTUĞ:

 Iran will be a growing market and will have huge 
demands on ships/vessels. Our expectation is to 
receive more & more projects for new building & 
repair of these ships/vessels. 

 Marco Hoogendoorn:

 Local content will become a standard requirement, 
leading to cooperation between Iranian and foreign 
shipbuilders, which will also benefit the local manu-
facturers.
The fist years, in my opinion, the majority of the 
demand will be local, due to relatively old age of the 
Iranian fleet. At later stage, Iran will have the platform 
to service a foreign client base as well.
Of course this is subject to ongoing suspensions or 
lifting of the sanctions and further freeing up of intl. 
banking. 

 MANAGING DIRECTOR at TURBOMED 
SA: 

 We are positive that Iranian market the next years 
will start developing in high rates. 

 Luuk Vroombout:

 It will not be an easy ride for all parties involved 
but, when the possibilities are there, Iran will take 
its position back of many years ago. 
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 Marco Hoogendoorn:

 People from PMO and Local fleet operators. 

 MANAGING DIRECTOR at TURBOMED 
SA:

 We hope to meet with all technical people of 
shipping industry. 

 Luuk Vroombout:

 Decision makers and interested crew as well as 
vessel operators so we will be able to show our 
latest developments. 

 

Marine Engineering What do you have to offer the 
Iranian market?

 Marcus Ejdersten:

 MacGregor shapes the offshore and marine 
industries by offering world-leading engineering 
solutions and services with a strong portfolio of 
MacGregor, Hatlapa, Porsgrunn, Pusnes and Tri-
plex brands. 

 Ercan Hacıfettahoglu:

 All the products we are manufacturing and will 
manufacture in the future. Our products are Load 
Test Waterbags for all lifting equipments, for all 
type of life boats, david launched life rafts, acco-
modation ladder and gangways etc., Hydrostatic 
Release Units for Liferafts and EPIRBs, Fall Per-
eventer Devices, Wireless Discharging Units For 
Safetbag Load Test Water Bags, oil booms, air 
lifting bags, towable bladders, pad eye testers etc.
Company also have 4 service stations located in 
Istanbul, Turkey // Sharjah, United Arab Emirates 

// Rotterdam, The Netherlands // Bergen, Norway. 
We can carry out the annual / 5 yearly inspections 
and load tests of life saving and lifting appliances. 

 Korhan KIZILTUĞ:
 We offer our experience, friendly cooperation, 

good quality, economical prices at our repair and 
new building works in our shipyard. 

 Marco Hoogendoorn:

 We have our own product portfolio, comprising 
landing craft, tugs, dredgers and accommodation so-
lutions. Also we have longstanding experience with 
shipbuilding in general. 

 MANAGING DIRECTOR at TURBOMED 
SA:

 Our job is specialized and we have to offer services, 
materials and knowhow. 

 Luuk Vroombout:

 A very comprehensive range of marine electronics 
including full technical cooperation support as well 
as plug and play bridge solutions. 
 

Marine Engineering Going forward how do you expect 
the playing field in Iran
to develop the coming 5 to 10 years?

 Marcus Ejdersten:

 The maritime and offshore markets are forecasted 
to improve over the coming years, the exact tim-
ing uncertain, but the long term trend and drivers 
are clear. I believe that the Iranian maritime players 
will utilize this timing of returning to global trade to 
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 MANAGING DIRECTOR at TURBOMED SA:

 At the moment many segments are under investigation. 

 Luuk Vroombout:

 No, we are focusing on marine navigation and communication equipment for all kind off vessels as long 
accepted by the authorities. 

Marine Engineering Who do you hope to meet during Iranimex?

 Marcus Ejdersten:

 We look forward to meet both existing and new customers during the exhibition. To really help customers 
create a competitive edge I hope we will also meet key persons that have a holistic view of the operations 
and fleet efficiency in their company. 

 Ercan Hacıfettahoglu:

 Crane Manufacturers, Liferafts and Lifeboat service stations, Experts who are relevant to the maritime 
industry etc. 

 Korhan KIZILTUĞ:

 To meet with potential customers like ship owners, management companies, etc. 

Marine Engineering
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 Luuk Vroombout, General Manager at Al-
phatron Marine:

 Now that Iran is going to be an accepted player 
in the marine world we have to make sure they 
make use of the same modern technology as other 
vessels at sea in order to safeguard safety. 

Marine Engineering What are your expectations of the 
Iranian maritime market?

 Marcus Ejdersten:

 The marine and offshore market in gen-
eral are in a truly challenging state. There is 
still cargo being transported, oil pumped and 
transferred etc., but the level of efficiency 
needed for any player to be commercially com-
petitive in this market have increased. We at 
MacGregor help owners and operators world-
wide to optimize their fleet and vessels in order 
to outperform their competition. The Iranian 
maritime market has a truly unique opportu-
nity now when returning to the global trade in 
these times to utilize the latest development 
and technology, not being burdened buy heavy 
investments done last 5 years period fitting a 
totally different market situation.

 Ercan Hacıfettahoglu: 

 To improve our sales in the market, to reach 
more local companies in Iran. 

 Korhan KIZILTUĞ:

 Our expectation is to increase our potential 
customers like ship owners, management com-
panies, etc. Hoping to receive inquiries for new 
building projects of new ships and also making 
our advertisement for the repair of their vessels 
in Turkey in our premises. 

 Marco Hoogendoorn:

 Having suspended most of the current sanc-
tions, a large demand for non-local equipment 
and vessels can be expected. Also we expect the 
shipyards active in Iran to pick up activities in 
the near future. 

 MANAGING DIRECTOR at TURBOMED 
SA:

 To make Turbomed useful to the Iranian ship-
ping market at first through spares supply. 

 Luuk Vroombout:

 It will take time but I surely think they will be 
back in the world wide transportation scene. 

Marine Engineering Are you focusing on a specific seg-
ment of the Iranian market?

 Marcus Ejdersten:

 MacGregor is specialized in cargo and load han-
dling for both merchant and offshore industries. We 
offer solutions and products for almost any kind of 
commercial vessel. 

 Ercan Hacıfettahoglu: 

 Maritime Industry, Offshore Industry etc. 

 Korhan KIZILTUĞ:

 Yes, we will be focusing on the ship building 
and repair of vessels at shipping industry. 

 Marco Hoogendoorn:

 Tugs & workboats, accommodation and dredg-
ing.
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Marine Engineering Why have you chosen to exhibit in Iran?

 Marcus Ejdersten, Director Strategic Marketing at 
MacGregor:

 MacGregor have a long history doing business with the 
leading ship owners, operators and yards in Iran. When 
the sanctions were lifted we were eager to continue to 
build on those existing business relationships but also to 
serve the maritime market with our now larger portfolio 
of solutions. MacGregor arranged a technical seminar in 
Teheran early 2016 to get a kick start helping our custom-
er to bring their fleets back into operational excellence. 
We see this exhibition as a continuation of our ongoing 
marketing activities in Iran and look forward to meet ex-
isting and new customers at Kish Island.

 Ercan Hacıfettahoglu, FOUNDER & MANAGING 
DIRECTOR at Safetmade Marine Products Co: 

 We have participated in the Iranimex exhibition in 
2015. After this exhibition we have realized the oppor-
tunity of the Iranian Market. 

 Korhan KIZILTUĞ, Repair Marketing Department 
at Hat-San Shipyard:

 Firstly being a close neighbor of us (Turkey), and sec-
ondly as there will be a good demand at repairs and new 
building of ships after the embargo. 

 Marco Hoogendoorn, Business Development at Hol-
land Shipyards:

 We feel the Iranian market offers quite some business 
potential, and the Iranian ports might become a vital trade 
hub in the Persian Gulf. 

 Managing Director at TURBOMED SA:

 From ancient years Hellas and Persians had commercial 
relationships it is same that we are willing to do today for 
the better of both our countries. 

Marine Engineering
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Potential impact of
Iranian maritime on global supply

We asked about expectations of the Iranian maritime from management

of 6 companies that have chosen Iranian exhibition;

• MacGregor Co.

• Safetmade Marine Products Co.

• Hat-San Shipyard 

• Holland Shipyards

• Alphatron Marine

• TURBOMED SA
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Exhibitions are a great place for identifying business opportunities, introducing 
capabilities and expanding national and international participation. To that end, the 
18th International Exhibition of Marine and Maritime Industries (IRANIMEX2016) 
is going to be held by IRANAME on Kish Island. At a time when the international 
sanctions are being lifted, potential investment can be expected in a growing 
market. Against the backdrop of an international economic downturn, and Iran's 
geopolitical location in the Middle East (e.g. Iran controls most of the Persian Gulf 
coastline and islands), its relations with central Asian countries through the 
Caspian sea in the north, its first rank in the production of scientific papers, 
marine professionals, appropriate infrastructure for making and repairing vessels 
and marine structures, are all factors that make this exhibition the largest and the 
most prestigious of its kind.
The exhibition showcases the rapid growth of the maritime industry in a five-year 
outlook and consequently, aims to become the largest and most respected marine 
industry exhibition in the region.
It is obvious this can be only achieved with the participation of exhibitors; we 
hope that this exhibition can pave the way for the participants to develop trade, 
and supply corporate and national interests.
On behalf of the board and members of the Iranian Association of Naval Architecture 
and Marine Engineering, I would like to thank all the participants and visitors. 

With the best wishes
 Peyman Masoudzadeh

 Secretary of the 18th International Maritime
and offshore technologies Exhibition

Marine Engineering
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First of all, I would like to welcome you to the 18th Marine Industries 
Conference (MIC 2016) at beautiful Kish Island. It is an exciting time 
for all of maritime sectors to gather again in another event to show their 
continuous growth and adaptation to new challenges. Iranian Association 
of Naval Architects and Marine Engineers as a significant player in Iranian 
Maritime Industry, is very proud and delighted to have you here to participate 
and share your contribution to our various programs.

I know many of you have travelled from quite a distance and I’d like to 
acknowledge our delegates from various international countries who have 
made this long trip to participate in the largest, most extensive Maritime 
conference we have ever had.

I’d like to give you an idea of what you can expect and we hope to achieve 
over the next few days. Among of our comprehensive programs, there are 
interesting technical workshops, panels and meetings which more details 
can be found in the conference program. 

To all of you, thank you for being here, welcome, and enjoy the conference.

Dr. Said Mazaheri

Conference Chairman
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Contact Us: P.O.Box: 13445-874, Tehran, Iran            Tel: +9821- 44273495-7            Fax: +9821- 44261045

شركت نفت و گاز پـارس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانپايانه ها و مخازن پتروشيمى وزارت صنعت، معدن و تجارتشركت نفت فالت قاره وزارت راه و شهرسازي مركز همكاري هاى فناوري و نوآوري
نيروى دريايى ايـزوايكورياست جمهوري

ارتش جمهورى اسالمى ايران
معاونت علمى و فناورى

 رياست جمهورى
وزارت نفت شركت ملي نفتكش ايران

دانشگاه صنعتي شريف سازمان ملى استاندارد ايرانتايدواتر خاورميانهشركت حفاري شمال
شـركت مهندسى و تـوسعه نفت شـركت پـايـانه هاي نفتي ايـران

پژوهشگاه ملى اقيانوس شناسى
شركت ملى حفارى ايرانو علوم جوى دانشگاه علوم و فنون دريايى خرمشهرموسسه آموزشى و تحقيقاتى صنايع دفاعى

شـركت نفـت خـزر
شـركت ملي نفت ايـران

Iran International
Marine Industries Exhibition

18 - 21 Oct. 2016 - Kish Island, Iran
www.iranimex.ir

(متعلق به سازمان منطقه آزاد كيش)


