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بهمن ماه 97 جشن چهل سالگی انقالب اسالمی ایران بود، انقالبی که چهار دهه پرفراز و نشیب 
را پشت سر گذاشته است. تا پیش از انقالب، بخش اعظم صنایع دریایی کشورمان از ساخت و 
تولید انواع شناور گرفته تا انواع خدمات از طریق شرکت های خارجی انجام می شد؛ اما بعد از 
انقالب و دستیابی به استقالل کامل سیاسی، فرصت بهره مندی از ظرفیت ها و توان داخلی در 
حوزه صنایع دریایی نیز همچون بسیاری از صنایع دیگر برای کشور فراهم شد و با وجود همه 
مشکالت و محدودیت های داخلی و خارجی متخصصان کشور توانستند با همت و تالش خود 
دستاوردهای بی نظیری طی چهل سال گذشته در صنایع دریایی به دست آورند و حتی خدمات 
فنی مهندســی در این حوزه به دیگر کشــورها ارائه نمایند. اقدامات انجام شده در بخش های 
فراساحلی، ترابری، کشتی  سازی، بندری، گردشگری و ...، همه گویای گسترش این فعالیت ها 
است. همچنین توجه مسؤوالن به بخش دریا در این سال  ها بیشتر شده و ظرفیت های قانونی و 

ساختاری نسبتاً مناسبی شکل گرفته است. 
درست است که هم اکنون ماهیت استراتژیک این صنعت برای مسئولین روشن شده است اما 
فرصت  های طالیی بســیاری را نیز در صنایع دریایی و بویژه کشــتی  سازی از دست داده ایم. 
فرصت  هایی که هر یک می  توانســت صنعتی توانمند را در کشــور بوجود آورد. فرصت  ها را 
نمی توان نادیده گرفت و گاه استفاده از این موقعیت  ها می تواند گام  های اساسی در پیشرفت 

صنعتی کشور را بوجود آورد و بهره وری و کیفیت را افزایش دهد. 
در شرایط امروز دست بر قضا فرصت  های جدید فراهم شده و گویی آنها را ناخواسته باد آورده 
است! تحریم شده  ایم. توفیق اجباری شده که کمی با هم مهربان تر باشیم و فهمیده  ایم که در 
زمان بحران، فقط باید دست به کمر خود زده و بدانیم کشتی اهدایی دیگران هم مشکلی از ما 
حل نخواهد کرد. امروز دیگر باید بدانیم که امنیت و قدرت در گروی توان خودمان است و نه در 
گروی تکنولوژی  هایی که به ما یک روز بدهند و یک روز ندهند. تحریم،  کشور را در یک حالت 
خودگردان و مستقل قرار خواهد داد، حالتی که در آن کشور بایستی منابع و مصارف خود را به 
تنهایی و منفک از دیگران تأمین نماید و یا بعبارتی "پایدار" باشد. عرصه و فرصت جدیدی است 
که می توان حتی با وجود باال بودن قیمت ارز با مدیریت و بهره  برداری درست کمکی مضاعفی 

بر رقابت  پذیری بیشتر صنایع داخلی نمود. 
مسلماً بدون مطالعات، برنامه  ریزی دقیق، عزم ملی و همه  جانبه کلیه دستگاه  ها و ارگان  های 
نقش  آفرین در امور دریایی نمی  توان انتظارات غیر واقعی و معجزه توقع داشت. به امید آنکه بر 
خالف آنچه مرسوم می باشد عمل نکنیم و نگذاریم این فرصت از دست برود! بنابراین بر همه ما 

است که تا زمان داریم از تحریم فرصت  ها عبور نماییم. 

هیات تحریریه

توسعه دریایی با اتکاء به توان داخل
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متکی بودن جمهوری اسالمی ایران در دریا به خود
رئیس جمهور: در طول این ۴۰ سال رشادت ها و فداکاری های نیروی دریایی و به ویژه حرکت در زمینه خودکفایی جای قدردانی و افتخار دارد.

پیشــرفته ترین زیردریایی کامال بومی ایران 
"فاتح" که از فنــاوری  های روز دنیا برخوردار 
است و در کالس نیمه سنگین تعریف می  شود 
28 بهمــن ماه 97 با حضور رئیس  جمهور به 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

ملحق شد.
رئیس جمهور در مراسم الحاق زیر دریایی فاتح 
به نیــروی دریایی ارتش در بندرعباس گفت: 
اکنون نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در آب های سراســر دنیا از منافع کشور 
با اقتدار دفاع می کند و جایگاه ویژه ای دارد. 
حســن روحانی افزود: الحاق زیردریایی فاتح  
را به نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران و ملت ایران تبریک می گویم .وی گفت: 
در طول این ۴۰ ســال رشادت ها و فداکاری 
های نیروی دریایی و به ویژه حرکت در زمینه 
خودکفایی جای قدردانی و افتخار دارد، جنگ 
تحمیلی و تحریم ها محرک بیشتری بود برای 
اینکه ما بتوانیم در صنعت دفاعی و دریایی به 
خود متکی شــویم. رئیس جمهور افزود: اگر 
ســالح به صورت ارزان و عادی در اختیار ما 
قرار می گرفت اکنون به خودکفایی در زمینه 
ساخت صنایع دفاعی  نمی رسیدیم، همکاری 
ارتش وسپاه پاسداران و نیروهای بسیج سبب 
افزایــش توان قدرت دفاعی ما در دنیا شــده 
اســت. روحانی گفت: جمهوری اسالمی ایران 
همواره صلح طلب اســت و تنها برای افزایش 
قدرت دفاعی خود در برابر دشــمنان اقدام به 
توســعه صنایع دفاعی خود می کند. رییس 
جمهور ادامه داد: همه آب های سرزمینی شاهد 
و گواه دفاع نیرو های مســلح ما از کشتی ها و 
نفتکش ها در منطقه است. روحانی گفت: من 

از همه پرسنل و کارکنان و فعاالن در ارتش و 
سپاه پاسداران و نیرو های بسیج تشکر می کنیم 
که با همت خود سبب ارتقای توانمندی دریایی 

و دفاعی جمهوری اسالمی ایران     شده اند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح هم در 
این مراســم گفت: ایران به عنوان یک قدرت 
بــزرگ دریایــی  دارای ســرمایه عظیمی از 
جمله زیرســاخت ها، علم ،دانش و نیروهای 
متخصص اســت و نیروی دریایــی از اولویت 
های صنعت دفاعی کشــور در دولت دوازدهم 
پیشــرفت چشــمگیری داشته اســت. امیر 
ســرتیپ حاتمی افزود: امــروز ناوگروه های 
ارتش جمهوری اســالمی ایران قدرت نظام را 
به نمایش می گذراند و ما باید در این راه با گام 
های اســتوار رو به پیشرفت برویم. وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیرو های مسلح  با اشاره به اینکه 
یکی از فناوری های پیچیده مربوط به شلیک 

زیر آب اســت که امســال نیز  به آن دســت 
یافتیم، افزود: بومــی بودن و کم هزینه بودن 
ساخت نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی از مهم 
ترین کارهای صنایع دفاعی کشور است که به 

همت متخصصان داخلی انجام می شود.
فرمانــده نیــروی دریایی ارتش نیــز  گفت: 
زیردریایی فاتح ســالح راهبردی اســت که  
حاصل 1۰ سال تالش، همکاری و هم افزایی 
متخصصان متعهد و توانمند ســازمان صنایع 
دریایی وزارت دفاع  و مراکز علمی ، پژوهشی 
و دانشگاهی است. امیردریادار خانزادی افزود: 
این زیردریایی امروز به ماموریت اقیانوســی 
اعزام می  شود و آماده است در صحنه های رزم 
و علیه هرگونه تهدید ســطحی و زیر سطحی 
حضور یابد. دریادار خانزادی گفت: موشــک 
کروز زیردریایی فاتح، نســل جدید موشــک 
نصر اســت که در پروژه جاســک2 به نتیجه 
رســیده و با نمونه قبلی موشک نصر حتی از 
لحاظ بُرد، متفاوت است. وی بیان داشت: امروز 
به مرحله ای از توانمندی رســیده ایم که زیر 
دریایی ساخت متخصصان کشور مظهر اقتدار، 
مشــت ملت و نظام در دریا باشــد. فرمانده 
نیروی دریایی ارتش با اشــاره به توان نســل 
جوان، مومن، دانــا و پر انگیزه نیروی دریایی 
ارتش افزود: اکنون نیروی جوان از نسل قدیم 
تجهیــزات عاریه ای و غیر قابل پیش بینی به 

نسل جدید تجهیزات دست یافته است.
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نخستین زیردریایی نیمه  سنگین ساخت ایران 
تحت عنوان "فاتح" با حضور رئیس  جمهور، وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، نماینده ولی فقیه 
و رئیس  سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت 
دفاع و فرمانده نیروی دریایی ارتش، نماینده ولی 
فقیه در اســتان هرمزگان، استاندار و جمعی از 
مســئولین کشوری و لشــکری با صدور فرمان 
الحاق توسط رئیس  جمهوری اسالمی ایران 28 
اســفند ماه 97 به ناوگان نیروی دریایی ارتش 

پیوست. 
زیردریایی کامال بومی فاتح توسط متخصصان و 
دانشمندان ســازمان صنایع دریایی وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مسلح با همکاری نیروی 
دریایی ارتش و دانشگاه  ها و مراکز دانش  بنیان 
طراحی و ساخته شده اســت. نقش اصلی این 
زیردریایی مقابله با یگان  های شناور سطحی و 
زیرسطحی با استفاده از اژدر و موشک است. این 
زیردریایی می  تواند به صورت انفرادی و یا گروهی 
)به همراه سایر زیردریایی  ها، یگان  های شناور 
و تجهیزات ســاحلی( عمل کند. این زیردریایی 
توانایی حمل انواع موشک  ها، حمل اژدر و مین 
و همچنین امکان حمل نیروهای تکاور و رساندن 
آنها به نقاط مورد نظر را نیز دارد. ماموریت مهم 
دیگر این زیر دریایی قابلیت مین ریزی در دریا 
می  باشد و چنانچه تهاجم آبی خاکی به سواحل 
کشور متصور باشد، از این کالس زیردریایی در 
فاصله مناسب از ساحل به عنوان یگان جلودار، 
بــا هدف مقابله با یگان هــای آبی خاکی حامل 

نفر و تجهیزات دشــمن اســتفاده می شود. از 
دیگر ماموریت های حائز اهمیت زیردریایی فاتح 
در زمان صلح، عملیات تجســس و جمع آوری 
اطالعات می باشد. زیردریایی فاتح از 76 عنوان 
فنــاوری روز دنیا بهره  می بــرد، برخورداری از 
پرتابگر اژدر، ســونار پیشرفته، رانش الکتریکی، 
مدیریت نبــرد ترکیبی، جنــگ الکترونیک و 
مخابرات امن یکپارچه و ده  ها سامانه مدرن دیگر 
از دیگر ویژگی  های زیردریایی فاتح است که به 
نوبه خود موجبات افزایش قدرت دفاعی و آفندی 
نیروی دریای راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران را فراهم می  کند. قرار است این زیردریایی 
کــه حدود 6۰۰ تن وزن دارد و در ســاخت آن 
بیش از ۴12 هزار قطعه استفاده شده در ناوگان 
جنوب نیروی دریایی ارتش ایران مورد استفاده 

قرار گیرد.
رئیس ســازمان صنایع دریایــی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح  در این مراسم گفت: 
مراحل طراحی ،ساخت و تجهیز این زیر دریایی 
از ابتدای ســال 87 در قالب پــروژه های طرح 
والیت در دســتور کار وزرات دفــاع و نیروهای 
مســلح قرار گرفت. دریادار امیررستگاری افزود: 
افزایــش قدرت دفاعی، ورود به عرصه طراحی و 
ساخت زیر دریایی کالس متوسط، تقویت روحیه 
خودباوری در تالشــگران علم و صنعت دریایی، 
صرفه جویی ارزی، ایجاد اشتغال، رسوب دانش 
در حوزه سخت افزار و نرم افزار، تقویت نیروهای 
متخصص از مهمترین دســتاوردهای ســاخت 

زیردریایی فاتح است.

بهره برداری از پیشرفته ترین زیردریایی کامال بومی ایران "فاتح"  

پیشرفته ترین زیردریایی کامال بومی ایران "فاتح" که از فناوری های روز دنیا برخوردار است و در کالس نیمه سنگین تعریف 
می  شود با حضور رئیس  جمهور به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران پیوست.

برگزاری دومین همایش پیشرانه  های 
دریایی / رونمایی از واترجت ملی 

 6 دریایی  پیشرانه های  همایش  دومین 
اسفندماه 1397 با حضور وزیر دفاع در 
دانشگاه صنعتی شریف آغاز و نخستین 
سامانه رانش واترجت ملی رونمایی شد.

دومین همایش پیشــرانه  های دریایی با 
حضور امیر ســرتیپ امیــر حاتمی وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیرو های مسلح و امیر 
دریادار امیر رســتگاری رئیس ســازمان 
صنایع دریایی وزارت دفاع ششــم اسفند 
مــاه در ســالن جابربن حیان دانشــگاه 
صنعتی شریف به منظور بررسی "جایگاه 
سیستم رانش در بهره وری ناوگان دریایی 
کشور"، "محرکه اصلی"، "انتقال قدرت"، 
"پیش برنده هــا" و "پایــش، نگهداری و 
بهره  برداری" برگزار شد. در این همایش 
نخستین ســامانه رانش واترجت ملی با 
حضور وزیر دفاع رونمایی شد. این سامانه 
که توسط متخصصین ســازمان صنایع 
دریایی وزارت دفاع با همکاری دانشگاه  ها 
طراحی و ساخته شــده، یکی از نیاز های 
ضروری شــناور های مختلف کشور است 
که در حوزه نظامــی، تجاری و تفریحی 
کاربــرد دارد. همچنین از تمبر ســامانه 
رانش واترجت رونمایی شد. این موتور که 
برای شناور های پر سرعت کاربرد دارد، در 
لیست تحریم قرار گرفته بود؛ اما به همت 
متخصصان توانمند ایرانی ساخته و آماده 
بهره  برداری شــد. یادآور می شود، اولین 
همایش پیشــرانه های دریایی، 26 بهمن 

1۳9۵ در تهران برگزار شد.

دستاورد ملی
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وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دومین 
همایش پیشرانه  های دریایی، اظهار داشت: ما 
یک کشــور دریایی هســتیم و دریای عمان، 
خلیج فارس و همچنین دریای خزر فرصت ها و 
موقعیت ویژه ای را برای کشور به همراه دارد که 
اگر آن استفاده نکنیم تبدیل به تهدید می شود. 
امیر ســرتیپ امیر حاتمی ادامه داد: در طول 
تاریخ در برخی مواقع از دریا غافل بوده  ایم که 
تبعاتی برای ما داشــته است، البته حضور در 
دریا نیازمند لوازم و ابزار ویژه ای است که دانش 
و فناوری ساخت تجهیزات دریایی در این میان 
بســیار اهمیت دارد. وی با اشاره به پیشرفت  
های حوزه دریا در ۴۰ سال گذشته گفت: به 
برکت انقالب اسالمی و توجه ویژه مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالی( به حوزه دریا به ویژه 

حوزه دفاعی امروز دارای سرمایه  های بسیاری 
خوبی در این حوزه هستیم که نیروی انسانی 
متخصص، تجهیزات بومی و امنیت دریایی از 
جمله دستاوردهای ایران اسالمی است. وزیر 
دفاع با اشاره به نقش جمهوری اسالمی ایران 
در تامین امنیت دریایی گفت: نیروی دریایی 
ارتــش در دریاهای آزاد حضــور مقتدرانه و 
امنیت بخشی را دارد و توانسته در کنار نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، امنیت 
یکی از مهمترین آبراهه های جهان که بخش 
اعظمــی از انرژی جهان از آن عبور می کند را 
به خوبی تامین کنند. امیر حاتمی با اشاره به 
رزمایش اخیر ارتش در جنوب کشور و شمال 
اقیانــوس هند گفت: شــناورهایی که در این 
رزمایش بکار گرفته شــده تولید داخل است 

و بلوغ صنایع دریایی کشــور را نشان می دهد 
که ســطح بسیار خوبی را در حوزه دریا ایجاد 
کرده است. وی افزود: داشته های بسیاری در 
حوزه دریا کســب شده اما راه زیادی پیش رو 
داریم که با داشته های خود می توانیم با سرعت 
بیشــتری این مسیر را طی کنیم. راه طوالنی 
پیــش روی ما به دلیل ســرعت باالی علم و 
فناوری در جهان و شــرایط ویژه کشور است. 
ما نیاز به ساخت ناوشکن سنگین داریم اگرچه 
در ساخت شناورهای تندرو تا کالس متوسط 
توانایــی باالیی داریم و در حــوزه زیر دریایی 
کالس متوســط تولید کرده و دانش بومی آن 
را در اختیار داریم اما نیازمند تولید زیر دریایی 
کالس سنگین هستیم، این نیازمندی ها باید 
عامل حرکت ما شــود اگر چه دشــمنان در 
این مسیر ســنگ اندازی می کنند و کار آنها 
سنگ اندازی است اما تحریم و جنگ اقتصادی 
و روانی دشمن در کنار تهدید فرصت های نیز 
برای کشور به همراه خواهد داشت. وی ادامه 
داد: صنعــت دریایی کشــور نقش مهمی در 
پشتیبانی پیشرفت  های دریایی کشور داشته 
در حالی که پیش از انقــالب تجهیز دریایی 
بومی نداشتیم اما امروز بیش از 9۵ محصول را 
در صنایع دریایی تولید می کنیم و توانسته ایم 

در این حوزه کارهای بزرگی انجام دهیم.

اهمیت بسیار دانش و فناوری ساخت تجهیزات دریایی

نمایه شدن بیستمین همایش صنایع دریایی در سیویلیکا

دبیرخانه بیستمین همایش صنایع دریایی اعالم 
نمود، این همایش در "سیویلیکا" ناشر تخصصی 
کنفرانس های کشــور نمایه شــده و اطالعات 
رسمی همایش و کلیه مقاالت این کنفرانس در 
این پایگاه به نام نویسندگان مقاالت نمایه و ثبت 
ملی گردیده است.  براین اساس، به کلیه مقاالت 
پذیرفته شده در بیستمین همایش صنایع دریایی 

کد COI  اختصــاص خواهد یافت که به معنی 
شناسه سیویلیکا برای اســناد است. این کد به 
مفهوم کدملی اســناد نمایه شده و کدی یکتا و 
ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد 
و پیگیری دارد.  براســاس این گزارش، مقاالت 
ارایه شده در این همایش در پایگاه مذکور نمایه 
و در دســترس عالقه مندان و پژوهشگران قرار 

خواهد گرفت

وزیر دفاع: حضور در دریا نیازمند لوازم و ابزار ویژه  ای است که دانش و فناوری ساخت تجهیزات دریایی در این میان بسیار اهمیت دارد.

بیستمین همایش صنایع دریایی در پایگاه مرجع دانش "سیویلیکا" ناشر تخصصی کنفرانس های کشور نمایه شد و مقاالت 
ارایه شده در این همایش در پایگاه مذکور نمایه و در دسترس عالقه مندان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

Marine Engineering
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دستاوردهای سازمان صنایع دریایی در حوزه پیشرانه ها
رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت گفت: از سال ۱۳۹۰ برنامه جامع سازمان را در راستای قطع وابستگی و دستیابی به فناوری  ها و نیاز های حوزه پیشرانه دریایی آغاز 

کرده ایم که در این برنامه طراحی و تولید موتور های بنزینی، دیزلی، سامانه  های انتقال قدرت و رانش دریایی، پروانه سامانه  های کنترل و مانیتورینگ را در دستور کار 
خود قرار دادیم.

رئیس ســازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در 
دومین همایش پیشــرانه های دریایی، اظهار 
داشــت: سازمان صنایع دریایی از سال 1۳9۰ 
برنامه جامع خود را در راستای قطع وابستگی و 
دستیابی به فناوری  ها و نیاز های حوزه پیشرانه 
دریایی آغاز کرد. امیر دریادار امیر رســتگاری 
افزود: در این برنامه طراحی و تولید موتور های 
انتقال  بنزینی، موتور های دیزلی، سامانه  های 
قدرت، ســامانه  های رانش دریایــی و پروانه 
سامانه  های کنترل و مانیتورینگ را در دستور 
کار خود قرار دادیم. دریادار رســتگاری ادامه 
داد: در برنامه پنج ســاله پنجم دســتیابی به 
موتور های دیزلی را در دســتور کار قرار دادیم 
و در برنامه ششــم با همکاری شــرکت  های 
دانش  بنیان، ساخت اولین توربین 2۵ مگاواتی 
را در دســتور کار قرار داده  ایم که ان  شاء اهلل 
بزودی به این فناوری دست خواهیم یافت. این 
سامانه به لحاظ فنی و قابلیت سرعت کاربرد 
وسیعی در شناور های نظامی دارد و در تکمیل 

زنجیره بومی  ســازی به مــا کمک می  کند. 
رئیس ســازمان صنایع دریایی گفت: امروز با 
شرکت  های دانش  بنیان، دانشگاه  های مختلف 
تبریز، دانشگاه فردوسی، دانشگاه مالک اشتر، 
دانشــگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر و 
بسیاری از شــرکت  های داخلی و خارجی در 
حوزه ساخت پیشــرانه  های دریایی همکاری 
مســتقیم داریم. وی افزود: اولین برنامه ما در 
این حوزه طراحی موتور دریایی 9۰۰ اســب 
بخار بود که با همکاری شرکت سوئدی  ام.دی 
توانستیم نخســتین دیزل 9۰۰ اسب بخار را 
طراحی و تولید کنیم. امیر رســتگاری گفت: 
خط تولید موتور دیزلی 9۰۰ اسب بخار ایجاد 
و تاکنــون از این موتور در تیپ  های مختلف 
ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 
رئیس سازمان صنایع دریایی با بیان اینکه از 
دانش سرریز شده در موتور های دیزلی، دومین 
دیزل را با قدرت 1۵۰۰ اســب بخار طراحی و 
تولید کردیم، بیان کرد: خط تولید این دیزل 
نیز هم اکنون در سازمان صنایع 
دریایی ایجاد شــده و در حال 
فعالیت است. وی تصریح کرد: 
دیزل بعدی موتور ۳۵۰۰ اسب 
بخار بود که کار باز مهندسی آن 
توسط ســازمان صنایع دریایی 
انجــام و بر روی شــناور های 

نظامی و شناور های کالس متوسط نیز نصب 
شده اســت. دریادار رســتگاری در خصوص 
پیشرانه واترجت ملی که صبح امروز در دانشگاه 
صنعتی شریف رونمایی شد، گفت: این سامانه 
با توجه به اینکه زائده  ای را در کف شناور ایجاد 
نمی کند، قابلیت حضور شناور در آب  های کم  
عمق را ایجاد کرده اســت و می  تواند در توقف 
و تغییر جهت ســریع شناورها، مؤثر باشد که  
قدرت یک هزار و 2۰ اســب بخار را تولید می  
کند و می  تواند در شــناورهای متوسط مورد 
اســتفاده قرار گیرد. رئیس ســازمان صنایع 
دریایی با بیان اینکه خط تولید سامانه پیشران 
واترجت ملی راه اندازی شده است، گفت: این 
ســامانه در شــناور های کالس متوسط مورد 
استفاده قرار می  گیرد. وی با بیان اینکه خط 
تولید سامانه پیشران واتر جت ملی راه اندازی 
شــده اســت، افزود: در آینده ای نزدیک کار 
طراحی و ساخت موتورهای پیشران با قدرت 
سه هزار و ۵۰۰ اسب بخار را آغاز خواهیم کرد. 
دریادار رســتگاری ادامه داد: امروز ما ســالن  
های انتقال قدرت و گیربکس  های اتوماتیک و 
دنده  ای را به صورت بومی می  ســازیم و می 
 توانیم در این زمینه با خودروسازان همکاری 
کنیم. رئیس سازمان صنایع دریایی در پایان 
خاطرنشــان نمود: هم اکنون سیســتم  های 
هشــت دنده هشــت تبدیلی را برای صنایع 
مود نیاز خود ساخته  ایم و می  توانیم سیستم  
های دنــده  ای خودروها را به صورت دنده  ای 
و اتوماتیــک طراحی، تولید و بومی کنیم. این 
طراحــی و تولید حداقــل ۳۰ درصد زیر نرخ 

جهانی خواهد بود.

 دومین همایش پیشــرانه های 

دریایی، 6 اسفندماه 1397 در 

تهران، دانشگاه صنعتی شریف 

برگزار شد. 
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ارتقاء جایگاه شیالت ایران پس از انقالب اسالمی

به  مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی ایران گفتگویی با حسین عبدالحی 
معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید. 
*** جناب آقای دکتــر در بحث مدیریت 
دریا و صنایــع مرتبط با آن، قبل انقالب در 
چه جایگاهی بودیم و اکنون در چه جایگاهی 

هستیم؟
قبل از انقالب، فعالیت های شیالت عموما در 
شــمال و جنوب مستقر بود. در شمال عمدتا 
تحت پوشش شرکت شــیالت بود که بنیان 
گذار و طراح سیستم شیالت در شمال روس ها 
بودند. تمام ســاختار بهره بــرداری و صید و 
صیادی را روس هــا طراحی کرده بودند و در 
جنوب هم تحت عنوان زیرمجموعه وزارت دفاع 
بود. بعد از انقالب در همان دوران اوایل انقالب، 
تصمیم گرفته شد که شرکت شیالت جنوب و 
شمال را تحت عنوان شرکت سهامی شیالت 
ایران با هم ادغام کنند. بهره برداری از ماهیان 
خاویاری که در آن مقاطع تا ســقف 2۵۰تن 
خاویار داشــتیم به عهده اداره شــیالت بود و 
عمده امکانات و ســاختاری که وجود داشت 
تحت مدیریت دولت بود. حتی صید و صیادی 
را هم شامل می شد. بخش کوچکی به عهده 
بخش خصوصی بود. عمل آوری و جمع آوری 
میگو همه در اختیار شــرکت سهامی شیالت 
بود. وقتی در ســال 66 که بحث ادغام وزارت 
کشــاورزی و جهاد ســازندگی مطرح و البته 
رای نیاورد، ســران ۳ قوه به اتفاق پیشنهادی 
به حضرت امام می دهند که شیالت به جهاد 
واگذار شــود. بعد از آن مقطع تحوالت زیادی 

در شیالت اتفاق افتاد. عمده فعالیت هایی که 
مربوط به مردم بود به بخش خصوصی واگذار 
شد، می توان به ســردخانه های شیالت اشاره 
کرد. طبق آمــار فائو قبل از انقالب نزدیک به 
۳۰ -۳1 هزار تن تولید بیشــتر نداشتیم ولی 
اکنون پس از ۴۰ ســال 2۰۰ هزار تن صید و 
آبزی پروری در حوزه شیالت در کشور وجود 
دارد. اکنون از نظر جایگاهی در منطقه آســیا 
و اقیانــوس هند از جایگاه باالیــی برخوردار 
هســتیم. ما در حوزه آبزی پروری در منطقه 
خاورمیانه رتبــه دوم را داریم. در زمینه صید 
و صیــادی در منطقه از نظر تولید رتبه اول را 
داریم. ما در اقیانوس هند، در بحث تن ماهیان 
رتبه دوم را داریم و االن ناوگان بســیار بزرگی 
برای صیــد و صیادی در دریا داریم و بنادر ما 
تعداد زیادی بندر صیــادی، بیش از 7۰ بندر 
صیادی در جنوب کشور داریم که همه در این 
دوران ساخته شــده و بیش از 2۰۰ هزار نفر 
در شغل آبزی پروری وصید و صیادی فعالیت 

دارند.
***یکی از ظرفیــت هایی که می تواند به 
توسعه کمک کند شرکت  های دانش بنیان 
هستند. به نظر شما این شرکت  ها چه نقش 
ویژه  به  آفرینی در حوزه صنایــع دریایی 

شیالت می  توانند داشته باشند؟
خوشــبختانه با شــرکت های دانــش بنیان 
تفاهم  نامــه ای بیــن وزارت جهــاد و معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری امضا شده 
و در بخش های مختلف کشــاورزی از جمله 
شیالت این شرکتها به پشتیبانی نیاز دارند. ما 
برای استفاده از فکر و اندیشه و افراد خالق باید 

راهکار تعریف کنیم. شما نگاه کنید خارجی ها 
به راحتی با بورس های خیلی کم به نخبه ها 
این افراد را جذب کشــور خودشان می کنند. 
افرادی که ما ســال ها در کشــور برایشــان 
ســرمایه گذاری کردیم و آمــوزش دادیم. این 
افراد با هزینه کم به کشورهای دیگر می روند و 
حتی آنجا می مانند و کار می  کنند و  این کاری 
که دولت در حمایت از شرکت های دانش بنیان 
انجام می دهد می تواند فکرهایی که یک کار نو 
و ایده ای جدید خلق کرده اند، از ایده و دانش 
آنها در آن بخش استفاده شود که در این زمینه 
سازمان شیالت دارد تالش می کند و به نوعی 

از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.

معــاون آبزی پروری ســازمان 
آمار  طبق  گفت:  ایران  شــیالت 
فائــو قبل از انقــالب نزدیک به 
۳۰ -۳۱  هزار تن تولید بیشــتر 
نداشــتیم ولی اکنون پس از 4۰ 
سال 2۰۰ هزار تن صید و آبزی 
پروری در حوزه شیالت در کشور 
وجود دارد. اکنون از نظر جایگاهی 
در منطقه آسیا و اقیانوس هند از 
هستیم.  برخوردار  باالیی  جایگاه 
ما در حوزه آبزی پروری در منطقه 
در  داریم.  را  دوم  رتبه  خاورمیانه 
زمینه صید و صیادی در منطقه از 
نظر تولید رتبه اول را داریم. ما در 
اقیانوس هند، در بحث تن ماهیان 
رتبه دوم را داریم و االن ناوگان 
بسیار بزرگی برای صید و صیادی 

در دریا داریم

در چهل سالگی انقالب بیان شد؛ 
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اینفوگرافی دستاوردهای صنایع و فناوری های دریایی پس از انقالب   
دستاوردهای صنایع و فناوری های دریایی پس از انقالب اسالمی 

در قالب اینفوگرافی به نمایش درآمده است.

گروه توسعه فناوری های دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری "دســتاوردهای صنایع و فناوری های دریایی پس از 

انقالب اسالمی" را در قالب اینفوگرافی مورد بررسی قرار داده که 

در تصویر صفحه بعد آمده است.  

در چهل سالگی انقالب بیان شد؛ 

امروز می  توانیم بگوییم کشتی  ساز هستیم

به  مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی ایران گفتگویی کوتــاه و مفیدی با 
سعید جعفری مدیر توســعه صنایع دریایی 
سازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران 
)ایدرو( انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 

**جناب آقای مهندس در بحث تکنولوژی 
ساخت کشتی بعد از انقالب چه دستاورد و 

پیشرفت هایی داشته ایم؟
پیشــرفتمان فراوان و چشــمگیر بوده است، 
نمی  توانیم جایی که هم اکنون ایســتاده  ایم 
و جایی که چهل ســال پیــش بودیم را اصاًل 
مقایسه کنیم. چهل سال پیش کشور این باور 
را هم نداشت که توانمندی در حوزه  دریا داریم 
ولی اکنون ما به راحتی کشــتی  های اقیانوس  
پیما می  ســازیم و به این باور رسیدیم که می  

توانیم کشتی بسازیم.  
ساختار اقتصادی کشور یک ساختار تولیدی 
نیست، عمدتا یک ساختار تجاری است. در کل 

به بخش تولید در ساختار اقتصادی کشور کم 
 توجهی می  شود و به کشتی  سازی هم در این 
سال  ها توجه خیلی کمتری شده است. با این 
حال بخش کشــتی  سازی کشور به  تنهایی از 
نظر تنوع ساخت، سایز و ... پیشرفت های قابل 
 مالحظه داشته است. اکنون می  توانیم کامال 
عنوان کنیم که کشــتی  ساز هستیم. درست 
اســت در حوزه  ســاخت یک سری قطعات و 
تجهیزاتی که روی کشــتی نصب می  شــود 
ممکن است توانمندی نداشته باشیم که آن هم 
یــا به خاطر اقتصادی نبودن یا به خاطر بحث  
های مالی بوده اســت ولی در کل بخش های 

کشتی  سازی پیشرفت باالیی داشته ایم. 
 

**نقش شــرکت های دانش بنیان و فناور 
در توسعه صنایع دریایی و کشتی سازی را 

چگونه ارزیابی می نمایید؟
مسلما نقش این شــرکت ها پررنگ است اما 
الزم است مقدمات را برایشان فراهم کنیم. هم 
شرکت های دانش  بنیان و هم قانون  گذار باید 
به مسائلی توجه داشــته باشند. شرکت های 
دانش  بنیان به حوزه  های مشــتری دار توجه 
داشــته باشــد و این را بداند که صرف دانش 
 بنیان بودن یــک محصول فقط منجر به یک 
فعالیــت اقتصادی خوب و پایدار نمی شــود. 
شــرکت دانش  بنیان باید بنای فعالیت خود 

را در حــوزه  ای که مشــتری و متقاضی دارد 
بگــذارد، فعالیت نوآورانه  ای خوب اســت که 
متقاضی داشــته باشد. در حوزه قانون  گذاری 
نیز الزم اســت سفارشــات تجمیع شوند تا 
بتوانیم بر اســاس نیازها به شــکل مناسب از 
ظرفیت شــرکت های دانش بنیان اســتفاده 
کنیم تا مجبور نباشــیم نیازهایمان را از جای 
دیگر تأمین کنیم. همچنین نباید اجازه دهیم 
که این شــرکت ها از نوسانات بیرونی آسیب 
ببینند و با حمایت ریســک سرمایه  گذاری را 
برایشان کم کنیم. البته در خصوص موارد ذکر 
شده اقدامات و هماهنگی هایی صورت گرفته 
است و حتی در بحث تجمیع سفارش کارهایی 
انجام شده است که شرکت دانش  بنیان را در 
مســیر تقاضا قرار می  دهد. یکی از نکاتی که 
مهم است و باید حواسمان باشد این است که 
شــرکت های بزرگ و قدر بواسطه یک سری 
فعالیت  های نویی که انجام می  دهند خود را 
جزو شرکت  های دانش  بنیان حساب می کنند 
و از مزایای این شرکت  ها بهره  مند می شوند. 
شــرکتی که با پایه قوی و چند ساله جایگاه 
خودش را پیدا کرده اســت مناســب نیست 
بخاطر مزایا خــود را دانش  بنیان کند. منابع 
داخل کشور محدود است و باید بگذاریم منابع 
محدود به آن  هایی برسد که توانمندی الزم را 

ندارند و نیاز به حمایت دارند. 
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در چهل سالگی انقالب بیان شد؛ 

توسعه چشمگیر توانمندی  های کشور در حوزه  دریایی

به  مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی ایران گفتگویی کوتــاه و مفیدی با 
مجید عباســپور عضو هیئت علمی دانشگاه 
صنعتی شــریف انجام داده ایم کــه در ادامه    

می خوانید. 

*** آقــای دکتر در بحــث آموزش  های 
پژوهش پس  و  تحقیق  و  دریایی  آکادمیک 
ایم؟  انقالب چه دست آورد هایی داشته  از 
چه اقداماتی در این حوزه انجام  شده است؟ 
امروزه پس از گذشــت چهار دهه ما هنوز در 
درک مفهوم این مقوله با چالش و ضعف مواجه 
هستیم. مثاًل پروژه  ای برای تولید یک قطعه با 
کمک نیروهای خارجی در دســت اقدام است 
ولی به دلیل عدم وجــود نگاه علمی و بحث 
انتقال فناوری برای تولیدات بعدی این قطعه با 
مشکل مواجه می  شویم. این مشکل زمانی حل 
می  شــود که بخش تحقیق و توسعه در کنار 
صنعت قرار گیرد و از توانمندی  های دانشگاهی 
در صنعت استفاده شود. لذا باید راهکارهایی در 
زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت مطرح شود که 
در آن  هم کارفرما و بخش  های درخواست کننده 
از لحاظ زمان انجام کار با مشکل مواجه نشوند 
و هم صنعت قادر به تأمین نیازها باشد. الزم به 
ذکر اســت که توانمندی  های کشور در حوزه  
آکادمیک دریایی امروز بســیار توســعه یافته 

اســت و افق های روشــنی در آن وجود دارد، 
بخصوص که نقشــه راه صنایــع دریایی نیز 
امروز تصویب  شــده است و حتی مقام معظم 
رهبری نیز به این نکته تأکید داشته است که 
توانمندی  های دریایی کشــور باید به گونه  ای 
باشد که شناورهای ســاخت ایران بتوانند تا 
قطب جنوب نفوذ داشته باشند. به  رغم تمام 
چالش  ها و مشــکالت کشور، صنعت دریایی 
پیشرفت  های فراوانی داشته و دست آورد های 
ارزشمندی را به دســت آورده است. ما پیش 
 از این به دلیل محدودیــت  های مرزی اجازه 
ورود سازه  های فراساحلی را نداشتیم و توانایی 
الزم  برای ساخت نیز در کشور وجود نداشت. 
امروزه ما توانایی طراحی، نصب و ساخت سازه 
 های فراساحلی را داریم و در زمینه لوله  گذاری 
و .... نیز اقدامات مؤثری انجام  شــده است. در 
حوزه  های دفاعی در بحث شناورهای تندرو و یا 
زیردریایی پیشرفت  های چشم  گیری داشتیم. 
تا پیش  از این ما حتــی جرئت مطرح کردن 
بحث ســاخت در این زمینه  ها را نداشتیم اما 
امروزه شاهد هستیم شناورهای باکیفیتی در 
کشور ساخته می  شــود. من فکر می  کنم ما 
می  توانیم توانمندی  ها را تا حدی گســترش 
دهیم که امکان انتقال فناوری حتی به خارج 
از مرزهای کشــور را داشته باشیم. به صورت 
کلی در این زمینه نیز مانند ســایر حوزه  ها، 

پیشرفت  های خوبی حاصل  شده است. زمانی 
بــود که ما حتی آزمایشــگاهی برای تســت 
نمونه و مدل نداشتیم. امروزه آزمایشگاه  های 
خوبی در این رابطه احداث  شــده است. توجه 
به این نکته نیز بســیار حائز اهمیت است که 
دانشــجو و نیروی انسانی کارآمد در پیشرفت 
یک حوزه بسیار مؤثر است. تا پیش  از این به 
دلیل عدم وجود این رشته به طبع این ویژگی 
مهم در صنعت دریا وجود نداشــت. امروزه در 
زمینه نیروی انسانی نیز توانمند هستیم. البته 
همچنان نیاز اســت که پیشرفت  ها را سرعت 
ببخشیم و زمینه  های توسعه را نیز گسترده  تر 
کنیم چراکه یک  سوم کره  زمین از آب است و 
دریاها هنوز بسیار ناشناخته اند، لذا زمینه  های 
فعالیت بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد. 
حوزه  محیط  زیســت دریا نیز حوزه  ای بسیار 
گسترده است و بخش  های بسیار زیادی دارد. 
آلودگی  های دریایی و پدیده  های خطرناک، 
علوم مرتبط مانند فیزیک دریا، شــیمی دریا، 
بیولوژی دریا، گیاه  شناســی دریا و .....همگی 
به نحوی مرتبط با محیط  زیست دریا هستند. 
عالوه بر این، دانش مهندسی در حوزه  محیط 
 زیست دریا نقش مهمی را ایفا می  کند. شاید 
بیولوژیســت ها قادر به تشخیص بسیاری از 
پدیده ها باشند اما علت وقوع و یا جریان  های 
دریایی تأثیرگذار، مدل  سازی  های مربوطه و 
بســیاری از مسائل از  این قبیل نیاز به دانش 

مهندسی دارد.  

***نقش شرکت  های دانش  بنیان در توسعه 
صنعت دریا را چگونه ارزیابی می نمایید؟

با توجه به گستردگی حوزه دریا این شرکت  ها 
مــی  توانند زمینه  های فعالیت گســترده  ای 
داشــته باشند. برای مثال در زمینه مانورینگ 
و کنترل شــناور، در زمینه  های نرم  افزاری، 
بحث  های انــرژی و .... تا بــه  این  ترتیب گام 

مؤثری در توسعه و پیشرفت داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: به  رغم تمام چالش  ها و مشکالت کشور، صنعت دریایی پیشرفت  های 
فراوانی داشته و دست آورد های ارزشمندی را به دست آورده است.
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خودباوری و روحیه اعتماد به داخل بزرگترین دستاورد بعد از انقالب

به  مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی ایران گفتگویی کوتــاه و مفیدی با 
حمید بورد مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره  

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 
*** جناب آقای مهندس چه ظرفیت هایی 
در حــوزه دریایی نفت وجــود دارد؟ چه 

دستاوردهایی داشته ایم؟
بزرگترین دستاوردی که بعد از انقالب به دست 
آورده ایم، خودباوری و روحیه اعتماد به داخل 
بوده اســت که در قبل از انقــالب این وجود 
نداشــت. هم اکنون نصب جکت ها با مدیریت 
و راهبری شــرکت های داخلی انجام می شود 
که نشــان دهنده بلوغ و توانایی این شرکت ها 
در صنعت نفت دریایی است. عملیات طراحی، 
تامین کاال، ساخت و نصب سکوها شامل جکت، 
عرشه، ســه خط لوله زیردریایی و کابل های 
زیردریایی، بــا رعایت کامل اســتانداردهای 
جهانی و در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی توسط پیمانکاران ایرانی با کارفرمایی 

شرکت نفت فالت قاره می شود.
با توجه به تغییر رویکردی که در بحث حمایت 
از تولیدکننــدگان داخلــی در مجموعه نفت 
فالت قاره انجام گرفته است، بیشتر شناورهایی 
کــه در منطقه کار می کنند ســاخت داخل 
هســتند. همچنین بخش عمده ای از دکل ها 
و ســرویس های حفاری کــه در منطقه کار 

می کنند نیز داخلی هستند.
ســازندگان بسیار خوبی در کشور وجود دارند 
که می توانند در باالدســت نفت، بســیار از 
مشکالت شرکت های تولیدی و بهره بردار ی 
را حل کنند .سازندگان باید به کیفیت و قیمت 
مناســب محصوالت تولیدی خود توجه کنند 
تا بتوانیم با این شــرکت ها همکاری مناسبی 
داشته باشیم. هرچند که اعتقاد داریم که باید 
از این شرکت ها در مقایسه با تولیدکنندگان 

خارجی حمایت خاصی انجام گیرد.
*** چالش ها و مســائل مربوط به صنایع 

تواند  می  راهکاری  چه  دریایی چیســت؟ 
گره گشا باشد؟

کار صادرات در دریا کار ســاده ای نیست که 
خوشبختانه این کار توسط مجموعه فالت قاره 
بــه خوبی در حال انجام اســت. کار در دریا و 
هزینه اکتشــاف و استخراج در دریا به مراتب 
سخت تر و گران تر از کار در خشکی است به 
صورتی که این هزینه تا 6 برابر هم می رسد. 
بالتبع نیاز به منابع، سرمایه و امکانات بیشتری 
دارد. بحث دیگر، فناوری و تکنولوژی های روز 
در زمینه دریاســت که متاسفانه اندکی عقب 

هستیم و باید به آن سطح برسیم.
از مهمترین راهکارهایی که باعث پیشــرفت 
صنایع دریایی و حتی توسعه کشور می شود، 
اســتقرار جمعیت در سواحل کشــور است. 
با وجــود اینکه بزرگترین و پیشــرفته ترین 
شــهرهای جهان در کنار دریاها واقع شده اند 
ولی متاسفانه این مهم در کشور ما مورد غفلت 
واقع شده است  همین باعث دوری فرهنگ ما 

از دریا شده است.
می توان 2۰ بندر با جمعیت یک میلیون نفر 
در سواحل کشور ایجاد کرد و تمام نیازهای ان 
ازجمله بــرق، آب، گاز و ... را به صورت ارزان 
تولید کرد و خدمات داد، این کار شدنی است 

و در بلند مدت منافعی بسیاری را عاید کشور 
می کند.

*** نقش صنایع داخلی و شــرکت دانش 
بنیــان و فناور در توســعه صنعت دریایی 

چیست؟
وجود اینگونه مجموعه ها بسیار ظرفیت خوبی 
است و با استفاده از توان آنها می توان بسیاری 
از مشکالت و معضالت کشور و صنعت را حل 
کرد. باید پروژه و کار برای آنها تعریف شود و با 
شرکت هایی که تولید محصول دارند و بر پایه 

علم فعالیت می کنند همکاری کرد.
بیــش از 7۰درصد از نیاز صنایع باالدســت 
نفت را می توان در درون کشــور تولید کرد. 
تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی نباید ترسی 
از شکست داشته باشند. مدیران و مجموعه های 
فنی کشور باید از سازندگان حمایت کنند زیرا 
این حمایت ها در نهایت به موفقیت ختم می 

شود.
امروزه بسیاری از پمپ های فرآیندی در درون 
کشور ساخته می شوند و تولید کنندگان بسیار 
خوبی در این زمینه فعال هســتند. همچنین 
شیرآالت که نیاز اصلی صنعت نفت است نیز 
در کشور ساخته می شوند و اکثرا نیز با کیفیت 

هستند.

در چهل سالگی انقالب بیان شد؛ 

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره گفت: بزرگترین دستاوردی که بعد از انقالب به دست آورده ایم، خودباوری و روحیه اعتماد 
به داخل بوده است که در قبل از انقالب این وجود نداشت.
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در چهل سالگی انقالب بیان شد؛ 

خودکفایی در ساخت کشتی سازی / مهاجرت نیروهای متخصص

رضا عبدالمجید یکی از مدیران و چهره های 
باســابقه صنایع دریایی کشــور است که در 
شــرکت هایی چون ملی نفتکش ایران، صدرا 
و ایزوایکــو ســمت  های مختلف مهندســی 
و مدیریتی در حوزه ســاخت شــناور داشته 
اســت. مدیریت کارخانه دریای خــزر )یارد 
صدرای نکاء(، مهندس ناظر ساخت یکی از ۵ 
فروند کشتی  های کوه پیکر سفارش شده به 
کشتی  سازی دوو کره جنوبی، مسؤول کامل 
و مســتقیم کشــتی چهارم به نام ایران نجم، 
مســؤول تیم نظارت عالیه بر ساخت ۵ فروند 
کشتی VLCC در کشتی  ســازی هیوندای، 
مدیر پروژه ســاخت کشــتی  11۳ هزارتنی 
افراماکس در شــرکت صدرا، مشــاور شرکت 
کشتی سازی عظیم گسترش هرمز، عضو سابق 
هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران و ... 
رزومه و سابقه کاری پربار او را نشان می دهد. 
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
ایران گفت وگویی با وی انجام داده ایم که در 

ادامه می خوانید. 
 ****جناب آقای مهندس دســتاورها و 
پیشرفت های صنعت ساخت دریایی پس از 

انقالب چه بوده است؟
با توجه به مرزهای گســترده آبی، ایرانی ها از 

دیرباز در صنعت کشــتی سازی و دریانوردی 
تجربه داشته و پیشتاز بوده اند. البته موضوعی 
که بسیار حائز اهمیت است منطقه جغرافیایی 
کشور ما اســت که می توان آن را از بهترین 
موقعیت های جغرافیایی برای کشــتی سازی 
و به خصوص تعمیرات دانســت. چراکه ما در 
کوتاه ترین مسیر کشتیرانی برای تمام دنیا چه 
از نظر شناورهای کارگو و چه تانکر قرار داریم. 
همینطور با توجه به مرزهای آبی گسترده ما 
می توانیم در امر شیالت، ماهیگیری و از همه 
مهم تر استخراج نفت نیز فعالیت داشته باشیم. 
به نظرم شروع قوی و توجه موثر به حوزه دریا 
می توانســت باعث پیشرفت قابل توجه سایر 
صنایع پشتیبان باشد. متأسفانه سرمایه گذاری 
های که توســط شرکت های خارجی پیش از 
انقالب انجام شده بود پس از انقالب با خروج 
کشــورهای سرمایه گذار از کشور متوقف و به 
دلیــل نبود تکنولــوژی الزم در آن زمان این 
صنعت با عقب نشــینی قابل توجهی مواجه 
شــد. پس از آن نیز با وقوع جنگ وقفه قابل 
توجهی در امر سازندگی و پیشرفت صنایع به 
وجود آمد. عالوه بر این عدم توجه به اهمیت 
این صنعت و دریا محور بودن سایر صنایع، در 

رکود این صنعت بی تأثیر نبوده اســت. زمانی 
که دست به توسعه و شــروع فعالیت در این 
صنعت زدیم نیز به علت بی تجربه بودن و تازه 
کار بودن نیروی انســانی اعم از متخصصان و 
مدیران این پیشرفت و توسعه بسیار سیر کند 
و آرامی داشــت. البته از نظر بنده در 1۰ سال 
اخیر صنعت کشــتی سازی و فراساحل چه از 
نظر ســاخت و چه از نظر تعمیرات، تجربیات 
بسیار ارزشمندی کسب کرده است. لذا شاید 
بتوان گفت امروزه کشور ما به جز در یکی دو 
مورد در ساخت کشــتی کاماًل به خودکفایی 
رسیده است. همچنین الزم می دانم اشاره ای 
داشته باشم به بحث پیشرفت بسیار چشمگیر 
صنایع فراساحل که از نکات قوت این صنعت 
محسوب می شود ولی در بحث کشتی سازی 
توجه و ســرمایه گذاری الزم انجام نشده لذا 
حتی نیروی های متخصص مــا نیز در حال 
حاضر اکثرا در خارج از ایران و در شرکت های 
به نام کشتی سازی مشغول  فعالیت هستند. 
بزرگترین دســت آورد ما در طی این سال ها 
اعتماد به نفس و باور به توانمندی های داخلی 
بوده است. البته شاید بتوان بخش طراحی را 
در زمینه کشــتی سازی از این قاعده مستثنا 
دانســت. چراکه در این بخش زیرســاخت ها 
هنوز تقویت نشده و سرمایهگذاری الزم صورت 

نگرفته است. 
***نقــش فناوری و شــرکت های دانش 
بنیان را در توسعه صنایع دریایی چگونه می 

بینید؟
زیرساخت های الزم و پتانسیل برای پیشرفت 
بالقوه در تمامی زمینه های صنعتی وجود دارد 
و اگر صرفه اقتصادی داشــته باشد و بتوانیم 
زنجیره تولید پایدار داشته باشیم، بدون شک 
شــرکت های دانش بنیان ما می توانند نقش 
قابل توجهی در پیشــرفت و شکوفایی داشته 

باشند. 

امروزه کشور ما در بحث کشتی سازی کامال به خودکفایی رسیده است با این وجود توجه و سرمایه گذاری الزم انجام نشده و 
حتی نیروی های متخصص ما اکثرا در خارج از ایران و در شرکت های به نام کشتی سازی مشغول  فعالیت هستند.
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خودکفایی کشور در صنایع مرتبط با دریا

حوزه دریا و صنایع دریایی بخش های مختلفی 
را شــامل میشــود که عبارتند از ســکوهای 
دریایی، اســتفاده از منابع نفت و گاز در دریا، 
حمل و نقل دریایی، صنایع صید و اســتفاده 
از آبزیان و ســاخت و تعمیر انواع کشتی ها، 
شناورها، تجهیزات دفاعی و ... که خوشبختانه 
در چهل سال اخیر پیشرفت های چشمگیری 
در آن وجود داشــته اســت. به طوری که در 
ابتدای انقالب ناوگان کشتیرانی و حمل و نقل 
دریایی محدودی وجود داشت و در حال حاضر 
بیش از یک درصــد از ظرفیت ناوگان حمل 
و نقل دریایی جهان در اختیار ایران اســت و 
در منطقه نیز جایگاه اول ناوگان حمل و نقل 
دریایی متعلق به ایران می باشد. در حوزه بنادر 
نیز در ابتدای انقالب بنــادر محدودی وجود 
داشــت که فعالیت حمل و نقــل و جابجایی 
کاال را در حوزه های تجاری، نفتی و شــیالت 
انجام می دادند. خوشــبختانه در حال حاضر 
توســعه قابل توجهی در این حوزه ایجاد شده 
اســت و بیش از 2۰۰ بنــدر کوچک و بزرگ 
در حوزه های مختلف تجاری، نفت، شــیالتی 
و تفریحی در کشور وجود مشغول به فعالیت 
می باشند. در حوزه کشــتی سازی تقریبا در 
ابتدای انقالب فعالیت چندانی وجود نداشت 
و چیزی که چهل سال پیش ساخته می شد 
محدود به ساخت چند نمونه قایق کوچک بود 
اما در حال حاضر نمونه های مختلف کشتی و 
شــناور دفاعی و تجاری وجود دارد که توسط 

شرکت های داخلی ساخته شده اند و درحال 
بهره برداری می باشــند. در حــوزه آموزش و 
تربیت نیــروی متخصص نیــز اوایل انقالب 
مشــکالت زیادی وجود داشت، به طوری که 
تقریبا تمام متخصصان دریایی کشــور برای 
آموزش باید به خارج از کشور اعزام می شدند 
تا دوره آموزش های تخصصی را بگذرانند اما در 
حال حاضر فارغ التحصیالنی در مقطع دکتری 
از دانشــگاه های داخلی به تربیت متخصصان 
پرســنل دریایی در حوزه های تجاری، دفاعی 
و ... مشــغول می باشــند. در حــوزه مراکز 
دانشگاهی و تحقیقاتی، چهل سال پیش تقریبا 
هیچ مرکزی در کشور وجود نداشت، اما اکنون 
زیرساخت های بسیار مناسبی برای تحقیقات 
و آزمایش های دریایی فراهم شــده اســت و 
بیش از 1۰ آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی فعال 
در کشور مشغول فعالیت هستند. همچنین، 
براساس تحقیقات و فعالیت های علمی حوزه 
دریایــی، در جایگاه رتبه هفتم دنیا قرار داریم 
که از لحاظ تعداد و انتشار مقاالت رتبه بسیار 
خوبی است، به طوری که نسبت به کشورهایی 
همچون ژاپن و حتی برخی کشورهای اروپایی 
در جایگاه باالتری قرار داریم و می توان امیدوار 
بــود، اگر زنجیره علم تــا عمل را کامل کنیم 
ارزش افزوده و اشــتغال خوبی در کشور ایجاد 
خواهد شد. در حوزه ساخت تجهیزات، مواد و 
ابزارآالت مورد استفاده در دریا نیز در گذشته 
بســیار محدود بود، ولی امروزه بیش از 2۰۰ 

شــرکت فعال داخلی در حوزه  تولید قطعات 
تجهیزات و ابزارآالت دریایی فعالیت می کنند 
و نیازی به خارج از کشــور نیست. در بخش 
ساخت و نصب ســکوهای دریایی که جهت 
بهره برداری از منابع نفت و گاز مورد استفاده 
قرار می گیرد تا دهه هفتاد وابستگی شدیدی 
به پیمانکاران خارجی وجود داشــت، اما طی 
دو دهه اخیر تالش های زیادی برای افزایش 
توان داخلی در بهره بــرداری از منابع نفت و 
گاز صورت گرفته است، به طوری که در حال 
حاضر این کار به صورت کامل توسط شرکت ها 
و پیمانــکاران داخلی انجام می شــود حتی 
صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای 
مختلف نیز در این حوزه امکان پذیر شده است. 
موضوع دیگری که درحــوزه دریایی اهمیت 
دارد بحث بازرسی و صدور گواهینامه های بین 
المللی ایمنی و استاندارد است که تا چند سال 
گذشته وابستگی شــدیدی به موسسات بین 
المللی خارجی داشــتیم، اما خوشبختانه در 
زمان تحریم ها این نیاز باعث شــد شرکت ها 
و مراکــز داخلی در این حوزه فعال شــوند و 
ناوگان بزرگ دریایی کشور با پرچم جمهوری 
اسالمی و گواهینامه های موسسات داخلی در 
دریاها به فعالیت بپردازند. در واقع از این نظر 
خودکفا شده ایم و نیازی به کشورهای خارجی 
نداریــم. در بّعد شــناخت وضعیــت دریاها، 
اطالعات دریایی و اطالعات اقیانوس شناسی 
نیز خوشبختانه گام های خوبی برداشته شده 
و در حال حاضر برای کسب اطالعات مربوط 
به حوزه دریا همانند گذشته وابستگی به مراکز 
خارجی نداریم و مراکز داخلی توانمندی کامل 
در این حوزه کســب کــرده اند که می توانند 
در اختیار سایر نهادها و شرکت های مرتبط با 

حوزه دریا قرار دهند.

در چهل سالگی انقالب بیان شد؛ 

کارشناس صنایع و فناوری های دریایی گفت: حوزه دریا و صنایع دریایی در چهل سال اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است.

کارشناس صنایع و فناوری های دریایی، 
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، 

حمل و نقل پیشرفته

احسان عسکری
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در چهل سالگی انقالب بیان شد؛ 

سرعت و رقابت با هوشمند سازی بنادر

محمد مــدد یکی از برجســته  ترین مدیران 
عامل ســازمان بنادر و دریانوردی است که از 
ســال 1۳6۴ تا 1۳76 در این سازمان خدمت 
نموده است. در کارنامه درخشان او تصدی گری 
پســت های مهمی همچون  رئیس مرکز آمار 
ایران، رییس ســازمان نقشــه  برداری کشور، 
معاونــت معاون رییس جمهور و ... به چشــم 
می  خورد. به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی ایران گفت وگویی با وی انجام داده ایم 

که در ادامه می خوانید.  
حوزه  دستاوردهای  دکتر  آقای  ***جناب 
دریایی کشور را بعد از انقالب چگونه ارزیابی 

می نمایید؟
یک سری اتفاق ها افتاد که خوشحال کننده 
اســت، مثال خیلی از دانشگاه ها مانند تهران، 
صنعتی شــریف، پلی تکنیک و ... رشته های 
دریایی نداشــتند اما اکنون دارند یا دانشگاه 
دریایی نداشتیم که االن داریم. اما در کل گله 

من این اســت که ما فرهنــگ دریایی نداریم 
و فرهنگ مان خشــکی اســت. برای فرهنگ 
دریایی داشتن، آموزش و پرورش باید از همان 
مدارس ابتدایی تا دانشگاه فرهنگ مردم را به 
سمت دریا گرایش دهد. بچه ها قایق بسازند، 
ســفر دریایی بروند و با دریا آشتی کنند و از 
دریا نترسند. یکی از دالیل به دوران استعمار 
برمیگردد که کشورهایی مثل انگلیس و پرتغال 
ســواحل را به توپ بستند و مردم را به سمت 
مرکز فراری دادند. ما باید صنایع سنگین را به 
ســمت دریا ببریم، تمام صنایعی که آب نیاز 
دارد به سمت دریا و حتی قطب جمعیتی به 
ســمت دریا هدایت شود. هنوز در کتاب های 
آموزش و پرورش بحث دریا وجود ندارد و هنوز 
در خوراک و سفره غذایی مردم آبزیان حضور 
کاملی ندارند. الزم اســت صنایــع با گرایش 
دریایی به سمت دریا بیاید و اشتغال ایجاد کند 
باعث تجمع دریایی می شــود و تجمع نیروی 

انســانی نیز باعث اشــتغال و رونق اقتصادی 
می شود. حمل و نقل جزیره ای نیست و زمانی 
ارزش دارد که تار و پودش با هم مرتبط شود. 
توسعه نقطه ای نمی تواند راندمان داشته باشد 
بلکه شــبکه حل و نقل باید به شکل اصولی 
و درســت به هم وصل شود. اگر حمل و نقل 
ترکیبــی بوجود نیاید ما فقــط یک بخش را 
توســعه می دهیم و بخش هــای دیگر روی 
زمین می مانند. بنابراین ما هنوز خیلی جای 

کار داریم. 
***مدتی اســت که بحث شــرکت های 
دانش بنیان در کشور ما مطرح شده است. 
به نظرتان این شــرکت ها در زمینه توسعه 
صنعت دریا چه نقشــی می توانند داشته 

باشند؟
در کل معتقدم شــرکت هــای دانش بنیان 
مخصوصا در زمینه آی تی باید مساله هوشمند 
ســازی بنادر را دنبال کنند. کار در بندر برای 
نیروی انسانی مشــکالت خاص خود را دارد 
بنابرایــن در ایــن مناطق هر چقــدر نیروی 
انسانی کمتر باشد، صدمه و آسیب نیز کمتر 
خواهد شد و از طرف دیگر راندمان کار توسط 
تکنولوژی بیشــتر نیز خواهد شــد. این مهم 
به وسیله فعالیت شــرکت های دانش بنیان 
امکان پذیر می شــود. اگر یک پســت اسکله 
هوشــمند راه اندازی کنیم که به تدریج تمام 
اسکله ها را در بر گیرد باعث می شود در آینده 
هم کارها استانداردتر شود و هم سرعت عمل 
باالتر بــرود از طرفی بنادر ما قابلیت رقابت با 

بنادر دنیا را نیز پیدا خواهند کرد.

با هوشمند سازی بنادر در آینده هم کارها استانداردتر می شود و هم سرعت عمل باالتر می رود و از طرفی بنادر ما قابلیت 
رقابت با بنادر دنیا را نیز پیدا خواهند کرد.

www.marinenews.org
www.iraname.com

info@marinenews.org
@marinenews_ir
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صنایع دریایی از جمله مهمترین صنایع مغفول مانده

عضو هیات مدیره کنفدارسیون صنعت، علت 
سفارشات  را  دریایی  صنعت  ماندگی  عقب 
عنوان  دولتی  نهادهای  سوی  از  ناهماهنگ 
و گفــت: قدرت خرید محصــوالت صنایع 
دریایی از سوی شــرکت نفت، کشتیرانی 
نشد  استفاده  کشور  دریایی  صنایع  نفع  به 
و بیشتر نیازها از کشورهای دیگر از جمله 

کره تامین شده است.
چهل ســال از پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی می گذرد و طی این 
ســال ها با وجود مشکالت عدیده 
اقتصادی، تحریم هــا، تهدیدها و 
کمبودهایی که به واسطه ایستادگی 
انقالب در برابر نامالیمتی ها بر ملت 
بزرگ ایران تحمیل شده است، نمی 
توان پیشــرفت های صورت گرفته 
در بســیاری از بخش های صنعتی 

و اقتصادی کشور را نادیده گرفت، هرچند این 
پیشــرفت ها در پاره ای از مواقع می توانست 
با ســرعت و شدت بیشتری اتفاق بی افتد. در 
این زمینه مهمترین صنایع کشور که باید در 
طول این ســالها بیش از سایر بخش ها مورد 
توجه دولتها قرار می گرفت، صنایع مادر بودند. 
کارشناسان اقتصادی صنایع مادر را صنایعی 
تعریف می کنند که با تعداد وسیعی از فناوریها 
سروکار دارند، حجم و قطعات مورد استفاده در 
آنها بسیار است و با صنایع دیگر ارتباط زیادی 
دارند، به عبارت دیگر این صنایع به عنوان موتور 
محرکه بسیاری از صنایع دیگر محسوب می 
شوند و از بازار بزرگ و مطمئنی برخوردارند، 
تعداد اینگونه صنایع زیاد نیست و صنایع نظیر 

صنعت خودرو، کشتی سازی، ساختمان، فوالد 
و ... از جمله این صنایع بشــمار می روند. در 
این ارتباط آمار ۴۰ ساله صنعت کشور که به 
تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منتشر شــده حاکی از آن است طی ۴۰ سال 
گذشته تولید و صادرات کاالهای صنعتی در 
ایران افزایش داشته است با این حال، صنایع 

خودروسازی، ساختمان سازی و کشتی سازی 
از جمله مهمترین صنایعی هستند که در این 
ســالها مغفول مانده یا پیشرفت چشمگیری 

نداشته اند. 
در همین زمینه عضو هیات مدیره کنفدارسیون 
صنعت ایران با بیان اینکه بعد از انقالب اسالمی 
در حوزه صنایع مادر و زیرساختی تحرک خوبی 
داشتیم، گفت: در حال حاضر در حوزه تولید 
فوالد، چدن، ســیمان و مس با گذشته قابل 
مقایسه نیســتیم. نصراهلل محمد حسین فالح 
همچنین با اشــاره به پیشرفت خوب صنایع 
ماشین سازی، غذایی، کاشی و سرامیک، برق 
و نساجی در چهل سال اخیر، خاطرنشان کرد: 
صنعت ماشین ســازی در دهه ۴۰ آغاز شد و 

خود پایه گذار صنایع دیگری شــد که بعد از 
انقالب اســالمی از طریق سازمان گسترش و 
نوســازی صنایع تکثیر شــدند. وی در ادامه، 
خودرو ســازی و صنایع دریایــی را ازجمله 
صنایع ضعیف عنوان نمود و گفت: در صنایع 
خودرو بیشتر به شعار بسنده کردیم و با وجود 
اینکــه این صنعــت در دوره هایی از حمایت 
برخوردار شد و پیشرفت هایی داشت 
اما مسیر مناسب برای پیشرفت در 
این صنعت انتخاب نشــد. به گفته 
فالح با وجود ســواحل طوالنی در 
شــمال و جنوب و عمــق آب که 
کامال برای توسعه صنایع دریایی و 
کشتی سازی نیر مناسب است، در 
حال حاضر این صنعت در جایگاهی 
که باید باشــد، نیســت. این عضو 
هیات مدیره کنفدارسیون صنعت علت عقب 
ماندگی صنعت دریایی را سفارشات ناهماهنگ 
از ســوی نهادهای دولتی عنوان نمود و گفت: 
قدرت خرید محصوالت صنایع دریایی از سوی 
شرکت نفت، کشتیرانی به نفع صنایع دریایی 
کشور استفاده نشد و بیشتر نیازها از کشورهای 
دیگر از جمله کره تامین شده است. فالح در 
پاسخ به سوال روزنامه آفتاب یزد که مهمترین 
کارهایی که باید طی چهل ســال گذشته در 
بخش صنعت انجام می شد اما نشده، چیست؟ 
خاطرنشــان نمود: باید قــدرت خرید ملی از 
نهادهای دولتی به تدریــج به عوامل داخلی 
منتقل می شد تا وارد کنندگان بعد از مدتی 
به ایجاد واحدهای صنعتی تشویق می شدند. 

در چهل سالگی انقالب بیان شد؛ 

کارشناس صنایع و فناوری های دریایی گفت: حوزه دریا و صنایع دریایی در چهل سال اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است.
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در چهل سالگی انقالب بیان شد؛ 

علم و تکنولوژي الزمه استفاده از دریا 

عضو هیئت علمی دانشــگاه خلیج فارس 
تنها چند درصد دریا  بوشهر گفت: بشــر 
را شناخته اســت اما هنوز درصد زیادي از 
آن ناشــکفته است و کشف نشده است در 
صورتي که دهها برابر منابعي که در خشکي 
وجود دارد، در دریا موجود است اما علم و 
تکنولوژي الزمه اســتفاده از آن است. باید 
اینها را بشناسیم تا به خوبی از دریای خود 
نگهداري  کنیم،  محافظت  آن  از  و  استفاده 

دریا در حال حاضر یک مسئله مهم است.
****در حوزه صنایع  و فناوری های دریایی 
پس از انقالب چه پیشرفت و دستاوردهایی 

داشته ایم؟
هر آنچه کــه در زمینه آمــوزش عالي ایجاد 
شــده اســت، بعد از انقالب بوده است. اگر ما 
قبل از انقــالب 2۰ هزار تن ماهي میگرفتیم 
همین دریا را داشتیم ولي االن ۵۰۰ هزار تن 
ماهي مي گیریــم. یعني بهره وري و عملکرد 
ما بهتر شــده اســت و باید به مراتب به یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن برســیم که این کف 
دنیا است لذا در بنادر نسبت به چهل سال قبل 
پیشرفت زیادي کرده ایم. حدود ۳۰ کیلومتر 
اسکله داریم. در اوایل انقالب ناگهان 6۵ درصد 
بنادر ما از بین رفت و با فشار ۳۵ درصد چقدر 
مقاومت و هزینه دادیم تا توانستیم بندر شهید 
رجایي، چابهــار، بوشــهر و... را ایجاد کنیم. 
ظرفیت کشتیراني کشور ما قبل از انقالب ۵۰۰ 

هزار تن بــود اما در حال حاضر ۵ میلیون تن 
کشتیراني داریم که در رتبه 1۵ دنیا هستیم.

بعد از انقالب نفتکش وارد ایران شــد و االن 
نفتکش مقام اول را در دنیــا دارد. بزرگترین 
ناوگان دنیا از نظر ظرفیت متعلق به ایران است 
و ما باید از نظر بهره وري، کاست و درآمد هم 
رشــد کنیم. ما بزرگترین ناوگان نفت سیاه و 
بزرگترین ذخایر گاز دنیا را  داریم. عســلویه 
یکي از بزرگترین نقاط سرمایه گذاري جهان 
است، اگر چه مشکالتي از نظر مدیریتي دارد 
ولــي باید در این زمینه انســجام مدیریتي و 
سازماندهي داشته باشیم و ببینیم در کجاي 
دنیا قرار داریم تا بتوانیم خود را بهبود دهیم. 
قبل از انقالب عســلویه اصال به شکلي که در 
حال حاضر است وجود نداشت، اما االن دیده 
مي شود که چه رشدي کرده است و در نهایت 
این رشــد مي-خواهد به  تولید، صادراتي و... 
منجر شــود، ارز وارد کشور شود و یک رفاه و 

بهبود را ایجاد کند.
***نقش مراکز تحقیقاتی و  شــرکت های 
دانش بنیان در توسعه صنایع مرتبط با دریا 

چیست؟
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوري 
مسئول است تا به دانشگاهها و مراکز پژوهشي 
کمک کنــد تا ما از طریق علوم دریایي دانش 
بنیان وارد دریا شویم و تکنولوژي دریایي را به 

دست آوریم. ما باید از تکنولوژي منابع عظیم 
دریایي که بهره مند هســتیم، استفاده کنیم. 
ما با گردشــگري دریایي میتوانیم بیکاري و 
اقتصاد شــمال را متحول کنیم. در گذشته ما 
جز کشورهاي دریانورد بودیم اما امروزه بحث 
سیاســت دریایي مطرح مي شــود. سیاست 
دریایي آمریکا این است که برنامه ریزي کردند 
تا کشورهاي ناوگان ما را بگیرند و دردسر ایجاد 
کننــد. تا تجارت خارجه ما را مختل کنند. ما 
در حال حاضر در تحریم هســتیم اما تحریم 
تاثیر زیادي بر ما نمیگــذارد، چون ما ناوگان 
داریم اما در زمان مصدق ما شکست خوردیم، 
چون ناوگان نفتکش یا باري نداشتیم. در هر 
منطقه اي که ما تجارت خارجي داریم باید نگاه 
راهبردي به نیروي دریایي داشته باشیم که این 
مکمل اقتصاد دریایي ما است، اقتصاد دریا دو 
پایــه دارد اقتصاد دریاي غیر نظامي و اقتصاد 
دریاي نظامي و ایــن دو با هم قدرت دریایي 
کشور را ایجاد مي کنند و ما باید در این زمینه 
کار کنیم. بیش از ۵۰ درصد تجارت ما با شرق 
است. باید سیستمي داشته باشیم تا منابع ما 
را حفظ کند. ما سابقه قوي در دنیا داشتهایم 
که همه آن صلح آمیز بوده است اما شکستهاي 
زیادي نیز داشــتیم. در واقع از زمان استعمار 
میخواستند ما را از بین ببرند تا بر هند و آفریقا 
غلبه پیدا کنند. نیروي دریایي راهبردي باید 
حفاظــت تجارت ما و منابــع دریایي ما را در 
جهــان بر عهده بگیــرد. تهدیدها را به خوبي 

بشناسد و سرمایه گذاري کند.
بشر تنها چند درصد دریا را شناخته است اما 
هنوز درصد زیادي از آن ناشکفته است و کشف 
نشده است در صورتي که دهها برابر منابعي که 
در خشــکي وجود دارد، در دریا موجود است 
اما علم و تکنولوژي الزمه استفاده از آن است. 
باید اینها را بشناسیم تا به خوبي از دریاي خود 
استفاده و از آن محافظت کنیم، نگهداري دریا 

در حال حاضر یک مسئله مهم است.

به  مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران گفتگویی کوتاه و مفیدی با پرویز باورصاد عضو هیئت علمی دانشگاه 
خلیج فارس بوشهر انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 
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انقالبی علمی در عرصه صنایع دریایی کشور

زیردریایی  ها امروز در بحث طبقه بندی به دو 
دسته مجهز به پیشران اتمی و پیشران دیزل 
الکتریک تقسیم بندی می شوند. زیردریایی های 
اتمی شناورهای بسیار پیچیده، گران قیمت و 
حساسی هستند که در حقیقت انتهای فناوری 
زیر سطحی محسوب می شوند. اما برای شروع 
کار در بخش زیر ســطحی به صورت بومی یا 
رســیدن به یک توان مناسب زیردریایی برای 
تأمین نیازهای دفاعی، بســیاری از کشــورها 
اصوالً نیــازی به زیردریایی اتمی نداشــته و 
بــا ترکیب زیردریایی های دیــزل الکتریک و 
فناوری پیشــران مســتقل از هوا)AIP( توان 
بســیار خوبی در این بخش بدست آورده اند. 
طی ســالهای اخیر، جمهوری اسالمی ایران 
تالش ها و دستاوردهای مهم و قابل تقدیری 
در حوزه طراحی و تولید زیردریایی های دیزل 
الکتریک داشته و بیش از 1۰ فروند زیردریایی 
سبک غدیر هم اکنون مشغول مرزبانی و گشت 
زنی در آبهای جنوب کشورمان هستند اما در 
ادامه این روند، اتفاقی بزرگ در کشــور اتفاق 
افتــاده و پس از تالش هــا و زحمات فراوان، 
زیردریایی فاتح عملیاتی خواهد شد. پیشرفت 
بزرگ در ساخت زیردریایی  ها استفاده از انرژی 
هسته ای در این عرصه بود که باعث شد شعاع 
عمل زیردریایی  ها به طور قابل توجهی افزایش 
پیدا کند. زیردریایی های هســته ای با داشتن 
برق کافی برای ایجاد اکسیژن از الکترولیز آب 
دریا، دیگر نیــازی به باال آمدن منظم و مکرر 
به ســطح آب ندارنــد و بنابراین بدون نیاز به 
سوخت گیری، قادرند به طور نامحدود در زیر 
آب دریا باقی بمانند. هرچند انرژی هســته ای 
گران به نظر می  رســد ولی ارائه و کاربرد آن 
تنها برای زیردریایی های نظامی محفوظ است. 
به گفته دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی 
دریایی ارتش، زمان الحاق زیر دریایی »فاتح« 
که ۵۰۰ تن وزن دارد به ناوگان این نیرو، نهم 
بهمن ماه خواهد بود. عالوه بر این، ایران پیش 
از این زیردریایی ســبک »غدیر« را نیز با وزن 

1۵۰ تن ساخته و عملیاتی کرده است.

***فناوری و مشخصات فنی زیردریایی فاتح
در کنار ساخت زیردریایی هایی کوچک مانند 
»نهنگ« و همچنین زیردریایی های مرطوب 
مانند »الســابحات« برای طراحی و ســاخت 
زیردریایی های بزرگتر نیز اقدام شد که تاکنون 
از دو نمونــه در رده هــای وزنی حدود ۵۰۰ و 
حدود 1۰۰۰ تن صحبت شــده اســت. این 
زیردریایی ها کــه »فاتح« و »بعثت« نام دارند 
در واقع انقالبی علمی در عرصه صنایع دریایی 
کشور را نوید می دهند. زیرسطحی ۵27 تنی 
فاتح به عنوان یک زیردریایی نیمه ســنگین 
تلقی شــده و تناژ آن در زیرســطح ۵9۳ تن 
است. این زیردریایی از نظر مشخصات عملیاتی 
بســیار برتر از غدیر بوده و توانایی حرکت در 
عمــق 2۰۰ متر را به صورت عادی داشــته و 
بیشینه عمق قابل دستیابی برای آن نیز 2۵۰ 
متر است. در طراحی این زیردریایی متخصصان 
کشورمان سعی در حرکت به سمت بهینه ترین 
حالت ممکن برای دستیابی به توانمندی رزمی 
بیشتر داشــته اند از این رو فاتح دارای ۴ مقر 
پرتاب اژدرهــای کالیبر ۵۳۳ میلیمتری بوده 
)اژدر با قطر خارجی ۵۳۳ میلیمتر( و توانایی 
حمل 8 مین دریایی را نیز دارد. این زیردریایی 
دارای دو اژدر رزرو است که البته از این عبارت 
می توان دو گونه برداشــت کرد بدین ترتیب 
که یا دو اژدر به همــراه چهار اژدر موجود در 
پرتابگرها در این زیرسطحی وجود دارد و یا به 
ازای هر پرتابگر 2 اژدر ذخیره پیش بینی شده 
که در حالت دوم باید اذعان کرد پایایی جنگ 

افزار فاتح واقعا باال است. فاتح توان دریانوردی 
به مــدت ۳۵ روز را دارد کــه از این نظر نیز 
بهبود چشمگیری نسبت به زیردریایی غدیر 
مشاهده می شود. ســرعت سطحی فاتح 11 
نات)2۰.۳۵ کیلومتر بر ســاعت( و در حالت 
غوطه ور 1۴ نات)2۵.9 کیلومتر بر ســاعت( 
اســت. این زیردریایی توانایی حمل موشــک 
های زیرسطحی، موشــک های دوش پرتاب 
سطح به هوا و همچنین امکان حمل نیروهای 
تکاور و رســاندن آنها به نقاط مورد نظر را نیز 
دارد. فاتح به عنوان برادر بزرگتر غدیر دارای ۴ 
پرتابگر اژدر بوده و با توجه به اینکه اعالم شده 
2 اژدر رزرو دارد مــی توان حدس زد کاًل دو و 
یــا دو اژدر ذخیره به ازای هر پرتابگر)جمعاً 8 
فروند( دارد. بنابراین با افزایش تعداد محفظه 
شــلیک اژدر در طراحی فاتح تمایل به امکان 
تعداد شلیک بیشــتر در فواصل زمانی کوتاه 
و همچنین داشــتن مهمات برای باقی ماندن 
در عرصه نبرد و تــداوم درگیری مدنظر بوده 
است. نتیجه قابل استنتاج این است که توانایی 
تهاجمی فاتــح در آغاز درگیری دو برابر غدیر 
و دوسوم »کیلو« اســت و هر سه فروند فاتح 
معادل دو فروند کیلــو خواهند بود در حالی 
که هــر ۳ فروند غدیر می توانســت کار یک 
زیرســطحی کیلو را آن هم در وهله اول انجام 
دهد. در مورد تعــداد مین، قابلیت فاتح برای 
حمل 8 عدد برابر با یک سوم زیرسطحی های 
کیلو است که می تواند با استفاده از مین های 
دریایی کمتر اما پیشــرفته و هوشمند جبران 
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شــود. از جمله نکات قابل مقایسه دیگر بین 
فاتح و کیلو، سرعت آنها است که سرعت روی 
آب هر دو تقریباً یکی بوده ولی کیلو در آب به 
ســرعت 17 نات )۳1.۴۵ کیلومتر بر ساعت( 
دســت می یابد در حالی که فاتح با 1۴ نات 
یعنی 82 درصد سرعت کیلو حرکت می کند. 
همچنین بیشــینه عمق قابل دستیابی کیلو 
۳۰۰ متر و عمق عملیاتی آن 2۴۰ متر است 
که برای فاتح این مقادیر به ترتیب 2۵۰ و 2۰۰ 
متر است از اینرو زیرسطحی کوچکتر و بسیار 
سبکتر فاتح در این زمینه به 8۳ درصد توانایی 
کیلو رسیده است. از نظر طول مدت مأموریت 
نیز منابع خارجی برای کیلــو ۴۵ روز را ذکر 
کرده اند اما زیردریایی فاتح تا ۳۵ روز می تواند 
به دریانــوردی بپردازد بنابراین در این کمیت 
فاتح به حدود 78 درصد یعنی بیش از ســه 
چهارم توان کیلو دست یافته است در حالیکه 
بسیار ســبک تر و از نظر ابعاد نیز کوچک تر 
از آن اســت. با در نظر گرفتن سرعت حرکت 
فاتح با اســتفاده از لوله هــوا که 8 نات)1۴.8 
کیلومتر بر ســاعت( اعالم شده می توان برد 
فاتح را بیش از 67۰۰ کیلومتر تخمین زد که 
عدد قابل توجهی بوده و این زیردریایی را برای 
اجرای مأموریت هــای فراتر از آبهای نزدیک 
و حضور در شــمال اقیانوس هند و حتی در 
صورت لزوم در خلیج عدن توانمند نشان می 
دهد. برای جمع بندی این مقایسه باید گفت 
زیردریایــی فاتح هر چند تنها 2۳ درصد وزن 
روی آب کیلو را دارد اما در عمده مشــخصات 
فنی به بیش از 7۵ درصد)سه چهارم( تا بیش 
از 8۰ درصد)چهــار پنجم( توانایی زیردریایی 
مطرح کیلو دســت یافته است. بخشی از این 
موفقیت مدیون بکارگیری تجهیزات پیشرفته 
در فاتح اســت که بسیار کوچکتر و سبکتر از 
نمونه های موجود در زیردریایی خارجی کیلو 
است و طراحان ایرانی بهترین استفاده ممکن 
با مقدورات فعلی را از فضای داخلی فاتح کرده 
اند. سامانه های بکارگرفته شده در فاتح مانند 
غدیر از انــواع جدید و بــا فناوری های نوین 
هســتند که ضمن کاهش خدمــه مورد نیاز، 
کاهش احتمال بروز عیب، افزایش فاصله زمانی 
بین تعمیرات و همچنین سادگی عیب یابی و 
تعمیر را به دنبال داشته اند. فاتح با برخورداری 
از حسگرهای پیشرفته در عین کاهش اثرات 
راداری و صوتی خود و سامانه های ارتباطی امن 

برای تبادل داده با واحدهای سطحی و هوایی 
دیگر به جزئی از شــبکه دفاعی دریایی ایران 
تبدیل شــده و با توجه به ساخت بومی آن در 
قیاس با نمونه های خارجی هم رده، ارزانتر نیز 
خواهد بود. زیرســطحی فاتح با برخورداری از 
12 نوع سونار مختلف شامل انواع فعال )اکتیو( 
و غیرفعال )پسیو( امکان پویش محیط اطراف 
خود را داشته و می تواند عمق، سرعت و صوت 
را تشخیص داده و حتی علیه نیروهای غواص 
دشمن نیز به طور مؤثری عمل کند. از سوی 
دیگر بنا بر اطالعات رســمی منتشر شده از 
این زیردریایی، فاتح از ESM بهره می برد که 
این سیســتم در زیردریایی ها، کار تشخیص، 
شناســایی و جهت یابــی انواع امــواج رادار و 
سیگنال های مخابراتی منتشر شده از کشتی ها، 
هواگردها، زیردریایی ها و سایر منابع را بر عهده 
دارد. به کمک این ســامانه آگاهی زیردریایی 
از موقعیت اطراف به منظــور دفاع از خود یا 
تدارک یک درگیری ویا پشــتیبانی اطالعاتی 
از شــناورهای خودی در صحنه نبرد افزایش 
می یابد. سامانه پشتیبانی اقدامات الکترونیکی 
یا ESM شامل گیرنده های امواج و سیگنال ها، 
نمایشــگرها و تجهیزات تحلیل و پردازشگر 
اســت. ارتباط داده ای این ســامانه با سامانه 
مدیریت صحنه نبرد و ســامانه کنترل آتش، 
حلقه تکمیل کننده کاربرد آن است. همچنین 
موتور این زیردریایی نیــز از نوع توربوژنراتور 
است. ژنراتور در یک زیردریایی وظیفه تبدیل 
انرژی مکانیکــی به الکتریکــی را دارد.  این 
انــرژی الکتریکی می توانــد از طرق مختلفی 
مانند موتور دیزل یا توربین بخار تأمین شود. 
توربوژنراتورها انرژی بخار را به انرژی الکتریکی 
تبدیل می کنند که برای تأمین انرژی الکتریکی 
الزم برای عملکرد زیردریایی مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. اســتفاده از این سامانه می تواند 

مزیت های عملکردی نسبت به استفاده از موتور 
دیزلی برای زیردریایی به همراه داشته باشد از 
جمله ایجاد نویز و ارتعاشــات کمتر، مقاومت 
باالتر در برابر شــوک های وارده و هزینه کمتر 
در چرخه عمر. این زیردریایی عالوه بر افزایش 
نفوذناپذیری دشمن در سواحل خودی دست 
نداجا را برای حضــور در دو منطقه راهبردی 
تنگه ماالگا و تنگه باب المندب بازتر کرده و با 
حضور خود در آبهای سرزمینی و دریاهای آزاد 
نزدیــک، امکان حضور زیردریایی های کالس 
کیلو و همچنیــن زیردریایی 1۰۰۰ تا 12۰۰ 
تنی بعثت را در آبهای دوردست و برای حمل 
موشک هایی با مأموریت های متنوع تر مثاًل 

عملیات ضد اهداف سطحی باز می گذارد.

اتفاقی بزرگ در کشــور اتفاق 

افتــاده و پــس از تــاش ها و 

قابــل  و  مهــم  دســتاوردهای 

تقدیر در حوزه طراحی و تولید 

زیردریایی های دیزل الکتریک، 

زیردریایی فاتح عملیاتی شد.
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چشم  ها را در برابر واقعیات صید ترال نمی  بندیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در آئین رونمایی و اکران مســتند 
تحسین شده "دریابست" که عصر روز بیست و 
هفتم بهمن ماه برگزار شد با اشاره به رشادت  
ها و خدمات ســاحل  نشــینان و صیادان در 
هشت سال دفاع مقدس و نقش موثر آنان در 
عملیات  هایی نظیر بیت المقدس و خیبر اظهار 
داشت: من سیاسی نیستم و سیاسی صحبت 
نمی  کنم بلکه از زبــان یک نظامی انقالبی و 
دنباله روی رهبری می  گویم که ســپاه نمی  
توانــد در برابر پایمال شــدن حقوق صیادان 
ساکت بماند.  علیرضا تنگسیری ادامه داد: هم 
اکنون که اینجا صحبت می کنم ســه فروند 
کشــتی چینی در بندر تجاری باهنر توقیف 
شده اســت و هم اکنون در حال پیاده کردن 
ماهی  های صید شده هستیم.  فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه، به کمبود ماهی در جاســک، 
بندرعباس و قشم اشاره کرد و گفت: نمی  توان 

چشم ها را در برابر واقعیات بست و محکم در 
برابر کسانی که نان را از سفره صیادان سنتی 
ربوده اند ایســتاده ایم.  تنگسیری تاکید کرد: 
باورم شد مافیایی پشت ماجرای صید ترال و 
کشــتی های چینی وجود دارد، این صید در 
کانتیرهای منجمد شده به خارج کشور می رود. 
 وی ادامه داد: ما مســتنداتی در اختیار داریم 
و اگر نیاز باشــد آنها را رو خواهیم کرد اما در 
حال حاضر نمی خواهیم به این مســئله ورود 
کنیم اما می گوییم صیاد هم حقوقی دارد که 
باید حقش را از دریا بگیرد.  تنگســیری گفت: 
هیچ کشــتی صیادی اجازه صید ترال در آب 
 های کمتر از 12 مایل را ندارد و این نوع صید 
در خلیج فارس ممنوع اســت.  فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه با اشــاره پدیده شوم قاچاق در 
هرمزگان گفــت: درصورتی که تمامی درها را 
به روی صیادان و بومیان منطقه مسدود شود 
مجبورند به قاچاق سوخت و مواد مخدر روی 

آورند و وقتی حرف می  زنیم متهم به سیاسی 
کاری می  شویم.  وی به سفر فرمانده سپاه به 
جاسک اشاره کرد و گفت: وقتی سردار جعفری 
قایق های وارونه و وضعیت بد مردم منطقه را 
مشــاهده کرد متاثر شد و اشک از چشمانش 
جاری شد.  تنگسیری گفت: توقیف کشتی های 
صید ترال مختص کشتی  های چینی نیست و 
اگر کشتی  های ایرانی نیز به این کار مبادرت 
ورزنــد توقیف خواهند شــد.  فرمانده نیروی 
دریایی سپاه در توقیف و مصادره کشتی های 
چینی به نقش موثر قوه قضائیه اشــاره کرد و 
ضمن تشکر از مســووالن قضایی گفت: صید 
فانوس ماهی، یال اســبی و برخی ماهی های 
تجاری ایرادی ندارد اما صید دیگر گونه  های 
آبزی ممنوع و تخلف است.  وی ادامه داد: این 
کشــتی ها گاها تا 7۰ تن ماهی از گونه های 
مختلف صید می  کنند که این امر تخلف بوده 
و غیر مجاز اســت و باید از این کار جلوگیری 
بعمل آید.  تنگسیری با تاکید بر این مطلب که 
مصادف شدن اکران مستند دریابست با سفر 
رئیس جمهور به استان کامال اتفاقی بوده است 
گفت: نباید این موضوع را سیاســی کرد ما به 
دنبال مسائل سیاسی نیستیم و اکران مستند 
"دریابست" از قبل برنامه  ریزی شده بود.  وی 
از ادامه تالش برای احقاق حقوق مردم بومی 
منطقه خبر داد و گفــت: پیگیر این موضوع 
هستیم تا آخر محکم پای این ماجرا ایستاده 
 ایم و اجازه نمی  دهیم حقوق مردم و ســاحل  

نشینان ضایع شود. 

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه باورم شد مافیایی پشت ماجرای صید ترال و کشتی های 
چینی وجود دارد، گفت: چشم ها را در برابر واقعیات صید ترال نمی  بندیم و سپاه اجازه ضایع شدن حقوق مردم و ساحل  

نشینان را نخواهد داد.
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بیانیه ۱۸۴ نفر از نمایندگان در حمایت از حرکت سپاه در برخورد با کشتی صیادی  خارجی

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیســه 
مجلس در نشســت علنی روز دوشــنبه )29 
بهمن ماه( مجلس شــورای اسالمی بیانیه  ای 

در حمایت و تشکر از حرکت انقالبی و جهادی 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی در توقیف و 
برخورد با کشتی های صیادی خارجی را قرائت 

کرد، الزم به ذکر اســت این بیانیه به امضای 
18۴ نفر از نمایندگان رسیده است.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه ۱۸4 نفر از نمایندگان در حمایت از حرکت انقالبی و جهادی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در توقیف و برخورد با کشتی های صیادی خارجی را قرائت کرد.

امروز سپاه پاسداران در تمامی عرصه های دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و حتی کمک به معیشت مردم و اشتغال پیشتاز بوده و بسی جالی خوشحالی و 
خرسندی است که این مجموعه همواره در بسیاری از زمینه ها برگ زرینی به افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران افزوده است. اخیراً صیادان 
مناطق جنوب کشور دغدغه هایی داشتند که کشتی های خارجی با حمایت سازمان شیالت و با سیستم ها و تجهیزات پیشرفته انواع گونه های آبزیان را 
صید می کردند و این اقدام ضمن آسیب جدی به زیستگاه آبزیان، ماهیان منطقه و صیادان سنتی، باعث افزایش قیمت ماهی و ضعف اشتغال در دریا 
شده است. این اقدام به جا و شایسته سپاه انقالب اسالمی ایران به عنوان اقدامی جهادی و انقالبی از سوی فرزندان ملت در نیروی دریایی سپاه مقتدر 
انقالب اسالمی، بارقه ای از امید و باور را در مردم به ویژه صیادان منطقه ایجاد کرد و اطمینان به نیروهای مسلح، خاص سپاه را بیش از گذشته نمایان 
ساخت. امید است دستگاه قضایی نیز اشد مجازات را برای کسانی که با استفاده از رانت ها، قصد اخالل و نارضایتی در مردم را داشته و دارند را اعمال 
نماید. ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی به نمایندگی از ملت ایران اسالمی ضمن تشکر و قدردانی از فرمانده محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

و نیروهای تحت امر به ویژه نیروی دریایی، از خداوند متعال موفقیت روز افزون و توفیق خدمت صادقانه به مردم عزیز را مسئلت داریم.

پیگیری به جد طرح تشکیل وزارتخانه دریایی در مجلس
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار بخش دریایی کشور از طرح مجلس برای تشکیل وزارت دریایی خبر داد 

و گفت: با توجه به تجربه های موفق تشکیل وزارتخانه دریایی در دنیا، مجلس به طور جدی پیگیر تشکیل این وزارتخانه در کشور است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی 
ایران با بیان اینکه ایران ظرفیت های دریایی 
دارد، اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی خاص 
کشور برای داشــتن دریا در شمال و جنوب، 
دسترســی به اقیانوس ها و آبهای آزاد، وجود 
نــوار ســاحلی انحصــاری ۵8۰۰ کیلومتری 
و داشــتن تنگــه هرمــز که کانــال تجارت 
نفتکش هاست از ظرفیت های دریایی کشور 

می باشــد. محمدرضا رضایی کوچی افزود: با 
این حال از این فرصت ها آن طور که شایسته 
است استفاده نمی کنیم؛ در حال حاضر بندر 
جبل علــی امارات به تنهایــی 1۰ برابر بندر 
شــهید رجایی عملیات کانتینری و فله انجام 
مــی دهد و 6۰ درصد بار منطقه را جابجا می 
کند و ما فقط 6 درصد سهم داریم. وی تصریح 
کرد: در حوزه دریانوردی بنا به دالیلی نتوانسته 

ایــم از این ظرفیت اســتفاده کنیم و یکی از 
عوامل این است که دستگاه های متعددی در 
حوزه دریا فعال هستند که همه آنها مستقل 
از یکدیگر عمل می کند. رئیس کمیســیون 
عمران مجلس با تاکید بر اینکه یک ســاختار 
قدرتمندی که بتواند همه مجموعه ها را با هم 
مدیریت و هدایت کند، نداریم، اظهار نمود: به 
نظر می رسد باید ساختار دریایی را تغییر دهیم 
و جایگاهی در سطح وزارتخانه برای مدیریت 
دریا در کشــور تعریف کنیم تا بتوانیم از همه 
ظرفیت ها و توانمندی ها در کشور برای توسعه 
و ارتقای وضعیت اقتصاد کشور استفاده کنیم. 
رضایــی کوچی گفت: برای ایجــاد وزارتخانه 
دریایی با مرکز پژوهش های مجلس مذاکراتی 
داشته ایم که روی این موضوع مطالعات الزم 
انجام شود. وی در پایان تصریح نمود: با توجه 
به تجربه های موفق تشکیل وزارتخانه دریایی 
در دنیا، مجلس به طور جدی پیگیر تشــکیل 

این وزارتخانه در کشور است.

صفحه 26شماره 131/  اسفندماه 1397



تشکیل فراکسیون توسعه اقتصاد دریا محور در مجلس / نداشتن نگاه اقتصادی به بخش دریا

سخنگوی فراکســیون توسعه اقتصاد دریا 
محور مجلس، گفت: در حــال حاضر دریا 
چندان در اقتصاد کشــور تاثیرگذار نبوده 
است و با شــکل گرفتن فراکسیون توسعه 
اقتصاد دریا محور می توان از صنایع دریایی 

درآمد بیشتری کسب کرد.
نماینــده مــردم قزویــن، آبیــک و البرز در 
مجلس شورای اســالمی با اشاره به تشکیل 
فراکسیون توســعه اقتصاد دریا محور، گفت: 
مرزهای دریایی کشور زیاد است، اما متاسفانه 
نگاه اقتصادی به بخش دریا وجود نداشــته و 
بســترهای الزم در این زمینه ایجاد نشده که 
در همین راستا فراکسیون توسعه اقتصاد دریا 

محور شکل گرفته است. سیده حمیده زرآبادی  
با بیان اینکه در نشســت امروز فراکســیون 
اعضای هیئت رئیســه آن مشــخص شدند، 
افزود: بر این اســاس آقای  محمدرضا نجفی 
به عنوان رئیس آقای ســید مهدی مقدسی و 
خانم فاطمه ذوالقــدر به عنوان نواب رئیس و 
آقای مرتضی خاتمی و خانم فاطمه ســعیدی 
به عنوان دبیران فراکسیون و بنده نیز به عنوان 
سخنگوی فراکســیون انتخاب شدم. نماینده 
مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای 
اســالمی، ادامه داد:هدف اصلی از تشکیل این 
فراکسیون و نمایندگانی که تقاضای تشکیل 
آن را داشتند این بوده که از ظرفیت دریا برای 

توسعه اقتصادی کشور اســتفاده شود. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه در حــال حاضر دریا چندان در 
اقتصاد کشــور تاثیرگذار نبوده است، تصریح 
کرد: این مهم در حالی اســت که می توان از 
صنایع دریایی درآمد بیشتری کسب کرد که 
با تشکیل این فراکسیون اقتصاد در حوزه دریا 

توسعه می یابد.

تصویب الیحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت 
محیط زیست و تأیید معاونت حقوقی رئیس 
تنوع  از  پروتــکل حفاظت  جمهور، الیحه 
زیســتی، الحاقی به کنوانسیون چارچوب 
حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر 

را تصویب کرد.
رییس جمهور در جلســه روز یکشنبه پنجم 
اســفند ماه هیئت وزیران که ریاســت آن را 
برعهده داشت، ضمن توصیه به دستگاه های 
اجرایی برای همــکاری و حمایت حداکثری 
از تالش های خالقانــه و نوآورانه پارک های 
علــم و فناوری، بر تســهیل در ارایه خدمات 
بانکی، بیمه و مالیات و بهره گیری حداکثری 
از محصــوالت این مراکــز تأکید کرد. حجت 
االسالم والمسلمین حسن روحانی همچنین 

دانشــگاه های مجاور این پارک ها را به ایجاد 
رشته های مرتبط با فعالیت پارک ها و تلفیق 
دانش و حضور آنها در شناسایی راه حل های 
بدیع برای پیشــرفت و حل مشکالت دعوت 

کرد.
*تصویب الیحــه پروتکل حفاظت از تنوع 
زیســتی، الحاقی به کنوانسیون چارچوب 
حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

در ایــن جلســه هیئت وزیران به پیشــنهاد 
سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید معاونت 
حقوقی رئیس جمهور، الیحه پروتکل حفاظت 
از تنوع زیستی، الحاقی به کنوانسیون چارچوب 
حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر را 

تصویب کرد.
این الیحه با اهداف حمایت، حفاظت و احیای 

سالمت و یکپارچگی تنوع زیستی و زیست بوم 
دریای خزر و تضمین استفاده پایدار از منابع 

زیستی به تصویب رسید.
حفاظت گونه های تهدید شــده و زیست بوم 
های آسیب پذیری برای تضمین ماندگاری و 
تنوع زیســتی آن ها در درازمدت، ممانعت از 
کاهش، تنزل و تخریب گونه ها، زیســتگاه ها 
و ســامانه های بوم شناختی در راستای اصل 
احتیاط و نیز حمایــت و حفاظت از مناطقی 
که به بهترین وجه، طیف وسیعی از گونه ها، 
زیستگاه های ویژه، سامانه های بوم شناختی 
و میراث های طبیعی و فرهنگی مربوط را ارائه 
می دهند، از مهمترین اقداماتی اســت که در 
جهت تحقق اهداف فوق می بایســت، صورت 

پذیرد.
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اجرایی شدن توافق  نامه سه  جانبه ایران، هند و افغانستان

وزیر راه و شهرســازی هفتم اســفند ماه در 
حاشــیه بازدید از نمایشگاه مقیم در همایش 
بین المللی توســعه چابهار همراه امام محمد 
وریماچ معاون وزیر حمل و نقل افغانســتان 
و توپال کریشــنال معاون وزیر حمل و نقل و 
کشتیرانی هندوســتان در کنفرانس خبری 
حاضر و به ســواالت خبرنگاران پاسخ گفت. 
محمد اســالمی در این نشست ضمن تبریک 
تولد حضرت فاطمــه )س( و روز مادر اظهار 
داشت: امروز روز چابهار است و ما در این روز 
شاهد تحقق یکی از موافقت نامه های بین المللی 
و منطقه ای بین سه کشور ایران، افغانستان و 
هندوستان هستیم. وی ادامه داد: روز گذشته 
در بندر شــهید بهشتی شاهد اجرایی شدن و 
این توافق نامه و حضور اولین محموله صادراتی 
افغانستان به سمت هندوســتان بودیم. بندر 
چابهار با پتانسیل باالیی در حمل ونقل کاالهای 
ترانزیتی در فاز فعلی ظرفیت سازی شده و امروز 
آماده نقش آفرینی موثر و تعیین کننده ای در 
تبادالت منطقه ای است. وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در بندر 
چابهار گفت: در حال حاضر شــرایط مناسب 
برای ســرمایه گذاری در ایــن بندر مهیا بوده 
و شــرکت های داخلی و خارجــی می توانند 
به بهترین شــکل در این بندر سرمایه گذاری 
کنند. وی افزود: در حال حاضر شاهد تسهیل 
و تسریع کار در این بندر هستیم و روز گذشته 

با افتتاح تعدادی از طرح هــای در حال اجرا، 
بهره برداری از آنها شروع شد. اسالمی به حضور 
معاونان وزرای حمل ونقل کشورهای افغانستان 
و هند در همایش بین المللی چابهار اشاره کرد 
و گفت: حضور معاون حمل ونقل افغانســتان 
و هندوســتان بیانگر این واقعیت اســت که 
تبادالت تجاری سه کشــور آغاز شده است و 
باید با مشارکت و همکاری بیشتر شاهد رشد 

فزاینده بندر چابهار باشیم.
سرمایه گذاران  حضور  برای  **برنامه ریزی 

هندی در چابهار
معاون وزیر حمل ونقل و کشتیرانی هند نیز در 
این نشست با اشاره به ارسال نخستین محموله 
صادراتی افغانستان به هند گفت: دو روز پیش 
اولین محموله افغانســتان بــرای صادرات به 
هندوستان به چابهار ارســال شد و دیروز به 
بندر شهید بهشتی رسید تا در کشتی بارگیری 
شــود. توپال کریشــنال ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  مناسبات 
تجاری زیادی بین افغانستان و هندوستان از 
طریق چابهار در حال انجام است و امیدواریم 
کشــورهای دیگر منطقه هم بــه این توافق 
ســه جانبه )توافقنامه چابهار( ورود کنند و از 
ظرفیت و مسیر چابهار بهره ببرند. وی از تجار 
هندی و سرمایه گذاران این کشور خواست از 
فرصت سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال 
کنند. کریشــنال ادامه داد: ایران دارای منابع 
نفت و گاز زیادی است و هندی ها می توانند از 
این فرصت برای سرمایه گذاری استفاده کنند. 

برنامه داریم جلسه ای با سرمایه گذاران هندی 
برگزار کنیم تا از فرصت های سرمایه گذاری در 

بندر چابهار بیشتر بهره ببریم.
**برگزاری روز چابهار در افغانستان

همچنین معاون وزیر حمل ونقل افغانســتان 
در این نشســت گفت: همه ما امــروز در روز 
چابهار گرد هم جمع شــده ایم و هدف از این 
اقتصادی  گردهمایی جلــب همکاری هــای 
و همچنیــن ســرمایه گذاری و نشــان دادن 
فرصت های ترانزیتی و سرمایه گذاری در چابهار 
اســت. امام محمد وریماچ ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  از طرف 
دیگر نکته ای وجود دارد که تعهد ســه کشور 
ایران، افغانستان و هند برای توسعه اقتصادی 
و تجاری منطقه چابهار است. وی با بیان اینکه 
ســال آینده روز چابهار با موضوع فرصت های 
ترانزیتی در افغانســتان برگزار خواهد شــد، 
گفت: افغانستان یکی از شرکای بسیار اساسی 
ایــران در بندر چابهار اســت و تاکنون 11۴ 
تاجر افغانی حدود 6۰ میلیون دالر در چابهار 
سرمایه گذاری خواهند کرد. معاون وزیر حمل 
و نقل افغانستان ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  تجار افغانی و بخش 
خصوصی افغانستانی به ســرمایه گذاری در 
بندر چابهار عالقه مند هستند، اما موضوعات 
کوچــک وجود دارد که باید در نشســت های 
بعدی در مورد آنها صحبت کنیم. وریماچ اف
زود:                                                                                                                                                                                                                                                     با رفع این چالش های کوچک می توانیم 
سرمایه گذاران و تجار افغانی را برای حضور در 

چابهار ترغیب کنیم.
معاون وزیر حمل ونقل افغانستان با بیان اینکه 
ایران، هند و افغانســتان مطالعات گسترده ای 
در حوزه اقتصــادی و موقعیــت ژئوپلتیکی 
منطقــه خصوصا چابهار دارنــد،  گفت: ضمن 
آنکه مطالعات گسترده ای درباره رقبای فعلی 
و آینده چابهار انجام داده ایم، تمام تالش ما این 
است که با ایجاد سهولت و بازار رقابتی بتوانیم 
سرمایه گذاران خصوصی را به حضور در بندر 

چابهار ترغیب کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توافق نامه سه  جانبه ایران، هند و افغانستان اجرایی شده است، گفت: چابهار آماده 
نقش آفرینی در عرصه بین المللی است.
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پیوند صنعت و دانشگاه با سامانه تاپ

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه با اجرای این طرح 
حدود  98 هزار بنگاه بزرگ و کوچک با ورود 
و ثبت نام در این ســامانه می توانند نیازهای 
خود را از طریق دانشگاه و شرکت های دانش 
بنیان تامین کنند، اظهار داشــت: هدف این 
سامانه برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه 
است. به این مفهوم که پژوهش دانشجویان و 
اســاتید به سوی حل معضالت و چالش های 
صنعتی، معدنی و تجاری کشور سوق می یابد. 
برات قبادیان با بیان اینکه در دو سه ماه آینده، 

نخست بنگاه های اقتصادی، صنعتی، معدنی و 
تجــاری ثبت نام می کنند، اظهار کرد: پس از 
ثبت نام بنگاه ها، معضالت و مشــکالت آن ها 
نیز ثبت شده و سپس گروه دانشگاهیان ثبت 
نــام می کنند. قبادیان افزود: این ســامانه به 
دانشگاهیان کمک می کند تا پیش از انتخاب 
موضوعات پژوهش و رساله های خود، از طریق 
ســامانه تاپ از چالش و نیازمندی های حوزه 
صنعــت آگاهی یافته و تحقیقــات خود را بر 
مبنای این موضوعــات پایه گذاری کرده و به 
پیش ببرند. وی با بیان اینکه سامانه تاپ کمک 
حال دانشــجویانی اســت که به دنبال مساله 
جدید برای پژوهش های خود هستند، گفت: 
دانشجویان از طریق تاپ به صورت تخصصی 
وارد بخش های مختلف می شوند و بر اساس 
تخصص خود نیازهای اعالم شــده از ســوی 
صنعت را انتخاب و به عنــوان پایان نامه ها، 

موضوعات را بررسی می کنند. در این صورت 
پایان نامه و رســاله ها مساله محور شده و به 
یاری مسائل کشور می آیند. قبادیان با تاکید 
بر اینکه راه اندازی و بهره برداری از ســامانه 
تاپ ظرفیت خوبی برای ورود بدنه دانشگاهی 
کشــور به چالش های صنعتی و حل مسائل 
این حوزه اســت، عنوان کرد: انتظار می رود 
ارتباط خوبی میان جامعه صنعت و دانشــگاه 
برقرار شود. معاون آموزشی وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت همچنین در باره توصیه های رهبر 
انقالب اسالمی برای قرار گرفتن در مسیر گام 
دوم انقالب، گفــت: رهبری بارها در باره لزوم 
نــوآوری و خالقیت در صنعت تاکید کرده اند 
و صنعت ایران را صنعتی مونتاژکار اعالم کرده 
اند. وزارت صنعت نیز توصیه های ایشان را در 
بخش هایی مربوط در طرح تاپ اجرا می کند.

معاون آموزش، پژوهــش و فناوری وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت ضمن اعالم خبر 
و  تولید  توانمندسازی،  رونمایی ســامانه 
توسعه و اشــتغال پایدار )تاپ( در هفته 
آینده گفت: این سامانه به برقراری و تقویت 
رابطه صنعت و دانشــگاه کمک می کند.

TITAN-S3 راه اندازی اولین پروژه شبیه ساز پل فرماندهی کشتی مدل

به همت متخصصان مرکز رشد نوشهر شرکت 
کشــتیرانی و دریانــوردی کیــش روآبی در 
شــعبه بندرعباس مجهز به شبیه ساز کشتی 
مــدل TITAN-S3( ECDIS( گردید. با راه 
اندازی ایــن پروژه و تجهیز موسســه کیش 
روآبی به شــبیه ســاز ECDIS و نیز موافقت 
کارشناسان محترم سازمان بنادر و دریانوردی 
کشور منبعد این موسسه می تواند دوره شبیه 
ســاز ECDIS را برگزار نماید. این سیموالتور 
دارای 1۰ پــل بوده که هر پل از آن مجهز به 

 RADAR-ECDIS-CONNING ماژول های
DISPLAY می باشد. این محصول حدوداً به 
قیمت یک سوم نمونه خارجی در داخل کشور 
ساخته و عرضه خواهد شد. همچنین قابلیت 
اضافه نمودن شبیه ساز GMDSS نیز به این 
مجموعه وجود دارد که موسسه کیش رو آبی 
نسبت به نصب و راه اندازی آن نیز اقدام نموده 
است. شــرکت دانش بنیان دریا پردازشگران 
سورین طبرســتان عضو مرکز رشد نوشهر و 
مستقر در پارک علم و فناوری استان مازندران 

بوده که در چهارمین جشــنواره دریا مســیر 
 Full پیشرفت در آبان ماه 97 با ارائه محصول
Mission Ship Simulator توانســت جــزو 

ســه شرکت برتر دانش بنیان کشور در زمینه 
تولیــدات فناورانه انتخاب گــردد. مدیرعامل 
شــرکت دریاپردازشگران سورین طبرستان با 
بیان اینکه این شرکت دانش بنیان با حمایت 
مهندس صفري مدیرعامل محترم موسســه 
رده بندي ایرانیان موفق به کسب تاییدیه هاي 
الزم گردید، از درایت و زحمات مهندس یونسی 
معاون اداره کل امور دریانوردان و سازمان های 
تخصصی بین المللی و ریاســت محترم اداره 
استانداردهای سازمان بنادر و دریانوردی کشور 
مهندس ذوالفقاری پور تشکر ویژه نموده که در 
زمان تحریم ها با حمایت از تولید داخلی عرصه 
را برای فعالیت متخصصان ایرانی فراهم نموده 
و از آنها حمایت می نمایند. خلیل پناهی از رو 
 Liquid Cargo Handling  نمایی محصــول
Simulator )LCC,LNG,LPG,LCH(در 

بهمن ماه امسال خبر داد.
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فرصتی استثنایی برای ارتباط دانشگاه و صنعت در حوزه شناورهای تندرو
امروزه به دلیل اینکه در بسیاری از فعالیت های 
دریایی، حرکت با ســرعت باال یک ضرورت و 
نیاز است، استفاده از شناورهای تندرو به طور 
چشــمگیری گســترش و اهمیت یافته و در 
حال حاضر ســرمایه گذاری های بسیاری در 
تحقیقات و بهینه سازی آنها صورت می پذیرد. 
در کشور ما نیز شناورهای تندرو به عنوان یکی 
از مهمترین نقاط قوت و ابزار دفاعی بخصوص 
در دریــای خلیج فارس و عمان برای دفاع در 
مقابل متجاوزان به حســاب می آید و اهمیت 
استراتژیک و منحصر به فردی دارد. در همین 
راستا ششمین همایش ملی شناورهای تندرو 
به میزبانی دانشــگاه علوم و فنون دریایی امام 
خامنه ای )مدظله العالی( اردیبهشت ماه سال 
1۳98 )98/2/11( برگزار خواهد شد. از این رو 
گفتگویی با حمید کاظمی رئیس پژوهشکده 
دریایی شهید مهدوی دانشگاه امام حسین )ع( 
و دبیر کمیته علمی این همایش انجام داده ایم 

که در ادامه می خوانید.
برگزاری  از  ****جناب آقای دکتر هدف 

این همایش تخصصی چیست؟
قبل از شــروع مصاحبه می بایست از سردار 
فــدوی معاونت هماهنگ کننده کل ســپاه 
)فرمانده اســبق نیروی دریایی ســپاه( کمال 
تشــکر جهت راه اندازی پشتیبانی و حمایت 
همــه جانبه ایشــان در برگــزاری پنج دوره 

همایش را داشته باشم.
در خصــوص ســوال، اســتفاده از نظرات و 
ایده های دانشــجویان رشــته های مختلف، 
ارائه دســتاوردهای جدید پیمانــکاران، ارائه 
دستاوردهای دوســاالنه نیروی در یایی سپاه 
)در صــورت صالحدیــد فرمانده(، آشــنایی 
دانشجویان با فرمانده و سازمان جهاد نیروی 
دریایی سپاه، تعریف نیازمندی های محصولی 
و فناوری نیروی دریایی سپاه برای پیمانکاران 
و دانشــجویان و ... از اهــداف ایــن همایش 

می باشند. 
*** بعــداز برگزاری پنــج دوره همایش 
تخصصی به نظــر جنابعالی مقاالت علمی 
چه قدر برای ایــن بخش از صنعت دریایی 
کاربردی بوده و آیا در سنوات گذشته مراکز 
صنعتی مرتبط توانســته اند از این مقاالت 

بهره ای ببرند؟ 
حتما مفید بوده زیرا مجموعه مقاالت در اختیار 

مراکز مختلــف قرار می گیرد و آنها می توانند 
بعد از مطالعــه با ارائه دهندگان ارتباط برقرار 
کرده و از نظرات آنها اســتفاده نمایند. اگر با 
برگزاری ۵ دوره از همایش به اهداف از پیش 
تعیین شده نمی رسیدیم عاقالنه نبود برگزاری 
آن که هزینه کمی هم نــدارد را ادامه دهیم، 
زیرا برای برگزاری همایش انجمن هیچ پولی از 

شرکت کنندگان دریافت نمی کند. 
بود و  ***داوری مقاالت چگونــه خواهد 

داوران این دوره چه تعداد هستند؟
هر مقاله توســط سه نفر داوری می گردد و با 
متوســط نمرات داوران برای قبول یا رد مقاله 
تصمیم گرفته می شود. همچنین سعی شده 
داوران از رشــته های مختلف انتخاب شوند تا 

مقاالت تخصصی براحتی داوری گردند.
و  ارتبــاط صنعت  به شــعار  ***باتوجه 
این حوزه  را در  دانشگاه، نقش دانشــگاه 
تخصصی )شناورهای تندرو( چگونه ارزیابی 

می نمایید؟
همانطورکه می دانید در کشورهای پیشرفته 
ارتباط دانشــگاه و صنعت بسیار خوب تعریف 
شــده اســت. برگزاری همایش هــا فرصت 
اســتثنایی بــرای ارتباط دانشــگاه و صنعت 
می باشــد و در این راستا می بایست همایشها 
در دانشگاه ها برگزار گردد. دولت نقش اساسی 
در این ارتبــاط دارد و آن تعریف زمین بازی 
برای صنعت و دانشگاه، تقسیم کارها با توجه به 
تخصص و نداشتن تداخل در کار هم می باشد. 
این امر امکان پذیر نمی باشد مگر با نشست و 
گفتگوهای زیاد که با این گفتگوها می توان در 

زمینه هایی فهم مشترک ایجاد کرد.
***با توجه به تجارب گذشته، پیش بینی 
جنابعالی از مقاالت این دوره از نظر کمی و 

کیفی چیست؟
با توجه به کاربردی بودن این همایش و شناخته 
شــدن آن در کشور و آشــنایی دانشجویان و 
صنعتگران با اهداف برگــزار کنندگان تعداد 
مقاالت از نظر کمی و کیفی در ســطح قابل 

قبولی خواهد بود.
***آیا برای ارائه کارگاه های آموزشی در 
این همایش برنامه ریزی شــده و حول چه 

موضوعاتی خواهد بود؟
کارگاه ها یکی از بخشــهای مهم این همایش 
می باشد که موضوعات آن کلی و در خصوص 

شــناورهای تندرو می باشــد. عالقه مندان و 
کسانی که کارهایی در این زمینه انجام داده اند 
می توانند طرح های خود را به دبیرخانه ارسال 
نمایند تا پس از داوری و تایید در همایش ارائه 

گردند.
***نحوه ارائه مقاالت به چه صورت خواهد 
بود و آیا برای انتخاب مقاالت برتر و تقدیر از 

برگزیدگان این حوزه برنامه ای دارید؟
مقاالتی که حداقل نمره را کســب نکرده اند 
پذیرفته نمی شــوند و آنهایی که قبول شده 
اند در ســایت قرار خواهند گرفت. باتوجه به 
امتیازات کسب شــده مقاالت پس از داوری، 
ارائه شفایی و یا پوســتری آنها مشخص می 
گردد که هنگام ارائه در روز همایش نیز مقاالت 

ارزیابی و از مقاالت برتر تقدیر می شوند.
به عنوان کارشناسی که سال  ***در آخر 
ها در این حوزه فعالیت داشتید، نظرتان را 
در خصوص ادامــه برگزاری این همایش در 
ســال های بعد و تأثیرات آن در این حوزه 

بفرمائید.
انجمن شناورهای تندرو با توجه به نیازمندی 
های نیروی دریایی تشکیل شده است که یکی 
از کارهــای آن برگزاری همایش شــناورهای 
تندرو می باشــد که با توجه به آوردهای پنج 
دوره قبل، برگزای آن در ســال های آتی نیز 
ادامه خواهد داشــت. همانطور که گفته شد 
این همایش تاثیرات زیادی داشته است که در 
صورت صالحدید دبیر همایش در این رویداد 

ملی اعالم خواهد شد. 
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صنایع فراساحلی از راهبردی ترین حوزه ها در جهان و ایران

دبیر هشــتمین همایش بیــن الملی صنایع 
فراســاحل با بیان اینکه صنایع فراساحلی در 
جهان و بویژه در کشور ما از جمله راهبردی ترین 
حوزه ها میباشــند، اظهار داشت: نفت و گاز 
عــالوه براینکه در حال حاضر مهمترین منبع 
درآمد کشــور محســوب می گردند، با توجه 
به موقعیت های دکلهای حفاری و اســتخراج 
در محدوده ها و مرزهای آبی کشــور، از نظر 
مالحظات اقتصادی و سیاســی نیز در دریای 
خــزر و خلیــج فــارس دارای اهمیت خاص 
هســتند. مجید عباســپور گفت: لزوم توجه 
به میادین مشــترک و نیز اهمیــت افزایش 
اقتدار فناورانه در دریــای خزر برای رقابت با 
همسایگان شمالی می طلبد تا کشور در حوزه 
صنایع فراســاحلی به طور جــدی به تقویت 
علمی و صنعتی بپردازد. عباسپور پرداختن به 
مسائل روز این صنعت، نظیر الزامات مدیریت 
یکپارچگی ســازه های فراســاحلی، نیازهای 
نگهداری و تعمیر در تمام حوزه ها و مالحظات 

ایمنی و نیز طرح موضوعات نوین این حوزه از 
اهداف مهم این همایش اعالم و تصریح نمود: 
طرح موضوعات و چالش های صنعت و بحث 
اشتغال و کارآفرینی نیز جزء موضوعاتی است 
که به آن پرداخته میشــود و اســتفاده بهینه 
از شــرکت های خارجی در راستای استفاده 
حداکثری از توان داخل از جمله دغدغه های 
جدی ذینفعان است. وی تاکید 
کــرد: دریا و فراســاحل منبع 
عظیم انرژیهــای تجدید پذیر 
بوده و تحقیقات و فناوری های 
گســترده ای در آن در حــال 
انجام و توســعه اســت. دبیر 
الملی  بین  همایش  هشتمین 
صنایع فراساحل با بیان اینکه با 
تالشهای متخصصان و فعاالن 
پیشرفت های  فراساحل،  حوزه 
ایجاد شده  بسیار چشمگیری 
و در آینــده نیــز بخش های 
عمــده ای از نیازهای صنعتی 
کشــور به صــورت بومی رفع 
خواهد شــد، گفت: امید است 
فعاالن  با مشارکت گســترده 
و متخصصــان ایــن همایش 
دستاوردهای مفیدی به همراه 

داشته باشد.  
گفتنی است، هشتمین همایش 
الملی صنایع فراســاحل  بین 
توسط دانشگاه صنعتی شریف 
با همــکاری ارگانهای دریایی 

کشور اردیبهشــت ماه 1۳98 برگزار خواهد 
شد. آدرس دبیرخانه: تهران، دانشگاه صنعتی 
شریف، دانشــکده مکانی ، تلفکس دبیرخانه: 

۰21-6616۵688

رییس دبیرخانه شــورای عالی صنایع دریایی 
کشــور طی نامــه ای از معاون امــور صنایع 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت درخواســت 
کرد؛ با توجه به بهره مندی از ظرفیت داخلی 
و تامین اقالم مورد نیاز از داخل کشور، از این 
پس مجوزهای واردات برای محصوالت مشابه 
SPM صادر نگردد. در این نامه درخواست آمده 

است، با ارزیابی های صورت گرفته در خصوص 
امکان ساخت اقالم مرتبط با صنایع دریایی در 
داخل کشــور و عدم نیاز به واردات این نوع از 
اقالم، با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی، 
 )SPM( توفیق تولید و بومی سازی بویه شناور
حاصل و با اســتفاده و بهره مندی از ظرفیت 
داخلی، تامین اقالم مورد نیاز از داخل کشــور 

میسر گردیده است. 
الزم به ذکر اســت، تاکنون تامین اقالم مشابه 
از خارج از کشــور از سوی نهادها و سامانهای 

بهره بردار صورت می پذیرفته است.

ممنوعیت واردات گوی شناور به کشور

Marine Engineering
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مطالبه گری قانون مدارانه و نقد سازنده از دولت، ضامن توسعه و پیشرفت

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در مراسم بزرگداشت شصت وپنجمین سال تاسیس انجمن کشتیرانی 
مطالبه گری قانون مدارانه و نقد سازانده از دولت را در کنار پیگیری فعاالنه بخش خصوصی، ضامن توسعه و پیشرفت کشور دانست.

متن سخنرانی وی در این مراسم بدین شرح 
است:

خانم هــا، آقایان، میهمانــان گرامی؛ حضور 
و قدوم مبارک شــما را در جشن 6۵ سالگی 
انجمن کشــتیرانی و خدمات وابســته ایران 
گرامــی میداریم. این شــجره طیبه در حالی 
بدست ما رســیده است که شاهد برگ ریزان 
و فراز و فرودهای بسیاری بوده است. تالطمات 
نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که هر 
یک به تنهائی میتوانســت شیرازه یک ملت 
را از هم بپاشــد ولی امروز نیک بختانه بر قله 
اهتزاز و در آستانه جشن چهل سالگی انقالب 
شکوهمند اســالمی و بالندگی نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران، گرد هم آمده ایم تا 
به آئین الهی شــکر و سپاس، بر آنچه نعمات 
الیزال و سنت الیتغیر باریتعاالست، بر دست 
نیک مردان و دامان نیک زنان شایسته ی این 
مرز و بوم بوسه زنیم و از عمر جاری کرده بپای 

آبادانی کشور عزیزمان قدردانی و امتنان داریم. 
همت واالی شما سروران در ادوار مختلف دفاع 
مقدس، آبادانی، سازندگی و جنگ اقتصادی، 
شریان صادرات و واردات و نبض تجاری کشور 
را همواره طپنده و تداوم بخشیده است. حال 
گاه دیگرست، باید کمر همت بست و آستین ها 
را بــاال زد. به یاری دولت و ملت بیش از پیش 
شتافت، تا ثابت شود هم چنان، کانون و چرخ 
اصلی تجارت، تولید، اشــتغال و ارزآوری دریا 
است و بس – هر چند میدانیم تنگا که بگذرد 
به بوته فراموشــی سپرده می شــویم مانند 
گشــایش بعد از برجام، این ما هستیم سنگ 

زیرین آسیاب. نیک می دانیم، وظیفه ی دیگری 
بر عهده داریم. مطالبه گری قانون مدارانه و نقد 
ســازنده. از هر مقام و منصــب دولتی، از این 
رهگذر است که می توان کشور را قوام بخشید 
و علف هرز فساد را خشکاند. الزم است رویکرد 
مطالبه، پاسخگوئی و مسئولیت پذیری دولت، 
در قبال تصمیمات و اعمال خود باشــد. هم 
چنانکه قانون از پاســخگوئی و ضمان قهری 
افــراد در قبال فعل و ترک فعل خود ســخن 
می گوید. نقد را به خــود باز میگردانم. ما نیز 
مقصریم زیرا به بعضی نبایدها دامن زدیم، آنجا 
کــه کار پیش نرفت و پیــش بردند و ما خود 
تمکیــن کردیم. پس باید قدری حدیث نفس 
کنیم. از مبانی قانونــی، ابزار قانونی و گذرگاه 
قانونی است که می توان، بی قانونی را مهار کرد. 
یادمان باشــد این تنها قانونست که حاکمیت 

دارد بشرطی که ما خود بخواهیم.

افزایش فعالیت اروپاییها در ساخت شناور

از وضعیــت   IHS Fairplay  طبــق آمــار
کارخانجات کشــتی ســازی اروپا که از سال 
2۰۰2 تــا 2۰18 بر مبنــای CGT و تعداد 
ساخت می باشد، مجموع سفارشات یاردهای 
اروپایی از ســال 2۰12 روند صعودی داشته و 

این روند تا انتهای ژوئن 2۰18 ادامه داشته که 
با مقدار  11.6m CGT به 510 واحد رســیده 
 1.6m CGT اســت. در مجموع 87 کشــتی
در نیمه اول ســال 2۰18 به یاردهای اروپایی 
ســفارش داده شده اســت. یاردهای اروپایی 

تخصــص و تمرکزشــان را روی محصوالتی 
با تکنولوژی باال گذاشــته اند و البته تا حدی 
هم از رونق غیرعادی بازار کشــتی های کروز 
سود میبرند. برخی از یاردهای اروپایی تالش 
میکنند به ساخت شناورهای کروز وارد شوند 
تا به کارشان تنوع بدهند و برخی دیگر در حال 
رقابت در ســایر بازارهای ساخت مانند آفشور 
هستند که نســبتا ضعیف ترند و به آرامی در 

حال رشد می باشند. 
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