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جامعه دریایی در چه شرایطی به استقبال همایش شانزدهم میرود؟

انجمن مهندسی دریایی ایران مفتخر است که شانزدهمین همایش صنایع دریایی و نمایشگاه بینالمللی دریایی ایران را به کمک کلیه ارگانهای
دریایی کشور بویژه سازمان بنادر و دریانوردی در بندرعباس برگزار میکند .سلسله همایشهای صنایع دریایی با رویکرد بسترسازی بیان
موفقیتها و مشکالت فراروی این صنعت استراتژیک از سال  78بیوقفه ساالنه برگزار شده است .به نظر میرسد همین روند برگزاری منظم
همایشها باعث ش��ده که این رویداد فراتر از بسترسازی طرح مسایل و مشکالت جامعه دریایی ،خود تبدیل به یکی از مهمترین رویدادهای
دریایی کشور شود .مخاطبان همایش از اقشار مختلف دریایی کشور از قبیل مقامات ،مدیران ،کارشناسان ،استادان و دانشجویان هستند .در این
راستا مجموعهای از برنامهها از قبیل سخنرانی مقامات ،میزگرد بررسی صنایع دریایی کشور و استان ،کارگاههای آموزشی ،نشست کمیتههای
تخصصی انجمن ،ارائه مقاالت علمی و بازدیدهای صنعتی برای شانزدهمین همایش صنایع دریایی تدوین شده است.
از منظر حوزه آموزش و تحقیقات؛ در سالهای اخیر حرکت جدی توسط محققان ،استادان ،دانشجویان و صاحبنظران در راستای دستیابی به
دانش و تکنولوژی درکشور صورت گرفته و خوشبختانه نتایج قابل توجه و مفیدی برای رشد و توسعه صنایع دریایی کشور فراهم آورده است.
در همایش شانزدهم نیز ،مقاالت و کارگاههای متنوعی در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد ،مدیریت نیروی انسانی ،مهندسی دریا ،علوم دریا و
غیره دریافت شد و برنامههای متنوعی در حوزههای مختلف صنعتی ،تخصصی ،علمی ،فناوری و آموزشی در نظر گرفته شده است.
از منظر جغرافیایی؛ برگزاری همایش در بندرعباس ،بعنوان مهمترین و پرجمعیتترین شهر ساحلی ایران ،و استان هرمزگان که محل تمرکز
فعالیتهای دریایی در بخشهای مختلف حملونقل دریایی ،ساخت و ساز ،شیالت و آبزیان و مسافرتهای دریایی در کشور محسوب میشود؛
موقعیت و انتظارات متفاوتی را از این دوره همایش بوجود آورده است .در واقع ،میزبان این دوره از همایش ،شهری است که میتوان آن را
«پایتخت دریایی» ایران خواند .گرچه ،بزرگترین شهر ساحلی ایران هم در قیاس با شهرهای ساحلی دنیا (و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس)
از جمعیت و جذابیت چندانی بهرهمند نیست!
از منظری کالنتر اما؛ همایش شانزدهم همزمان با مسایل مهمی در حوزه اقتصاد ،سیاست و سیاست خارجی ایران برگزار میشود که تأثیر
مستقیم یا باواسطهای بر آینده صنایع و فعالیتهای دریایی کشور دارند .مذاکرات هستهای ایران و کشورهای  1+5و پررنگ شدن گمانهها
درباره کاهش تحریمها ،بخش دریایی را که در کنار صنعت نفت و سیستمهای بانک و بیمه متحمل شدیدترین تحریمهای سالهای اخیر شده؛
امیدوار کرده اس��ت .با این حال ،کاهش تحریمها نگرانیهایی را در جهت باز ش��دن دوباره راههای خرید از خارج و دور زدن موازین قانونی
به بهانههایی چون تأخیر و گرانی ساخت داخل شکل داده است .به همین جهت ،موضوع کاهش احتمالی تحریمهای بینالمللی و سناریوهای
پیشروی صنعت دریایی ،از موضوعات کلیدی در همایش این دوره خواهد بود.
در عرصه داخلی نیز مواردی چون رکود اقتصادی و اختالفات سیاسی منجر به مشکالت و ابهاماتی در برابر فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی
و علمی شده است که بخش دریایی نیز از آن بینصیب نیست .همچنین ،آغاز روندهای تدوین برنامه ششم توسعه از موضوعاتی است که
بخش دریایی نیز به آن توجه دارد .بخشها و ارگانهای مختلف دریایی در این نکته متفقالقول هستند که راه توسعه و بهبود اقتصاد کشور ،از
توجه به دریا و پرداختن سهم مناسبی از برنامهریزیهای اقتصادی و سیاستهای کالن ملی از دریا میگذرد و انتظار میرود در برنامه ششم
توسعه ،راهی متفاوت و متمایز از برنامههای پیشین طی شود .خوشبختانه ،در سال جاری و در قالب سیاستهای کلی جمعیتی ،به موضوع دریا
و سواحل نیز توجه شد؛ اما همانطور که در خود سیاستهای ابالغی نیز عنوان شده ،هدفی چون افزایش تمرکز جمعیتی در سواحل جنوب جز
از طریق فراهمسازی زیرساختهای اقتصادی ،صنعتی ،فرهنگی و اجتماعی جذب و نگهداشت جمعیت در این مناطق فراهم نمیشود.
بههرشکل ،همایش شانزدهم در شرایطی برگزار میشود که بخشهای مختلف صنعت دریایی کشور که با تالش در حوزههای مختلف تأمین
امنیت ،ثبات تجارت و ترانزیت ،ارتقای دانش و فناوری ،توس��عه صنعتی ،حفاظت و بهرهبرداری از ذخایر دریایی از نفت و گاز تا آبزیان و
محافظت از محیط زیست دریایی و بطور خالصه« :استفاده از ظرفیتهای دریایی ایران» دلبستگی خود را به این آب و خاک نشان دادهاند؛ به آن
چشم دارند و امیدوارند در این مقطع حساس ،با مشارکت و همراهی مسؤوالن کشور گرهی از کار فروبسته آنان بگشاید .نگاهی به مجموعه
مصاحبهها و مقاالت ویژهنامه همایش ،نشان از آن دارد که دلبستگان دریا دستبستهاند و البته هر یک ،راههای مشخصی را برای برونرفت از
این وضع پیشنهاد میکنند .به استقبال همایش شانزدهم میرویم؛ با این امید که این رویداد گامی در جهت باز شدن دست فعاالن دریایی و بهبود
محیط کسبوکار این حوزه استراتژیک باشد.
در پایان ،انجمن مهندسی دریایی ایران و مسؤوالن برگزاری همایش طرح این نکته را الزم میدانند که برنامهریزی و برگزاری شانزدهمین
همایش صنایع دریایی و نمایشگاه بینالمللی دریایی ایران جز با همراهی همهجانبه ارگانهای دریایی کشور و مدیران ،کارشناسان ،اساتید و
دانشجویان امکانپذیر نبوده و نیست .این همکاریها را سپاس میگوییم و سربلندی ایران عزیز و توسعه صنایع دریایی کشور را آرزو داریم.
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روایت مسؤوالن انجمن مهندسی دریایی ایران از بخش دریا و گزارش به اعضاء

تعامل انجمن مهندسی دریایی ایران با بخشهای مختلف درون و برون از نهاد دولت در یکسال اخیر تقویت شده است.
برگزاری جلسات مستمر و منظم با مسؤوالن و ارکانی چون وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،فراکسیون دریایی مجلس،
معاون�ت علم�ی و فناوری ریاس�تجمهوری ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و تقویت همکاریه�ا با ارگانهای اصلی
دریایی کشور همچون سازمان بنادر و دریانوردی ،شرکتهای کشتیرانی و کشتیسازی ،صنایع فراساحل ،دانشگاهها
و دهها مجموعه کوچک و بزرگ بخش خصوصی مبین این امر است .این همکاریها در سطوح مختلف از جلسات هیأت
مدیره انجمن با افراد و نهادهای مسؤول تا مکاتبات ،برگزاری سمینارهای تخصصی ،جلسات کمیتهها ،اطالعرسانی و
فعالیتهای رسانهای و ...صورت گرفته است .انجمن همچنین در بخش علمی با تقویت و تنوعبخشی فعالیتهای خود
بویژه در کمیته دانش�جویی و کمیته علمی همایش ،کوش�ید تا طیف گستردهتری از دانشجویان ،استادان و نوآوران را
دربرگیرد .با وجود این همکاریها ،انجمن درعینحال ،کوشیده است موضع انتقادی و سخنگویی مطالبات جامعه دریایی
را حفظ کند و به همین جهت در موضوعاتی چون بالتکلیفی شرکت صدرا ،واگذاری پروژههای ساخت دکل و کشتی به
خارج ،نفی توانمندیهای داخلی و ...نسبت به مکاتبه با عالیترین مقامات کشور ،برگزاری سمینارهای ویژه ،اطالعرسانی
مستمر و جلسات با بخشهای ذیربط اقدام کرده است .شانزدهمین همایش صنایع دریایی نیز فرصت مناسبی است تا
مدی�ران انجم�ن جمعبندیها و ارزیابیهای خود را درباره وضعیت دریایی کش�ور در حوزههای مختلف و نیز گزارش
عملکرد خود را به جامعه دریایی ارائه دهند.
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تقویتارتباط-بیانانتقاد

درگفتوگوبا دکترحمیدزراعتگر،دبیرهمایشتشریحشد:

ویژگیهاورویدادهایشانزدهمینهمایشصنایعدریایی
استقبالازهمایشبندرعباسگستردهترازادوارقبلخواهدبود

دکتر حمید زراعتگر ،دبیر شانزدهمین همایش
صنایع دریایی ،با اشاره به جایگاه بندرعباس
و استان هرمزگان بعنوان قطب دریایی کشور
پیشبین��ی میکن��د ای��ن دوره از همای��ش با
اس��تقبال گشتردهتری مواجه شود .این عضو
هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران که
برای نخستین بار مس��ؤولیت دبیری همایش
صنایع دریایی را برعهده گرفته؛ در گفتوگو
با ویژهنامه همایش ضمن تشریح برنامههای
متنوع همایش ش��انزدهم ،ب��ه تحلیل موقعیت
کنونی صنایع دریایی کش��ور و نسبت آن با
مسایل و مشکالت کالن کشور همچون رکود
اقتص��ادی ،تحریمها ،تدوین برنامه شش��م،
سیاستهای جدید جمعیتی و ...پرداخته است.
آقای دکتر! با توجه به مس�ؤولیت جنابعالی
بعن�وان دبی�ر همای�ش ،ارزیابی ش�ما از روند
برگ�زاری ،برنامهه�ا و ویژگیه�ای همای�ش
شانزدهم چیست؟

گستردهتری مواجهشود.

در گفتگوهایی که با مدیران و فعاالن دریایی
کشور داشتهایم ،عموم آنها از مجموعه شرایط
اقتصادی و رکود موجود در صنعت دریا سخن
گفتهاند .ارزیابی شما از وضعیت کنونی صنایع
دریایی کشور چیست و همایش چگونه به این
مسأله خواهد پرداخت؟

همانطور ک��ه میدانیم رک��ود حاکم بر بخش
دریایی کش��ور نهتنها دامنگی��ر صنایع دریایی
است بلکه همه بخشهای اقتصادی و صنعتی
کش��ور در چنین شرایطی بسر میبرند .به نظر
میرس��د مش��کل رکود یک موضوع فرابخشی
است .بنابراین ،راهحلهای فرابخشی نیز خواهد
داشت .امید بس��یار زیادی به حل مسأله رکود
اقتصادی کشور با تدبیر دولتمردان وجود دارد.
در س��خنرانیهای کلیدی مقامات کش��وری و
همچنین میزگرد با مدیران ارشد دریایی انتظار
داریم تا تدبیر این آقایان برای رونق نس��بی در
زمینه دریایی را بشنویم و شاهد باشیم.

همایش شانزدهم در ادامه زنجیره همایشهای
دریایی است .اصوال همایشهای دریایی بعنوان
یکی از مهمترین رویدادهای دریایی کش��ور با
هدف بسترس��ازی بیان یافتهها و دستاوردها و
همچنین بح 
ث و بررس��ی بر روی کاستیهای طبق روال از مقامات زیادی دعوت بعمل آمده
ای��ن حوزه از صنع��ت و اقتصاد کش��ور برگزار است .ولی انتظار داریم برخی از معاونان محترم
میش��وند .در این راس��تا ،همایش ش��انزدهم ریاستجمهور ،حداقل دو نفر از وزاری محترم
برنامهه��ای مختلفی را ب��رای مخاطبان متنوع بههمراه قاطبه مدیران ارش��د دریایی ،مقامات
همایش در نظر گرفته اس��ت .دعوت از مقامات لش��کری دریایی و نمایندگان محترم شهرهای
ب��رای بی��ان نقطهنظ��رات و اس��تماع نظرات س��احلی در مجلس ش��ورای اسالمی و رؤسای
صاحبنظ��ران ،میزگردی با طرح مس��ائل ملی دانش��گاههای دریای��ی حضوری فعال داش��ته
دریای��ی و میزگرد دومی با طرح مس��ائل مهم باشند .همانطور که گفته شد ،حضور مسؤوالن
دریایی اس��تان هرمزگان ،ارائ��ه مقاالت علمی لشکری و کش��وری در راستای بیان دیدگاهها،
و مدیریت��ی ،کارگاههای آموزش��ی ،نشس��ت طرحها و برنامههای وزارتخانه و یا سازمانهای
کمیسیونهای تخصصی ،بازدیدهای تخصصی متبوعاس��ت .از طرف دیگ��ر ،همایش فرصتی
از صنای��ع دریای��ی در هرم��زگان و تقدی��ر از جه��ت ش��نیدن نقطهنظرات کارشناس��ان آن
برگزی��دگان دریای��ی از مهمتری��ن برنامههای حوزهاست.
این همایشاس��ت .شاید مهمترین ویژگی این
ب�ا توجه به برگزاری ای�ن دوره از همایش در
همایش محل برگزاری آناس 
ت که بندرعباس بندرعب�اس و حضور ارگانه�ا و مجموعههای
بعنوان بزرگترین بندر دریایی کش��ور و صنایع دریای�ی ب�زرگ کش�ور در اس�تان هرمزگان،
دریای��ی غیرنظام��ی و نظامی ،کش��تیرانیها ،انتظار میرود برنامههای جانبی همایش امسال
ش��یالت ،نیروه��ای نظام��ی دریای��ی و بخش پررنگتر باش�د .چه برنامههایی را در دستور
خصوصی دریایی در آن حضور دارند .بنابراین ،کار دارید؟
انتظار میرود این دوره از همایش با اس��تقبال بندرعباس بعنوان یکی از مراکز دریایی کشور،
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از چ�ه مس�ؤوالنی برای حض�ور در همایش
دع�وت بهعمل آم�ده و چ�ه برنام�های برای
تأثیرگذاری بیشتر حضور مسؤوالن در همایش
دارید؟

زندگی مردم با موضوع دریا عجین شده است.
با توجه به همراهی مقامات اس��تانی و برگزاری
جلس��ه در اس��تانداری هرمزگان انتظار داریم
که مقامات محلی در کلی��ه برنامهها حضوری
فعال داشته باش��ند .مجموعهای از بازدیدها از
صنایع دریایی ،بهآباندازی کشتی تحقیقاتی،
افتتاح چند پروژه ب��زرگ از برنامههای جانبی
مهمی است که عمدتا در روزهای  13و  14آذر
برنامهریزی شده است.

وزارت علوم در یکس�ال گذشته تحت تأثیر
اختالفات دولت و مجلس قرار گرفته و در حال
حاضر هم با سرپرس�ت اداره میشود .با توجه
به این شرایط ،وضعیتفعالیتهای تحقیقاتی
و پژوهش�ی دردانش�گاهه ا و رون�د تحوالت
مدیریتی را چگون�ه ارزیابی میکنید و انجمن
چه برنامههایی در این زمینه دارد؟

بیتردید نبودن وزیر برای وزارتخانههای مهمی
مثل وزارت عل��وم – بویژه برای مجامعی چون
انجم��ن مهندس��ی دریایی ایران ک��ه با مجوز
وزارت عل��ومبعنوان یک انجمن علمی فعالیت
میکند -شرایط مطلوبی نیست .انتظارداریم که
بزودی وزیرعلوم معرفی و تعیینش��ود؛ چراکه
فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهش��یدانشگاهها
متاثر از سیاس��تهای کلی وزارت علوم اس��ت.
بنابرای��ن ،نبود وزیر علوم به مفهوم نبودن خط
مشی و دیدگاه اصلی درفعالیتهای پژوهشی
وفعالیتهای تحقیقاتیاس��ت .رکود حاکم بر
اقتص��اد و صنایع در چند س��ال اخیر تأثیری
جدی ب��ر رویفعالیتها ،خصوص��ا پروژههای
تحقیقاتی ارجاعی از صنایع بهدانشگاهها داشته
اس��ت .ما انتظار داریم با فعال ش��دن اقتصاد و
صنع��ت در ح��وزه دریافعالیته��ای ارتباط با
صنعت دردانش��گاهها توسعه و رشد پیدا کند.
انجمن همچنین دارای کمیتهای بهنام آموزش
ت که وظیفه این کمیته پیگیری
و تحقیقاتاس 
مطالبات اعض��ای حقیقی و حقوقی انجمن در
حوزه آموزش و تحقیقات دریایی است.
ب�ا توج�ه به رون�د مذاک�رات هس�تهای و
چش�مانداز کاهش تحریمها ،ارزیابی ش�ما از
تأثیر ای�ن روند برفعالیته�ای بخش دریایی
چیست؟

ی ش��امل
باتوج��ه به اینک��هفعالیتهای دریای 
تجاری و صنعتی دریایی در لیست اولویتهای

Marine Engineering
تحریم بوده اس��ت؛ بنابرای��ن ،بیتردید با رفع
تحریمه��ا تج��ارت دریایی رونق پی��دا خواهد
کرد .همچنین صنایع دریایی از جمله صنایعی
هس��تند که نیازمند تامین بخشی از تجهیزات
خارج از کش��ور هس��تند ،تحریمها باعث شده
تجهیزات بس��ادگی وارد نش��وند یا ب��ا هزینه
گزاف و زمانی طوالنی وارد کشور شوند که این
موضوع تأثیر منفی دوگان��های برفعالیتهای
صنعتی دریایی گذاشته اس��ت .از جمله گران
ش��دن پروژههای دریایی و طوالنی شدن مدت
اجرای این پروژهها؛ آن هم به دلیل دیر رسیدن
تجهی��زات و نب��ود کاالهای��ی با کیفی��ت باال.
بنابراین ،انش��اءاله با رفع تحریم صنایع دریایی
نیز رونق پیدا خواهد نمود.
ب�ا توجه ب�ه برنامههای دول�ت یازدهم برای
خ�روج از رکود و کاهش تورم ،توجه به صنعت
دریایی کش�ور چه نقش�ی را میتواند در این
زمینه ایفا کند؟ آیا دول�ت یازدهم توجه الزم
را به این صنعت داشته است؟

من فک�� ر میکنم بخ��ش دریایی بع��د از رفع
تحریمها رونق جدی پیدا خواهد کرد .با اینکه
در بی��ش از یک س��ال گذش��ته دولت فرصت
پرداختن به این صنعت را نداشته؛ اما ما بعنوان
فعاالن حوزه از صنعت و دانش دریایی معتقدیم
که صنایع دریایی در حقیقت اگر بتواندبعنوان
یک بخش اقتصادی کشور مطرح شود ،میتواند
بار س��نگینی را از دوش کشور بردارند .به دلیل
اینکه صنایع دریایی ،صنایع نیروبری هستند و
بنابراین ،در حوزه اشتغالزایی کمک جدیتری
را میتوانند به کش��ور کنن��د .در واقع ،تأمین
ب میشود
اشتغال برای دولت یک هدف محسو 
و درعینحال ،در قسمت اقتصادی هم بسیاری
از کشورهای توسعهیافته با همه اتفاقاتی که در
حوزه اقتصا د میافتد ،به هیچ عنوان دس��ت از
صنایع دریایی برنداشته و به روشهای متفاوت
و حمایتهای مختلف صنایع دریایی را پویا نگه
داش��تهاند .من فک ر میکنم که صنعت دریایی
در ای��ران این ظرفیت را دارد که خود رابعنوان
صنعت م��ادر معرفی کن��د و کمکی جدی در
اقتصاد کش��ور بکن��د .اما متأس��فانه تاکنون از
س��وی دولت تدبیر و امی��د در این زمینه هیچ
اقدامی جدی صورت نگرفته است.

صندوق حمایت از توس�عه صنایع در س�ال
ج�اری گزارش�ی از وضعیت س�اخت و تعمیر
کش�تی در ایران منتش�ر کرد .ارزیابی شما از
ظرفیتهای کنونی صنعت کشتیسازی کشور
چیس�ت و به چه دالیلی این ظرفیتها خالی
مانده و بعضا دچار تعطیلی شدهاند؟

همانط��ور ک��ه در پاس��خ ب��ه س��ؤاالت قبلی
توضیح داده ش��د؛ بخش مهمی از خالی ماندن

ظرفیتهای صنعت دریایی کشور ناشی از رکود
عمومی است که دامنگیر کشور شده است .البته
ما در صنایع مختلفی مانند خودروسازی ،صنایع
ف��والد و دیگر صنایع نیز بهدلیل رکودی که در
کش��ور حاکم اس��ت ،ظرفیتهای خالی داریم.
تعامل بیش��تر کارفرمایان و صنعتگران دریایی
داخلی ،ب��اور توانمندی طراحی و س��اخت در
داخل توسط کارفرمایان ،تطبیق مدیران صنایع
دریایی با نیازها و خواستههای کارفرمایان شامل
مسایلی از قبیل انجام طرح و پروژه طبق برنامه
زمانبن��دی و ارائه کار ب��ا کیفیت الزم و قیمت
مناس��ب از موضوعات مهمی است که میتواند
صنایع دریایی را فعالتر سازد.
با توجه به در پیش بودن مقطع تدوین برنامه
ششم توس�عه ،بخش دریایی چگونه میتواند
از این فرصت برای توجه بیش�تر به این حوزه
اس�تفاده کند؟ آی�ا همایش ش�انزدهم به این
موضوع خواهد پرداخت؟

به نظ ر میرسد کماکان وزارت صنعت ،معدن و
تجارت متولی اصلی بخش صنعت دریایی کشور
است .سازمان گسترش ،دبیرخانه شورای عالی
نی��ز از فعاالن اصلی در حوزه صنایع دریایی در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت میباشند و نقش
مهمی در تدوین برنامه شش��م در حوزه دریا را
برعهده دارند .انجمن مهندس��ی دریایی ایران
با کمک کمیتههای تخصصی هش��تگانه خود
آمادگی دارد تا در تدوین مفاد برنامه ششم در
بخش صنایع و امور دریایی کمک کند .ما سعی

داریم که در همایش شانزدهم در سخنرانیها و
میزگرد به این موضوع بپردازیم.

ب�ا توجه ب�ه تأکید مق�ام معظ�م رهبری بر
افزایش تمرکز جمعیت�ی و ایجاد مراکز جدید
جمعیتی در سواحل جنوب کشور (که در قالب
سیاس�تهای کلی جمعیت کش�ور ابالغ شده
است) ،چالشها و چشمانداز تحقق این امر را
چگونه میبینید؟ همایش چگونه به این مسأله
خواهد پرداخت؟

م��ن فک��ر میکنم ای��ن موضوع فرات��ر از کار
همایش اس��ت؛ البته همایش وظیفه دارد که
به این موضوع نیز بپردازد .ش��اید دالیل مهم
جغراقیای��ی و فرهنگی وج��ود دارد که ما در
بخش سواحل کش��ور تجمع جمعیتی نداریم.
از نظر اقتصادی به دلیل اینکه س��واحل کشور
توسعهنیافته هستند و امکانات فرهنگی اندکی
هم دارند؛ تحصیلک��ردگان و فعاالن اقتصادی
کمتر عالقهای نشان میدهند که آنجا متمرکز
ش��وند و س��رمایهگذاری کنند .بنابراین ،برای
تمرک��ز جمعیتی در س��واحل جنوب کش��ور
اتفاق بیفتد؛ الزم است که یک کار همهجانبه
ملی صورت بگیرد و ماهم بهسهم خود وظیفه
داری��م در حوزه فرهنگی کمک کنیم .ولی راه
اصلی ،توسعه جمعیتی مراکز ساحلی ما رشد
اقتصادی اس��ت؛ اگر بتوانیم رش��د اقتصادی
ایجاد کنیم ،حتما نیروی کار جذب میش��ود
و جمعیت را جذب میکند و رش��د جمعیتی
پایدار خواهد بود.
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گفتوگوبادکترمحمدسعیدسیف،رییسهیأتمدیرهانجمنودبیرستاددریاییمعاونتعلمی وفناوریریاستجمهوری

دولت چارهای جز حمایت جدی از بخش دریا ندارد

دکتر محمدسعید س��یف امسال دو مسؤولیت
را برعهده گرفت .او تابس��تان امس��ال پس از
یک دوره دو س��اله بار دیگر به ریاست هیأت
مدیره انجمن مهندس��ی دریایی ایران انتخاب
ش��د .اما پی��ش از این و در آخری��ن روزهای
س��ال  ،92با تشکیل ستاد توس��عه فناوری و
صنایع دانشبنیان دریای��ی در معاونت علمی
و فن��اوری ریاس��تجمهوری ،س��یف با حکم
دکتر سورنا س��تاری ،معاون علمی و فناوری
رییسجمهور ،بهعنوان دبیر این ستاد منصوب
شد .در گفتوگوی پیشرو سیف از اقدامات و
برنامههای در حال انج��ام در دو نهاد دریایی
نحال،
تحت مس��ؤولیت خود میگوید و درعی 
روند فعالیتهای دریایی کشور و فرصتها و
تهدیدهای پیشروی آن را ارزیابی میکند.
با توج�ه به برگ�زاری ش�انزدهمین همایش
صنای�ع دریایی به فاصله یکس�ال از تش�کیل
دولت یازده�م ،ارزیابی ش�ما از روند عملکرد
دولت در بخش دریایی چیس�ت و تا چه حد به
این حوزه توجه نشان داده شده است؟

بطور کلی مباحث صنعتی و اقتصادی در دولت
جدید نسبتا عمیقتر و کاملتر در حال پیگیری
و مدیریت است .اما به لحاظ عدم توجه تاریخی
به حوزه صنایع دریایی ،هنوز گام جدی برداشته
نشده است .موضوع دریا در کالن آن باید شاهد
یک عزم ملی و حمایت جدی دولت باشد .مسلما
در ش��رایط کنونی دیگر چ��ارهای وجود ندارد و
حتم��ا باید دولت این تصمیم را بگیرد و هر روز
تأخیر تنها خس��ارات را بیشتر میکند .در حال
حاضر و با توجه به سیاستهای آمایش سرزمین،
تقویت امنیت مرزهای آبی ،توس��عه اش��تغال و
بس��یاری موارد مش��ابه حتما باید حوزه دریا در
اولویت توجه دولت قرار گیرد .در این راس��تا ،در
حوزه معاون اول رییسجمهور حرکتهای خوبی
شده و وزیر محترم صنعت نیز وقت نسبتا خوبی
را ب��رای پیگیری مس��ائل میگذارند .امیدواریم
بتوانی��م با تعامل بیش��تر و تدوی��ن برنامههای
عملیاتی شاهد نتایج خوبی باشیم.
انجمن مهندسی دریایی از زمان تشکیل دولت
مکاتبات و جلساتی با مسؤوالن دولت یازدهم
داش�ته است .این تعامالت در چه سطحی بوده
و چه نتایجی در بر داشته است؟

همانط��ور که عرض کردم ،جن��اب آقای دکتر
جهانگیری شناخت خوبی از موضوع داشته و از
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همان ابتدای تشکیل دولت عالقمند به پیگیری
موضوع بودهاند .وزیر محترم صنعت نیز با توجه
به تجارب قبلی پیگیریهای گستردهای را آغاز
کرده و حداقل نتیجه تعامالت حاضر و جلسات
این است که خوش��بختانه اقدامات اساسی در
وزارت صنعت برای فعالسازی صندوق حمایت
از صنایع دریایی ،تدوین برنامه بلندمدت ،حل
موانع واگ��ذاری پروژههای دریایی به کش��ور،
سروس��امان دادن به وضعیت شرکت ایزوایکو،
تدوی��ن روشه��ای مناس��ب تأمی��ن مالی در
حال پیگیری اس��ت و امیدواریم سریعتر نتایج
ملم��وس و کاملتری در ه��ر یک از محورهای
فوق حاصل ش��ود .از مواردی که مغفول مانده،
ظرفیت ش��ورایعالی صنایع دریایی اس��ت که
میتواند تأثیرات مثبت و خوبی داش��ته باشد.
امیدواریم شاهد مدیریت بهتر این شورا و حل
بس��یاری از معضالت اجرای��ی صنعت دریایی
توسط آن باشیم.
یک�ی از اتفاقات مهم در بخ�ش دریایی طی
یکسال اخیر ،تشکیل س�تاد توسعه فناوری و
صنایع دانشبنیان صنای�ع دریایی در معاونت
علم�ی و فناوری ریاس�تجمهوری اس�ت که
مسؤولیت آن به شما واگذار شد .اصوال اهداف

دکتر جهانگیری شناخت خوبی از
موضوع دریا داشته و از همان ابتدای
تشکیل دولت عالقمند به پیگیری موضوع
بودهاند .وزیر محترم صنعت نیز با توجه
بهتجاربقبلیپیگیریهایگستردهای
را آغاز کرده و حداقل نتیجه تعامالت
حاضر و جلسات این است که خوشبختانه
اقدامات اساسی در وزارت صنعت برای
فعالسازی صندوق حمایت از صنایع
دریایی ،تدوین برنامه بلندمدت ،تدوین
روشهای مناسب تأمین مالی و...
در حال پیگیری است

تشکیل این ستاد چه بود و تاکنون چه اقداماتی
را صورت داده است؟

توس��عه علمی و فن��اوری کش��ور در حوزههای
مختل��ف یکی از اهداف اصلی تش��کیل معاونت
علمی و فناوری ریاس��تجمهوری بوده اس��ت.
بر این اس��اس ،طی س��الهای گذشته بهتدریج
ستادهایی تشکیل ش��ده که بتواند توان کشور
در دستگاههای مختلف مرتبط با آن حوزهها را
یتواند به
هماهنگ سازد .مسلما این هماهنگی م 
اس��تفاده بهینه از توان علمی کشور و دستیابی
ب��ه دس��تاوردهای فناورانه جدید منجر ش��ود.
تشکیل ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان
دریایی نیز در همین راس��تا بوده و امید اس��ت
بتوان فعالیتهای علمی و تحقیقاتی کش��ور در
حوزه دریا را با انس��جام بهت��ری هدایت کرد .با
توجه به تجارب ستادهای دیگر الگوبرداریهای
مناسب صورت گرفته و بسیاری اقدامات مناسب
مشخص شدهاند و انشاءاهلل بهتدریج با همکاری
دستگاههای دریایی به مورد اجرا گذاشته خواهند
شد .اهم این اقدامات عبارتند از:
حمایت هدفمند از پایاننامههای تحصیلیایجاد شبکه آزمایشگاههای دریاییحمایت از شرکتهای دانشبنیان دریاییتدوین نقشهراه فناوریهای دریایی کشورحمایت از جشنوارهها و مسابقات علمیبرگزاری جشنواره دریایی برای دانشآموزانتهیه و تدوین آمارنامه دریاییآیا این ستاد با نهادها و ارگانهای دیگر دریایی
و از جمله شورایعالی صنایع دریایی تعامل الزم
را داشته اس�ت؟ آیا خطر موازیکاری بین این
ستاد و سایر بخشها وجود ندارد؟

ممکن است تشابه ظاهری ساختارها این ابهام را
ایجاد کند؛ ولی واقعیت این است که شورایعالی
صنایع دریایی یک شأن اجرایی و جامع دارد که
مسلما استفاده بهینه از آن برای رفع مشکالت و
مسایل فراروی صنعت دریایی ضروری و حیاتی
است .اما مسایل مرتبط با علم و فناوری نیز باید
مورد توجه واقع ش��وند و مس��لما ستاد توسعه
فنآوری و صنای��ع دانشبنیان دریایی میتواند
ابزار مناس��بی ب��رای جهتدهی پتانس��یلها و
امکانات معاونت علمی به س��مت حوزه صنایع
دریایی باش��د .در حال حاضر ،ستادهای مشابه
مثل س��تاد نانو یا ستاد زیس��تفناوری چنین
نقش��ی را ایفا میکنند و عمال محققان و مراکز
تحقیقاتی و همچنین ش��رکتهای دانشبنیان

Marine Engineering
فرصتهای خوبی را برای توس��عه فعالیت خود
بهدس��ت میآورد .امیدواریم س��تاد دریایی نیز
بتوان��د محقق��ان و مراکز دانشبنی��ان دریایی
کش��ور را کمک کند و در یک همکاری سازنده
با ش��ورایعالی صنایع دریایی ،عمال هم مس��ایل
اجرایی و صنعتی حل شوند و هم مسایل علمی
و تحقیقاتی.
س�تاد تاکنون چ�ه همکاریهایی ب�ا انجمن
داش�ته و چگونه میت�وان بین ای�ن دو بخش
همافزایی ایجاد کرد؟

به لحاظ اهداف ش��باهت زیادی بین ستادهای
توسعه فنآوری معاونت علمی ریاستجمهوری
و انجمنه��ای علمی وج��ود دارد .در حوزه دریا
نیز بس��یاری اهداف مانند توس��عه فناوریهای
دریایی ،حمایت از محققان دریایی ،تجاریسازی
دس��تاوردهای علمی دریایی و موارد مش��ابه در
س��تاد و انجمن مشترک هستند .بر این اساس،
حتما زمینههای همکاری بس��یار زیادی وجود
دارد که باید آنها را فعال کرد .وجود حدود 180
شرکت عضو انجمن و  8کمیته تخصصی میتواند
بازوی فک��ری و برنامهریزی خوبی برای س��تاد
باشد .همچنین ،بس��یاری فعالیتهای ضروری
مث��ل برگ��زاری همایشها و هماندیش��یهای
تخصصی ،مسابقات دانشجویی ،نشریات علمی،
تهیه بانکهای اطالعاتی و موارد مشابه با حمایت
ستاد و توسط انجمن میتواند اجرایی شود.

اخیرا شاهد تغییر رییس دبیرخانه شورایعالی
صنای�ع دریای�ی بودی�م .ارزیابی ش�ما از روند
فعالیت این ش�ورا در دوره قبل چیس�ت و چه
انتظاراتی از مسؤوالن جدید دبیرخانه دارید؟

موضوع ش��ورایعالی و قانون توس��عه و حمایت
از صنای��ع دریایی بحث بس��یار مفصلی اس��ت.
تالشه��ای بس��یاری برای تصوی��ب این قانون
ص��ورت گرف��ت و از وقتی که قانون ابالغ ش��د
نیز تالشهای فراوانی را برای اجرای آن ش��اهد
بودهایم .متأس��فانه ،آنچنان ک��ه انتظار بود این
تالشها به نتیجه نرس��ید و هن��وز از این قانون
استفاده قابلقبولی صورت نگرفته است .اما این
موضوع یک بحث فردی و تنها مرتبط با سلیقه
یا روش رییس قبلی نیس��ت .مشکالت و موانع
بسیاری وجود داشته و دارد که اگر آنها برطرف
نشوند ،در آینده نیز این مسیر تصحیح نخواهد
شد .متأسفانه ،تغییرات مختلف در وزارت صنعت
طی  5س��ال گذش��ته ،تغییر دولت در سال 92
و گستردگی بسیار زیاد مس��ایل و امور دریایی
کشور همه در ش��رایط فوق مؤثر بودهاند .با این
حال ،امیدواریم در دوره جدید ش��اهد تحول و
رفع موانع کاری دبیرخانه باش��یم .مس��لما اگر
وزارت صنعت به دبیرخانه توجه جدیتری داشته
باشد ،ظرفیتهای قانونی بهتر مورد استفاده قرار

خواهد گرفت.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در س�ال جاری
دستورات مش�خصی را برای حمایت از صنعت
دریای�ی کش�ور ص�ادر کرد .ت�ا چه ح�د این
دستورات اجرایی شده است و انجمن و کمیته
کشتیس�ازی چه پیگیریهای�ی در این زمینه
داشتهاند؟

جلس��ات و مکاتبات متع��ددی در ای��ن رابطه
وجود داش��ته و خوشبختانه دس��تورات فوق در
حال پیگیری هس��تند .البته ،م��ا معتقدیم که
باید خیلی س��ریعتر و کاملتر م��وارد پیگیری
شوند؛ ولی در هر حال ،سیستم اداری و ساختار
دولتی حاکم بر بسیاری از فعالیتها مانع سرعت
در اقدام��ات اس��ت .در هر حال ،برای بررس��ی
مشکالت موجود ،تدوین راهحلها و پیشنهادها،
تدوین اس��تراتژیهای بلندمدت و موارد مشابه
همکاریه��ا ادامه دارد و وزی��ر محترم صنعت
نی��ز تقریبا به صورت منظم و ماهانه مس��ایل را
پیگیری میکنند.

صن�دوق حمایت از توس�عه صنایع در س�ال
ج�اری گزارش�ی از وضعیت س�اخت و تعمیر
کش�تی در ایران منتش�ر کرد .ارزیابی شما از
ظرفیتهای کنونی صنعت کشتیسازی کشور
چیس�ت و به چه دالیلی ای�ن ظرفیتها خالی
مانده و بعضا دچار تعطیلی شدهاند؟

خوش��بختانه چ��ه در بخ��ش دولت��ی و چه در
بخش خصوصی امکانات و زیرساختهای خوبی
فراهم ش��ده اس��ت .از طرف دیگر ،انجام برخی
پروژههای نمونه نیز نش��ان داده که مشکل فنی
و صنعتی خاصی وجود ندارد .ساخت کشتیهای

افراماکس و کانتینربر ،سکوی حفاری نیمهشناور،
ناوشکن جماران ،شناورهای مسافربری و بسیاری
نمونههای دیگ��ر بیانگر این توان اس��ت .البته،
مسایل و مشکالتی که وجود دارد ،بیشتر از ناحیه
موارد خارج از صنعت است .مثال پیچیده بودن و
گاه الینحل بودن روش تأمین مالی و یا مسایل و
مشکالت مرتبط با تأمین مواد و تجهیزات برای
ساخت کشتی .بهعبارت دیگر ،اگر بتوان فضای
کسبوکار مناسب و شبیه به کشورهای خارجی
را فراهم کرد؛ صنعتگران دریایی کش��ور چیزی
کمتر از آنها نخواهند داشت و میتوانند بهخوبی
تعهدات خ��ود را انجام بدهند .بنابراین ،برای پر
کردن ظرفیته��ای موجود مهمترین مس��أله
تدوی��ن و اجرای یک روش مؤث��ر و مفید برای
تأمین مالی پروژههای ساخت کشتی است.
وزارت علوم در یکس�ال گذش�ته تحت تأثیر
اختالفات دولت و مجلس قرار گرفته و در حال
حاضر هم با سرپرس�ت اداره میشود .با توجه
به این شرایط ،وضعیت فعالیتهای تحقیقاتی
و پژوهش�ی در دانش�گاهها و رون�د تح�والت
مدیریتی را چگون�ه ارزیابی میکنید و انجمن
چه برنامههایی در این زمینه دارد؟

مسلما این بالتکلیفی در تمام دانشگاهها و مراکز
علمی میتواند تأثیرگذار باش��د؛ ولی در همین
شرایط نیز بسیاری کارها و فعالیتها امکانپذیر
هستند .انجمن کمیتههای تخصصی و مناسبی
دارد ک��ه میتواند در بحث تحقیقات و پژوهش
فعال باشند .کمیته آموزش و تحقیقات انجمن
و همچنین کمیته دانش��جویی با این مس��ایل
مرتب��ط هس��تند و امیدواریم بتوانن��د گامهای
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مؤثری بردارند .در هر حال ،بسیاری از فعالیتهای دیگر انجمن مثل
برگزاری همایشها ،انتشار نشریات ،برگزاری سخنرانیهای تخصصی
و موارد مشابه دیگر در راستای تعامل بهتر صنعت و دانشگاه هستند
و الزم است شرکتها و سازمانهای دریایی نیز با درک درست از این
موضوع ،مسیر این ارتباط را تسهیل کنند.
با توجه به روند مذاکرات هس�تهای و چشمانداز کاهش تحریمها،
ارزیابی شما از تأثیر این روند بر فعالیتهای بخش دریایی چیست؟

طبیعت��ا همه فعاالن اقتص��ادی از رفع تحریمها اس��تقبال میکنند
و مس��لما هر صنعتگر و فعال اقتص��ادی میتواند فعالیتهای خود را
در یک محیط مناس��ب و با ابعادی بزرگتر دنبال کند .اما متأس��فانه
یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه کشورهای پیشرفته حضور
خود را در بازارهای بینالمللی مدیریت میکنند و سعی دارند با دادن
کمترین امتیازات به کشورهای دیگر ،حداکثر استفاده را برای کشور
خود صورت دهند .بنابراین ،اگر کش��وری به صورت چشمبسته وارد
این بازی ش��ود؛ مسلما متضرر خواهد شد .هر کشوری منابع مختلف
مالی ،سیاسی ،علمی و فرهنگی داشته و یک کشور هوشمند تمامی
تصمیمات خود را به صورتی اتخاذ میکند که حداکثر منافع را کسب
کند .در مورد وضعیت موجود کش��ور با توجه به سوابق دیده میشود
که اکثر وزارتخانهها و دس��تگاههای اجرایی به صورت مس��تقل و بر
اساس منافع حوزه و سازمان خود تصمیمگیری میکنند و طبیعتا باید
انتظار داشت که بسیاری منافع کلیتر و ملی فراموش شود .مهمترین
نمونهها در این حوزه ،واردات بیرویه و یا خریدهای خارجی است.

با توجه به در پیش بودن مقطع تدوین برنامه ششم توسعه ،بخش
دریایی چگونه میتواند از این فرصت برای توجه بیشتر به این حوزه
اس�تفاده کند؟ با توجه به تشکیل کارگروهی در این زمینه از سوی
س�ازمان بنادر ،ارزیابی ش�ما از ترکیب این کارگروه چیس�ت؟ چرا
انجمن و یا بخش کشتیسازی در این کارگروه مشارکت ندارد؟

احتماال جلس��ات س��ازمان بنادر محدود به مراکز دولتی اس��ت .ولی
مس��لما تش��کلهای تخصصی هم باید به بازی گرفته شده و منافع
بخ��ش خصوص��ی در برنامهها لحاظ ش��ود .اما آنچه مس��لم اس��ت
مس��یرهای مختلفی برای اعالم نظر وجود دارد و انجمن مهندس��ی
دریای��ی و کمیتهه��ای تخصصی آن اگر بتوانند ب��ه جمعبندیهای
مناسبی برسند؛ از کانالهای مختلف میتوان آنها را طرح کرد .مطمئنا
ایدهها و حرفهای مفید مورد اس��تقبال قرار خواهند گرفت و نگرانی
از این جهت وجود ندارد .موضوع نگرانکننده این است که گاه بخش
خصوصی و صاحبنظران نیز به وظیفه تخصصی خود عمل نمیکنند
و با مش��غول بودن به مس��ایل روزمره این رویدادها و مسایل مهم را
فراموش میکنند.

با توجه به مجموعه این مباحث ،چه موضوعاتی از نظر انجمن برای طرح
در این دوره از همایش و قطعنامه پایانی حائز اهمیت و اولویت است؟

به نظر میرسد که استفاده حداکثر از تمامی ظرفیتهای قانون توسعه
و حمایت از صنایع دریایی یکی از ضرورتهای مهم است که متأسفانه
تاکنون محقق نش��ده اس��ت .موضوع مهم دیگر نیز تدوین یک طرح
کامل و جدی جهت تأمین مالی پروژهها و توسعه بازار صنایع دریایی
کش��ور است .متأس��فانه اگرچه بازارهای خوبی وجود دارد ،ولی عدم
رسیدگی و تأمین شرایط کار ،شروع قراردادها را با وقفه دچار میسازد.
مسأله آخر اینکه انشاءاهلل با فعال شدن واقعی صنعت انتظار میرود که
دستگاههای اجرایی و سازمانهای دریایی با درک اهمیت پشتوانههای
نیروی انسانی ،آموزش و تحقیقات توجه جدیتری به مسایل مرتبط
با این حوزهها نشان دهند.
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مسعودزاده،رییسکمیتهکشتیسازیانجمنودبیرنمایشگاهدریایی:

20شناورپشتیبانیسکوهاینفتی
آمادهعقدقرارداد است
مهمترینویژگینمایشگاهشانزدهمهمکاریمهمومؤثرسازمان
بنادروانجمندرتجمیعنمایشگاههاوبرگزاریمشترکآناست

پیمان مس��عودزاده ،رییس کمیته کشتیسازی انجمن ،امیدوار است عزم
شکلگرفته در سازمان بنادر و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در جهت
تأمین مالی پروژههای ساخت شناور بویژه در بخش شناورهای خدماتی،
کوچک و متوس��ط باعث بازگشت رونق به ش��یپیاردهای ایرانی شود.
مسعودزاده که مسؤولیت دبیر نمایشگاه بینالمللی دریایی را هم برعهده
دارد ،مهمترین ویژگی این دوره از نمایش��گاه را تعامل و تفاهم انجمن با
سازمان بنادر و دریانوردی در جهت یکپارچهسازی نمایشگاه میداند.
در گفتگوهایی که با مدیران و فعاالن دریایی کشور داشتهایم ،عموم آنها از
مجموعهشرایطاقتصادیورکودموجوددرصنعتدریاسخنگفتهاند.ارزیابی
شما از وضعیت کنونی صنایع دریایی کشور چیست و کمیته کشتیسازی چه
اقداماتی در این زمینه داشته است؟

همانطور که مس��تحضرید شرایط کلی اقتصاد کش��ور در چند سال با رکود
بخشهای مختلف اقتصاد خصوصا بخش تولید مواجه بوده که صنعت دریایی
تجربه میکند .به عبارت دیگر ،به دلیل عدم

نیز به همین منوال دوران رکود را
س��فارش جدیدمؤثر طی چند سال اخیر و نیز عدم تزریق نقدینگی الزم در
خصوص پروژههای در دست اجراء که ذکر دالیل آن خارج از حوصله این بحث
است ،صنایعکشتیسازی با رکود مواجه است .ما بعنوان کمیتهکشتیسازی
در ح��ال حاضر دو منبع را ب��رای تزریق نقدینگی و ایجاد تحرک در صنعت
کشتیسازیمؤثر و قابل پیگیری میدانیم:
کوچک

اول ،وجوه ادارهشده سازمان بنادر که در حوزه شناورهای متوسط و
میتواند راهکاری برای افزایش تقاضا در برخی صنایع داخلی باشد و با عزم
تیم مدیریتی جدید این س��ازمان خصوصا جناب آقای مهندس سعیدنژاد و
جناب آقای دکتر جهاندیده و طی جلس��ات برگزارشده با ایشان ،امیدواریم
منابع صندوق کمافیس��ابق در جهت حمایت از تولید داخل کارسازیشود.
دوم ،طرح ش��ناورهای پشتیبانی که توس��ط صندوق توسعه صنایع دریایی

Marine Engineering
در ح��ال پیگیری اس��ت و مقام محت��رم وزارت
صنعت ،معدن و تج��ارت (جناب آقای مهندس
نعمتزاده) نیز جه��ت تأمین مالی طرح از بانک
صنعت و معدن و صندوق توس��عه پیگیریهای
الزم را انج��ام دادهان��د و امیدواریم با عزم موجود
و با امید همکاری الزم از طرف سیس��تم بانکی،
مناب��ع الزم برای بهفعل در آوردن بازار بالقوه این
شناورها تأمینشود .الزم به ذکراست حدود 20
فروند از انواع شناورهای پشتیبانی سکوهای نفتی
فیمابین متقاضیان و سازندگان بصورت تفاهمنامه
امضاءشده که در صورت تأمین مالی ( 80درصد
مبلغ کل) متقاضیان آماده تأمین  20درصد آورده
خود جهت شروع پروژه هستند.
وزی�ر صنعت ،معدن و تجارت در س�ال جاری
دس�تورات مش�خصی را برای حمایت از صنعت
دریایی کشور صادر کرد .تا چه حد این دستورات
اجرایی شده است و انجمن و کمیته کشتیسازی
چه پیگیریهایی در این زمینه داشتهاند؟

خوشتبخانه جناب آقای مهندس نعمتزاده فردی
کاردان و اجرای��ی هس��تند و آن نام��ه  18بندی
نش��ان از نگاه دقیق و اجرایی به موض��وع دارد و
ایشان جلسات دورهای جهت پیگیری امور دریایی
و اجرایی ش��دن تصمیمات برگ��زار میکنند که
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اثرات مثبت این
اقدامات در حوزه تدوین راهبرد و نیز نتایج عملی و
اجرایی آن باشیم.
صندوق حمایت از توسعه صنایع در سال جاری
گزارشی از وضعیت س�اخت و تعمیر کشتی در
ایران منتش�ر کرد .ارزیابی ش�ما از ظرفیتهای
کنونی صنعت کشتیس�ازی کشور چیست و به
چه دالیلی این ظرفیتها خالی مانده و بعضا دچار
تعطیلیشدهاند؟

بنده همیشه در همه جلسات عرض کردهام که
تدوین ش��اخصهای ارزیابی صنعت مانند سهم
صنای��ع دریایی در تولی��د ناخالص ملی ،ضریب
اشتغال در این صنعت ،ظرفیت اسمی ،ظرفیت
خالی و  ...که بصورت رسمی توسط دولت پایش
و اعالم ش��ود؛ اولویت اول اس��ت و ب��دون آمار
نه میتوان برنامهریزی کرد و نه ارزیابی،
رسمی 
به همین دلیل گزارش ارائه شده توسط صندوق
قابل تقدیر است.
در این گزارش کاهش س��طح اشتغال در صنایع
دریایی از س��ال  86تا س��ال 91ب��ه حدود نصف
کاهش پیدا کرده که دالیل این رکود عبارتند از:
دولتی بودن مش��تریان عمده و عدم س��فارش
جدید آنها ب��ه صنایع به دلیل کاهش اعتبارات و
مشکالت پولی و بانکی.
عدم تزریق مناسب نقدینگی قراردادهای جاری
به دالیل پیش گرفته.
نداشتن استراتژی اقتضایی در حوزه بازار اعم از

بازارسازی و بازار داخلی.
عدم تخصیص منابع مالی مناسب جهت افزایش
تقاضا علیرغم وج��ود تقاضای بالق��وه در بخش
خصوصی و عدم امکان استفاده از منابع بانکی به
دلیل نرخ سود باال.
غفلت از حوزههایی مانند :شیالت ،گردشگری،
شناورهای تفریحی ،شناورهای خدمات ساحلی و
صادرات.
الزم به ذکراست طبق گزارش صندوق از 126000
 CGTظرفیت کامل صنایع  CGT 92000مربوط
به ظرفیت تولید ش��ناورهای متوس��ط و کوچک
است .در صورتی که تمام توجهات و برنامهریزیها
معطوف به ش��ناورهای پهن پیکر است و از حوزه
شناورهای متوس��ط و کوچک غافل شدهایم .این
در حالی است که کش��وری نظیر ترکیه با توجه
به س��اخت این نوع شناورها بین سالهای 1999
تا2011کشتیس��ازیهای ترکیه  2.7برابر رشد
داشتهاند.
علیرغم پیگیریهای انجمن و حتی نمایندگان
مجل�س ،ش�رکت ص�درا بعن�وان قدیمیترین
کشتیسازی کشور همچنان در شرایط بحرانی به
سر میبرد .آیا راهکار مشخصی برای این شرکت
پیشنهادشدهاست؟

ما اگر به خصوصیسازی اعتقاد داریم اساس و خمیر
مایهاش این است که بخش خصوصی اقتصادیتر و
عمل میکند .چون اصوال
بهرهورتر از بخش دولتی 
تفکر حاکمیتی با تفکر اقتصادی فرق دارد .ما باید
خصوصی نمیتوان انتظار

بپذیریم که از بخ��ش

مابعنوانکمیتهکشتیسازی
در حال حاضر دو منبع را برای تزریق
نقدینگیوایجادتحرکدرصنعت
کشتیسازیمؤثروقابلپیگیریمیدانیم:
اول ،وجوه ادارهشده سازمان بنادر در
کوچک

حوزه شناورهای متوسط و
دوم ،طرح شناورهای پشتیبانی که
توسط صندوق توسعه صنایع دریایی در
حال پیگیری است و مقام محترم وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نیز جهت تأمین
مالی طرح پیگیریهای الزم را
انجام دادهاند

داش��ت با تفکرات حاکمیتی یک بنگاه اقتصادی
را اداره کند و عکس این قضیه نیز صادق اس��ت.
به عب��ارت دیگر ،اگر صنع��ت دریایی را صنعتی
محوری میدانیم؛ باید بهنحوی در این

استراتژیک و
صنعتمزیتایجادکردکهبخشخصوصیترغیب
شود در این حوزه فعالیت کند و یا فعالیتهای خود
انتظار

را گس��ترش دهد .در صورتی که به عکس
میرود مشکالت انباشتهشده قبلی ما در وضعیت
رکود فعلی بهسرعت توسط یک بخش خصوصی
تازه وارد حل شود!
با توجه به روند مذاکرات هستهای و چشمانداز
کاهش تحریمها ،ارزیابی شما از تأثیر این روند بر
فعالیتهای بخش دریایی و سفارشهای ساخت
کشتیچیست؟

امی��دوارم رف��ع تحریمها مس��ابقه دو س��رعت
سفارش ساخت به خارج نشود .هرچند تحریمها
س��ختیهایی را برای صنع��ت دریایی به دنبال
داش��ت؛ اما ی��ک درس بزرگ نیز داش��ت و آن
خارج میتواند در ش��رایط
اینکه وابس��تگی به 
خاص اهرمی برای فشار و نقطهضعف تصور شود.
لذا بایس��تی تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و
استراتژی توسعهای کشور بر مبنای ظرفیتهای
درونزا باشد و هرگونه همکاری خارجی منوط به
توانمندسازی صنعت داخلی و کاهش وابستگی
به خارج باشد.

با توجه به مسؤولیت شما بعنوان دبیر نمایشگاه
بینالمللی دریایی ،ویژگیهای نمایشگاه امسال
چیست؟

مهمترین ویژگی نمایشگاه شانزدهم همکاری مهم
ومؤثر س��ازمان بنادر و انجمن مهندسی دریایی
ایران در تجمیع نمایشگاهها و برگزاری مشترک
آن است .حضور فعال تمامیشرکتهای فعال و
مؤثر در حوزه دریا از دیگر ویژگیهای این نمایشگاه
است که بهنوبه خود کمنظیر است .نکته قابل ذکر
اندازی غرفه مجازی از
در خصوص این نمایشگاهراه 
طریق سایت نمایشگاه برای شرکتکنندگان است.
این ویژگی امکان بازدید مجازی از توانمندیهای
شرکتکنندگان در نمایشگاه را از طریق اینترنت
فراهم میسازد.

ب�ا توجه ب�ه برگ�زاری ای�ن دوره از همایش و
نمایش�گاه در بندرعب�اس و حض�ور ارگانها و
مجموعهه�ای دریایی بزرگ کش�ور در اس�تان
هرمزگان ،انتظار میرود برنامههای جانبی امسال
پررنگتر باش�د .نمایشگاه و همایش از این نظر،
چه برنامههایی را در دستور کار دارد؟

حتماً برگزاری اینگونه نمایش��گاهها و همایشها
مرتبط

مسؤوالن

در اس��تانهای ساحلی و حضور
میطلبد که از این فرصت به نفع استانبهرهبرداری
ک��رد .در ای��ن راس��تا ،بازدید از برخ��ی صنایع و
پروژههای ملی برنامهریزیشده است.
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گفتوگوبامحمدرضاتابشپور،رییسکمیتهعلمیشانزدهمینهمایشصنایعدریایی

مستندسازیتولیداتعلمیمهمترینهدفهمایشاست

رییس کمیته علمی ش��انزدهمین همایش صنایع
دریایی از برنامههای گسترده و متفاوت این کمیته
در همایش بندرعباس خبر میدهد .دکتر محمدرضا
تابشپور ک��ه در هیأت علمی دانش��کده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف عضویت دارد ،معتقد است
انجمن مهندسی دریایی ایران باید اقدامات جدیدی
را برای جلب و افزایش مش��ارکت دانشگاهیان در
فعالیته��ای خود صورت دهد ک��ه در این زمینه،
ایجاد تاالرهای گفتوگو را پیشنهاد میکند.
با توجه به مس�ؤولیت جنابعال�ی بعنوان رییس
کمیته علمی همایش ،ارزیابی ش�ما از ویژگیهای
این دوره از همایش چیست؟

مهمترین اهداف همایشهای علمی عبارت اس��ت
از مستندس��ازی تولیدات علمی ،ارائه دستاوردهای
جدید ،دیدار متخصصان برای آش��نایی با امکانات و
تواهنمندیها و مسایل موجود .از این نظر این همایش
مانند همه همایشهای قبل است ،ولی امید میرود
ک��ه در زمینه انتخاب و معرف��ی برترهای دریایی در
حوزههای مختلف ،جو رقابتی دوس��تانه بر برخی از
فعالیتها حاکم شود که هم مایه تشویق است و هم
انگیزهای مضاعف ایجاد میکند .همچنین با بررسی
مقاالت مش��خص ش��د که افزودن محورهای خاص
تأثیریدرجذبمقالهندارد.بلکهبایدابتدازیرساختها
آماده ش��ود .مثال در حوزه اقتصاد دریا و یا مالحظات
ایمنیابتدابایدشرایطتولیدمحتویاتعلمیفراهم
شود .مطالب مربوط به مدیریت و برنامهریزی
اکثراجنبهغیرتحلیلیداشتهکهچندانبرای
برنامهریزی و تصمیمسازی مناسب نیستند.
افرادی که خارج از مجموعههای دانشگاهی
اقدام به نگارش مقاله میکنند ،متأسفانه بعضا
توان ارائه روشمند مطالب را ندارند؛ هرچند
که مطالب بسیار ارزشمندی برای
بی��ان دارن��د .ش��اید خوب
باش��د که انجمن اقدام
به برگ��زاری دورههای
تدوی��ن و ن��گارش
مق��االت علم��ی
کند تا کیفیت و
کمیت مقاالت
همایشارتقاء
یابد.

کمیت�ه علمی در این دوره چ�ه برنامههایی را در
دس�تور کار ق�رار داد و تا چه ح�د از این برنامهها
استقبالشد؟

برنامه مفصلی در خصوص برگزی��دگان دریایی در
زمینههای متعددی در حال انجام است .امید است
جشنواره خاطرات دریایی ،گشودن بابی باشد هم به
ادبیات دریا با رویکرد ترویج و هم به انتقال تجربیات
با رویکرد حفظ و ثبت تجربیاتی که بعضا با زحمت
فراوانی به دس��ت آمدهاند .برنامهای نیز برای تدوین
متونی برای کتب درسی ابتدایی و دبیرستان پیشنهاد
شد که به نظر میرسد عمق اهمیت آن هنوز درک
نشده است .شاید چندین سال هم طول بکشد که
ضرورت و چگونگی پرداختن به این مسأله مهم برای
همگان روشن شود.
از جمل�ه اقدامات کمیته در ای�ن دوره ،رایزنی با
دانشگاهیانرشتههایغیردریاییبودهاست.هدف
از از اتخاذ این رویکرد چیست و چه نتایجی در بر
داشته است؟

در حوزههای علوم انسانی و اجتماعی و اقتصادی ،برای
تولید محتویات مفید باید ابتدا روش رویهمندی طی
شود تا مقدمات این کار فراهم شود .از جمله برگزاری
جلسات مستمر با اقتصاددانان است تا بتوانند مسایل
اقتصادی معطوف به دریا را به درس��تی طرح و حل
کنند .در این راستا ،جلسات هدفمندی با دانشکده
اقتصاد و مدیریت دانش��گاه صنعتی شریف برگزار
شد .این روند باید سالها ادامه
یابد تا انش��اءاهلل یک دهه
بعد ببینیم که همهچیز
سرجای خودش است.
ارزياب�ي جنابعالي از
روند فعاليتهاي موجود
در ح�وزه آم�وزش و
تحقيقاتدرياييچيست؟
بوی�ژه در یک س�ال
گذش�ته ،آی�ا
شا هد

توج�ه الزم ب�ه این ح�وزه از س�وی وزارت علوم،
معاونت علمی و فناوری ریاس�ت جمهوری و سایر
مراکز ذیربط بودهایم؟

شروع به کار ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان
دریایی در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
نشاندهنده توجه بیش��تر و ویژه به حوزه دریاست.
آموزش و پژوهش در صنایع دریایی نیازمند رش��د
کیفی اس��ت .البته امید است با توسعههایی که در
حوزه تربیت دانشجویان دکترا صورت گرفته ،سرعت
این رشد هم به حد قابلقبول برسد.

مهمترين چالشها و کمبودهايي كه در حال حاضر
در بخش آموزش و تحقيق�ات دريايي وجود دارد،
چيست و در جهت رفع آنها ،چه اقداماتي ميتواند
صورت گیرد؟

نیروی انسانی کافی برای پوشش سرفصلهای مورد
نیاز صنعت وجود ندارد و خود س��رفصلها هم باید
تکمیلتر و اصالح ش��ود .باید توج��ه کرد که خود
همین تکمیل و اصالح س��رفصلها ع�لاوه بر عزم
جدی اساتید موجود ،مستلزم تکمیل نیروی انسانی
نیز هست.

مهمترین انتظارات موجود در میان دانشگاهها و
مراکز پژوهش�ی از انجمن مهندسی دریایی ایران
بعنوان انجمنی علمی چیست؟ آیا انجمن توانسته
بس�تر الزم برای جلب مش�ارکت دانشگاهیان را
فراهم سازد؟

انجمن در اینکه جامعه دانشگاهی را در سراسر کشور
به مشارکت بطلبد ،توفیق بزرگی داشته است .انجمن
باید کاری کند که جلب مشارکت هم شکل گیرد و
هم بیشتر شود .در خصوص کارهای علمی و داوری
مقاالت ،مشارکت خوب است .ولی آن مشارکتی که
در راستای همافزایی برای تأمین خواستههای جامعه
دریایی کشور باشد ،هنوز شکل نگرفته است .شاید
«تاالر گفتگو» ابزار مناس��بی برای این کار باش��د.
باشد ،بس��یار برای کاربردیتر کردن پایاننامههای
دانشجویی مؤثر است.
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دکترعباسنوبختی،رییسکمیتهآموزشوتحقیقات:

همباکمبودوهمبامازادمتخصصاندریاییمواجههستیم!
رییس کمیته آموزش و تحقیقات انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به
چالشه��ای موجود در این بخش گفت :در حال حاضر ،در کش��ور هم آمار
دریایی داریم و هم نداریم؛ همچنان که هم با کمبود و هم مازاد متخصصان
دریایی مواجه هس��تیم! دکتر عباس نوبختی توضیح داد :مسأله آمار یکی از
مشکالت صنعت دریایی کشور است که در مورد آن باید گفت هم داریم و هم
نداریم! چرا که آمار منظم و تدوینشدهای از ظرفیتها و توانمندیهای ساخت،
تعمیر و یا نیاز به سفارش خارج صنایع دریایی وجود ندارد؛ اما درعین حال،
نهادهایی چون سازمان بنادر و مؤسسات ردهبندی بنابه نیاز خود آمارهایی را
در اختیار دارند.
وی با بیان اینکه «انجمن مهندسی دریایی ایران برای جبران این خالء اقداماتی
را آغاز کرده است» ،اعالم کرد :کمیته دانشجویی انجمن جمعآوری آمار دریایی
را آغاز کرده که امیدواریم حاصل آن در قالب کتابچهای تدوین و به زودی در
اختیار مسؤوالن کشور قرار گیرد .رییس کمیته آموزش و تحقیقات همچنین
با بیان اینکه «بعد از انقالب فعالیتهای زیادی در حوزه آموزش دریایی شده
است» ،تصریح کرد :ما در دانشگاههای مختلف بویژه امیرکبیر و صنعتی شریف
نیرو تربیت کردهایم؛ اما در عمل ،هم با کمبود و هم با مازاد نیرو مواجهیم.
وی با اشاره به مشکل اشتغال فارغالتحصیالن رشتههای دریایی افزود :در حال
حاضر ،در دانشگاههایی مانند تبریز رشتههای دریایی ارائه میشود؛ در حالیکه
فارغالتحصیالن چنین دانشگاههایی در حوزه دریا نمیمانند و سراغ فعالیتهای
دیگر میروند.
نوبختی با بیان اینکه «در بخش دریا رشتههای میانرشتهای کم داریم» ،تصریح
کرد :ما رشتههایی مانند کشتیسازی و سازههای دریایی داریم؛ اما در رشتههایی
مانند مهندسی عرشه که نیاز جدی وجود دارد ،تربیت نیرو صورت نمیگیرد.
وی با بیان اینکه «انجمن تالشهایی را برای تجدیدنظر در سیالبسهای درسی
و رش��تههای قدیمی و عمومی صورت داده اس��ت» ،گفت :یکی از ضعفهای
موجود ،عدم تربیت تکنسین دریایی در کشور است؛ در حالیکه کیفیت صنایع
دریایی بستگی زیادی به فعالیت تکنسینها دارد.
راهاندازی سوپرمارکت دریایی در حاشیه همایش
عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره
به ضرورت فعالیت کشور در بخش کشتیسازی تصریح
کرد :صنعت دریایی از صنایع دریا و پرآیتم است؛ بطوری
که با سفارش یک کشتی  300تا  400نوع تکنولوژی در
حوزههای مختلف مورد نیاز خواهد بود .نوبختی افزود:

برای ساخت هر کشتی ،هر قطعه آن در صنعت مربوطه ساخته و نهایتا در
یارد کشتیس��ازی نصب و مونتاژ میشود.البته ،این به آن معنا نیست که ما
نیازی به ساخت تجهیزات دریایی نداریم .وی در این زمینه از راه اندازی یک
سوپرمارکت دریایی در حاشیه شانزدهمین همایش صنایع دریایی خبر داد و
ابراز امیدواری کرد که با ادامه این اقدامات ،تولید تجهیزات دریایی همچون
بخش خودروسازی ساماندهی و حمایت شود .رییس کمیته اطالعرسانی و
خبری شانزدهمین همایش صنایع دریایی با اشاره به ابالغ سیاستهای کلی
جمعیت از سوی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر رونق جمعیتی سواحل
جنوب کشور گفت :برای تحقق این امر ،نیازمند اعتدال و عدالت نسبی بین
مناطق مرکزی کشور با استانهای ساحلی هستیم .وی با بیان اینکه «در حال
حاضر حتی اس��تانداران استانهای ساحلی حاضر نیستند خانواده خود را از
تهران و ش��هرهای بزرگ به این استانها ببرند» ،افزود :دلیل این امر ،فاصله
زیاد زیرس��اختهای آموزشی ،بهداشتی ،رفاهی و اقتصادی در این مناطق با
مرکزیت کشور است.
آباندازیکشتیتحقیقاتیهمزمانباهمایش
نوبختی که مدیریت پروژه س��اخت اولین شناور تحقیقاتی ایران در مؤسسه
ملی اقیانوسشناسی را نیز برعهده دارد؛ از بهآباندازی این شناور همزمان با
برگزاری شانزدهمین همایش صنایع دریایی در بندرعباس خبر داد و گفت:
پیشرفت این کشتی در حال حاضر در حدود  80درصد است و در نظر داریم
این کشتی در آذرماه آباندازی شود.
وی افزود :کارهای تکمیلی و آزمایشهای دریایی پس از این مرحله بر روی
کشتی انجام میشود .همزمان اقالم اقیانوسشناسی هم در این کشتی مورد
استفاده قرار میگیرد که برخی اقالم پرتابل و موجود که حدود سه قلم است
باید بر روی ش��ناور نصب شود .برخی از اقالم را هم به دلیل کمبود بودجه
نتوانس��تیم تهیه کنیم که انشاءاهلل این دستگاهها خاص هستند در مرحله
بعدی در شناور نصب میشوند .وی ادامه داد :طراحی و ساخت این کشتی
بومی است و برخی از قطعات آن از خارج وارد کشور شده است .بودجه این
طرح از طریق معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تأمین شده
و پژوهشگاه ملی اقیانوسشناس��ی اجرای آن را پیگیری کرده
است .طراحی این طرح توسط سازمان صنایع دریایی و ساخت
آن توسط مجتمع صنایع دریایی شهید درویشی بندرعباس
ص��ورت گرفته و حدود  20میلیارد تومان هزینه طراحی و
ساخت این کشتی شده و است.

دکترسعیدمظاهری،رییسکمیتهمهندسیساحلیوفراساحلی:

صنایعبحرانزدهفراساحلبایدمجددا راهاندازیشود
رییس کمیته مهندس��ی س��احلی و فراساحلی
انجم��ن مهندس��ی دریای��ی ایران از ش��رایط
نامطلوب صنایع فراساحل کشور در پایان دولت
دهم سخن میگوید و وضعیت این صنعت را با
عبارت «بحرانزده» توصیف میکند .دکتر سعید
مظاهری که در دوره جدید هیأت مدیره انجمن
بار دیگر به عضویت آن درآمده؛ با اش��اره به
برگزاری سمینارهایی در حوزه فراساحل طی
سال گذشته از س��وی انجمن ،امیدوار است با
جهتگیری جدید وزارت نفت ،صنایع فراساحل
ب��ار دیگر ب��ه روزهای رون��ق و فعالیت خود
بازگردد.
ارزياب�ي جنابعالي از روند فعاليتهاي انجمن
در جهت پيگيري مس�ايل و مش�كالت جامعه
دريايي و بویژه بخشهای مهندس�ی س�احلی
و فراساحلی چيس�ت و مهمترين چالشهايي
كه انجمن در جهت تحقق خواستهاي جامعه
دريايي با آن مواجه است ،چه موضوعاتي را در
برميگيرد؟

انجمن مهندسي دريايي ايران خوشبختانه از بدو
تاسيس تاكنون ضمن پرداختن به مسائل علمي
و فناوري همواره دغدغه مسائل و مشكالت پيش
روي جامع��ه دريايي را داش��ته و براي حل آنها
پيگيريه��اي الزم را انجام داده اس��ت .در اين
راستا کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی نيز
بعنوان يكي از كميتههاي هش��تگانه انجمن از
س��ال  1385فعاليت خود را به طور سازماندهي
شده شروع و س��عي نمود با تعامل هر چه بهتر
بين کارشناسان ،متخصصان و دست اندركاران
این بخش از صنعت دریایی ،به شناسايي و طرح
مس��ائل و موضوعات اين صنع��ت پرداخته و با
ارائه راهکارهای منطقی و کارشناسانه به مراکز
اجرائی و سیاس��تگذاری ،گام��ی مؤثر در جهت
رفع مشکالت موجود و توسعه مهندسي ساحلي
و فراس��احلي بردارد .اهداف كميته مهندس��ي
ساحلي و فراساحلي به شرح زير است:
شناس��ایی و بررس��ی مش��کالت موج��ود در
مهندسي ساحلي و فراساحلي كشور و منطقه و
تالش در جهت تبیین و حل آنها از طريق مراجع
علمي و اجرايي كشور.
ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر بین سازمانها
و شرکتهای فعال در زمینه مهندسي ساحلی
و فراساحلی.
گسترش هر چه بیشتر ارتباط بین سازمانها و
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شرکتهای فعال در مهندسي ساحلي و فراساحلی
با مراکز علمي ،تحقیقاتی و دانشگاهي كشور.
تقویت بخش خصوصی و حمایت از آن جهت
انجام پروژههاي مرتبط به مهندس��ي ساحلي و
فراس��احلي و ايجاد زمينه ب��راي صدور خدمات
مهندسي به خارج از كشور.
بررسي وضعيت فعلي شاغلين در صنايع ساحلي
و فراساحلي و ترسيم دورنماي آتي كشور.
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش در مهندسي
ساحلي و فراساحلي كش��ور و ارائه راهكارهايي
براي كارآمد کردن آموزش و تحقيقات در كشور
از طريق مراجع ذيربط.
بررسي اس��تانداردهاي مهندس��ي ساحلي و
فراساحلي و تالش در جهت بومي کردن آنها.
همكاري با دانشگاه صنعتي شريف در برگزاري
همايش دوس��االنه صنايع فراساحل و تالش در
جهت بينالمللي کردن آن.
برقراي تعامل با مراكز علمي و بينالمللي جهت
ارتقاي جايگاه انجمن.
با توجه به گذش�ت یک سال از دولت یازدهم
و حضور مهندس زنگنه در وزارت نفت ،ارزیابی
شما از وضعیت کنونی صنعت فراساحل چیست
و برای بهبود فعالیتهای بخش فراس�احل چه
اولویتهایی را قابل طرح میدانید؟

جهت ارزيابي وضعيت كنوني صنعت فراساحل و
تغييرات آن نس��بت به دوران دولت گذشته نياز
به مدت زمان بيشتري است .عالوه بر اين ،الزم
اس��ت بررسي شود كه شرايط صنعت فراساحل
در پايان دولت دهم چگونه بوده اس��ت .با توجه
به اينكه عمده صنعت فراساحل كشور وابسته به

ش��رايط و فعاليتهاي وزارت نفت در حوزه دريا
اس��ت؛ بنابراين براي ارزيابي صنعت فراس��احل
میتوان شرايط وزارت نفت كشور را مورد ارزيابي
قرار داد .مس��تحضر هستيد كه در دوران دولت
دهم ،فعاليتهاي توس��عهاي نفتوگاز و منابع
هيدروكربني در دريا بسيار كند و يا در برخي از
حوزهها كامال متوقف شده بود .ضمنا شركتهاي
بزرگ پيمانكاري نفتوگاز كشور كه با استفاده
از امكانات و حمايتهاي دولتي رشدونمو كرده
بودند ،دچار بحرانهاي مالي و مديريتي شدند.
به دنب��ال آن تأمينكنن��دگان ،واردكنندگان،
شركتهاي خصوصي جزء و ساير مجموعههايي
كه بهنوعي به اين ش��ركتها و فعاليتهاي آنها
وابس��ته بودند نيز دچار بحرانهاي مالي شدند.
در نتيج��ه پراكنده ش��دن نيروه��اي باتجربه و
متخص��ص صنعت فراس��احل به طور مش��هود
ديده شد .بنابراين ،مالحظه میفرماييد عليرغم
توسعه صنعت فراساحل در دهههاي گذشته در
زمينه س��كوهاي دريايي ،سكوهاي نيمهشناور،
ش��ناورهاي پشتيباني و خدماتي ،نصب خطوط
لوله دريايي و ارائه خدمات بهرهبرداري دريايي،
به جاي رفع گلوگاههاي مديريتي ،تكنولوژيكي و
استراتژيكي اين صنعت رو به رشد و چابكسازي
و كارآمد کردن صنعت ،مشكالت ديگري به اين
صنعت نيز افزوده ش��د .ب��ه گونهاي كه میتوان
اذعان کرد كه صنعت فراس��احل كشور در پايان
دول��ت دهم با توج��ه به مش��كالت مالي ،عدم
توسعه مناس��ب فعاليتهاي نفتوگاز دريايي،
خصوصيس��ازيهاي ناكارآمد و پراكنده شدن
نيروهاي انس��اني متخصص و كارآم��د ،كارايي
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واقعي خود را از دست داد .بنابراين ،آقاي مهندس
زنگنه در اين ش��رايط و وضعيت ،سكان وزارت
نفت را عهدهدار شدند .البته جهتگيري وزارت
نفت در مدت زمان يك س��اله حضور ايشان در
جهت توسعه ميادين نفتوگاز دريايي باالخص
ميادين مشترك قرار گرفته كه نشاندهنده عزم
وزارت نفت براي توسعه صنعت فراساحل است.
وزیر نفت در نمايشگاه نفتوگاز امسال نيز عنوان
کردند كه براي توسعه صنعت نفتوگاز كشور در
همه زمينهها از جمله بخش فراساحل و دريايي
از توان صنعتي كش��ور به طور كامل اس��تفاده
خواهند ک��رد .با اين وجود ،صنعت فراس��احل
كش��ور با توجه به وضعيت آن هنوز نتوانسته يه
شرايط مطلوب بازدهي و كارايي مناسب بازگردد.
با توجه به س��رمايه باالي مورد نياز براي تجهيز
و راهاندازي پيمانكاران صنعتي دريايي نمیتوان
از بخش خصوصي و سرمايهگذاران انتظار داشت
كه با توجه به گذش��ته نهچندان رضايت بخش
بدون داش��تن تضمينهاي الزم وارد اين عرضه
شوند .پيمانكاران بخش دولتي هم  -كه بهظاهر
خصوصي ش��دند ولي آثار مديريت و تصميمات
و س��اختارهاي دولتي در آنها كامال مش��هود و
بارز است -خود چنان مشغول مشكالت مالي و
مديريتي هستند كه نه امكان ورود مجدد به اين
عرض��ه دارند و نه با اين ش��رايط توان و چابكي
مناسب براي حضور در اين حوزه را دارا هستند.
با توجه به اهميت اين صنعت براي كش��ور كه
بهنوع��ي صنع��ت اس��تراتژيك دريايي كش��ور
محسوب میشود و میتواند اشتغال قابلتوجهي
را ايجاد کند ،به نظر میرسد كه براي راهاندازي
مجدد اين صنعت حمايت دولت كماكان ضروري
خواهد بود.
ب�ا توجه به بحران موج�ود در بخش تأمین و
نگهداش�ت نیروی انس�انی بخش فراساحل و
خ�روج متخصص�ان این صنعت از کش�ور ،چه
اقدامات�ی را جه�ت رفع این چالش پیش�نهاد
میکنید؟

همانگونه كه در باال نيز بدان اشاره شد ،پراكنده
ش��دن نيرويهاي انساني و متخصصان صنعت
فراساحل ناشي از عملكرد نامطلوب اين صنعت و
سياستهاي جستهوگريخته مديريتي بوده است.
بنابراين ،اولين قدم كلي��دي و مهم در جذب و
نگهداشت نيروي انساني بخش فراساحل كشور
اتخاذ يك سياس��ت ثابت ،پايدار ،شفاف و معين
در توسعه آينده اين صنعت است .اطمينانسازي
عالوه بر سياس��تگذاري درس��ت نيز الزم است
مدنظر ق��رار گيرد .با توجه به اينكه اين صنعت
در جامعه بينالمللي متقاضيان قابلتوجهي دارد،
الزم اس��ت كه مديران ضوايط و ش��رايط مالي
مناسبي را براي اين صنعت پيشبيني کنند .بايد

توجه داش��ت كه بدون داشتن نيروهاي انساني
و متخصصان كارآمد پيش��رفتي در اين صنعت
حاصل نخواهد ش��د .بنابراي��ن ،بايد جاذبههاي
مادي و معنوي مناسبي براي اينگونه نيروها در
داخل كشور فراهم شود.

یک�ی از بحثانگیزترین موضوعات در بخش
س�اخت س�ازههای دریایی ،موض�وع جکآپ
است .بعنوان مسؤول کمیته فراساحل ،پیگیری
مش�خصی برای فراهم ش�دن بازار ساخت این
س�ازهها در کش�ور داش�تهاید؟ ارزیابی شما از
توان فنی و تکنولوژی�ک موجود در این بخش
چیست؟

سياس��ت وزارت نفت در جه��ت حفظ توليدات
مواد هيدروكربني از چاههاي موجود و همچنين
افزاي��ش ظرفيت توليد از طريق چاهها و مخازن
جديد دريايي سبب شده كه نياز كشور و صنعت
فراس��احل به ج��كآپ بارجها افزاي��ش یابد .از
طرف ديگر ،وضعيت نابسامان صنعت بحرانزده
فراساحل  -كه در اظهارات قبلي نيز بدان اشاره
داشتم -به علت پراكنده شدن نيروهاي انساني و
متخصصان ،مشكالت مالي شركتهاي توانمند،
مديريته��اي نادرس��ت حاكم بر ش��ركتها و
واگذاريهاي نادرس��ت عليرغم برخ��ورداري از
تجربيات فني و تكنولوژيكي ،توان جوابگويي به
نياز جكآپ بارجهاي مورد نياز وزارت نفت را در
مدت زمان كوتاه نداشت و ندارد .بنابراين ،كميته
مهندس��ي ساحلي و فراس��احلي انجمن ابتدا با
برگزاري سميناري در سال گذشته درصدد آمد

عليرغمتوسعهصنعتفراساحلكشور
در دهههاي گذشته
میتوان اذعان کرد كه این صنعت در
پايان دولت دهم با توجه به مشكالت
مالي،عدمتوسعهمناسبفعاليتهاي
نفتوگازدريايي،خصوصيسازيهاي
ناكارآمد و پراكنده شدن نيروهاي
انساني متخصص و كارآمد ،كارايي
واقعي خود را از دست داد
مهندس زنگنه در اين شرايط و وضعيت
سكان وزارت نفت را عهدهدار شدند

ك��ه صاحبان صنايع و مس��ؤوالن وزارت نفت را
گردهم آورد كه هم به مسؤوالن و دستاندكاران
توان فني و تكنولوژيك صنعت فراساحل كشور
و س��وابق ارزش��مندي كه اندوختهان��د ،مجددا
يادآوري شود و هم به صاحبان صنايع فراساحل
دورنماي بازار آتي صنعت فراساحل باالخص بازار
جكآپ كشور ارائه شود .كميته سعي کرد كه به
مسؤوالن گوشزد کند كه وضعيت فعلي صنايع
فراساحل نتيجه سياستهاي ناصحيح گذشته
بوده است و با توجه به بازار گسترده اين صنعت
و نقش��ي كه میتواند در اش��تغال و كارآفريني
كشور ايجاد كند ،الزم است براي ورود مجدد اين
صنعت در پروژههاي دريايي كشور برنامهريزي
شده و حمايتهاي الزم صورت پذيرد .اين بدان
معني نيست كه تمامي اجزاي مورد نياز صنعت
فراساحل در داخل كشور ساخته و يا قابل توليد
هستند ،بلكه مؤيد اين مطلب است كه بخشهاي
استراتژيك و اشتغالزاي اين صنعت مهم و سودآور
الزم اس��ت در داخل كشور انجام پذيرد .با توجه
به اينكه براي ايجاد هر شغل در كشور بر اساس
آمار و اطالعات داده شده توسط مسؤوالن دهها
هزار دالر سرمايهگذاري میبايست انجام پذيرد،
پيشنهاد میشود كه حمايت دولت از اين صنعت
هم از منظر ايجاد اشتغال و كارآفريني متناسب
با تعداد شغل قابل احصاء صورت پذيرد.

ارزياب�ي جنابعالي از روند فعاليتهاي انجمن
در جهت پيگيري مس�ايل و مش�كالت جامعه
دريايي و بویژه بخشهای مهندس�ی س�احلی
و فراساحلی چيس�ت و مهمترين چالشهايي
كه انجمن در جهت تحقق خواستهاي جامعه
دريايي با آن مواجه است ،چه موضوعاتي را در
برميگيرد؟

انجمن مهندس��ي دريايي ايران با بيش از پانزده
سال فعاليت اين افتخار را دارد كه عالوه بر كسب
رتبه س��وم در بين  400انجمن علمي كشور كه
نشاندهنده فعاليت گسترده علمي اين انجمن در
مقايسه با ساير انجمنهاي كشور است ،همواره
دغدغهها و مش��كالت صناي��ع دريايي از جمله
مس��ائل بخش مهندسي ساحلي و فراساحلي را
از طريق نشريات ،مصاحبههاي خبري ،رسانهها،
نامهنگاريها و س��اير طرق به گوش مسؤوالن و
دستاندركاران كشور رسانده است .گرچه اعضاي
انجمن مهندسي دريايي ايران اعتقاد دارند كه تا
رسيدن به شرايط مطلوب راه زيادي باقي مانده
و میبايس��ت بر اين تالشها اف��زود؛ اما اذعان
دارند كه انجمن مهندسي دريايي ايران شرايط و
بستري را به كمك بخشهاي دولتي و خصوصي
دريايي كش��ور ايجاد کرده كه مس��ير حركت و
توس��عه دريايي كشور با خرد جمعي امكانپذير
شده است .امروزه چالش اصلي كميته مهندسي
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ساحلي و فراساحلي انجمن تالش جهت افزايش اشتغال كارآمد
و رونق بخش��يدن به فعاليتهاي اين حوزه ب��ا در نظر گرفتن
فناوريهاي نوين بينالمللي است.
کمیته مهندس�ی س�احلی و فراس�احلی در این راس�تا چه
اقداماتی صورت داده و میزان اس�تقبال از فعالیتهای کمیته
به چه صورت بوده اس�ت؟ آیا طرحها و برنامههای اجرایی ارائه
کردهاید؟

همانگون��ه ك��ه در اظهارات قبلي نيز بدان اش��اره ش��د كميته
مهندس��ي س��احلي و فراس��احلي در جهت افزايش اشتغال و
رونق بخشيدن به فعاليتهاي اين حوزه سعي کرد كه در سال
گذشته سمينارهاي مختلفي با حضور دستاندركاران صنعت و
مس��ؤوالن دريايي كش��ور برگزار کند .عالوه بر اين ،چالشهاي
صنعت فراس��احلي كشور از طريق رس��انهها و مكاتبات رسمي
به گوش مقامات تصميمگير كش��ور رس��انده ش��د .لزوم رونق
دوباره اين صنعت در شركتهاي داخلي ،توجه به اشتغالزايي و
سودهي ،ضرورت تغيير در نگاههاي مديريتي شركتها و مديران
دولتي از جمله نكات اساسي بود كه كميته مهندسي ساحلي و
فراساحلي از طريق انجمن مهندسي دريايي ايران در طي سال
گذشته مطرح کرده است .عالوه بر اين ،كميته مهندسي ساحلي
و فراس��احلي با برگزاري جلساتي با اس��اتيد محترم دانشگاهها
وضعيت فعلي آموزش و پژوهش را در اين حوزه مورد بررسي و
ارزيابي قرار دادهاند كه نتايج آن از طرق مختلف به سمع و نظر
مس��ؤوالن وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري رسانده شده است.
برگزاري جلسات متعدد با مسؤوالن صنعت و واكاوي مشكالت
نيز از ديگر فعاليتهاي كميته بوده است
با توجه به مجموع این موارد ،مهمترین موضوع پیش�نهادی
کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی جهت طرح و بررسی در
همایش و قطعنامه پایانی چیست؟

کمیته مهندسي ساحلي و فراساحلي انجمن موضوعات زير را
جهت طرح و بررسي در همايش شانزدهم پيشنهاد میکند:
صنعت فراس��احل يك صنعت استراتژيك و مهم براي توسعه
دريامحور و رش��د اقتصاد دريايي كش��ور محس��وب میشود و
بنابراي��ن ،ض��رورت حمايت همهجانبه مس��ؤوالن دولتي براي
بازگشت شركتهاي صنعتي فراساحل به جايگاه مطلوب و ايجاد
اشتغال مناسب را میطلبد.
اتخاذ سياستهاي مناسب و پايدار در حوزه صنعت فراساحل
كش��ور ضامن بقا و رش��د اين صنعت اس��تراتژيك خواهد بود.
ل��ذا برنامهريزان و مس��ؤوالن وزارتخانههاي مرتبط الزم اس��ت
سياس��تهاي حداقل  10س��اله اين بخش را به طور ش��فاف و
مشخص بيان کنند.
نيروي انس��اني و متخصص كارآمد ،عالقهمند و دلس��وز كليد
موفقيت در صنايع فراساحل محس��وب میشود .بنابراين ،الزم
اس��ت سياستهاي حمايتي و تش��ويقي جهت حفظ نيروهاي
انس��اني و متخصص اين حوزه تدوين و اعمال ش��ود تا ش��اهد
پراكنده شدن نيروهاي مجرب اين حوزه نباشيم.
وضعيت آموزش نيروي انس��اني در حوزه مهندسي ساحلي و
فراساحلي میبايس��ت مورد بازنگري جدي قرار داده شود و در
صورت لزوم آموزشهاي دانش��گاهي به گونهاي تنظيم شود تا
نياز صنعت را در اين حوزهها بتوان تأمين كرد.
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محسنخسرویبابادی،رییسکمیتهدانشجویی:

دانشجویاندریاییبهشدت
نگرانآیندهشغلیخودهستند

ش��انزدهمین همایش صنایع دریایی در حالی آغاز میشود که به گفته رییس
کمیته دانشجویی انجمن مهندسی دریایی ایران ،دانشجویان رشتههای دریایی
بهشدت نگران آینده شغلی خود هستند.
محسن خسروی بابادی دراینباره توضیح داد :در رشد هر صنعت میتوان گفت
دانشجو نقش اساسی را در جهت ارتقاء و پیشرفت آن رشته چه به صورت ملی
و چه بینالمللی دارد.
وی با بیان اینکه «نقش دانشجویان در رشد صنعت دریایی ایران چشمگیر بوده
است» ،گفت :از آنجا که صنعت دریایی صنعتی نوظهور در ایران محسوب میشود،
اغلب مدیران عامل و کارشناسان ارشد شرکتهای دریایی دانشجویان یک یا دو
دهه قبل هس��تند که امروز اصلیترین امور فنی و مدیریتی کشتیسازیها را
برعهده دارند.
رییس کمیته دانش��جویی انجمن مهندس��ی دریایی ایران اف��زود :درد اصلی
دانشجویان رشتههای کشتیسازی کشور کار است و از آنجا که دولت هیچگونه
حمایتی از صنایع کشتیسازی نداشته و ندارد و از طرفی سازمانهای نیازمند
کشتی بیشتر به سمت خرید از خارج میل دارند ،بسیاری از کشتیسازیهای
کش��ور در یک دهه اخیر تعطیل ش��دند که همین امر ،موجب نگرانی ش��دید
دانشجویان شده است.
وی تصریح کرد :تنها کمکی که به دانشجویان مهندسی دریا و سایر رشتههای
دریایی باید کرد ،فراهمسازی بستر رشد و فعالیت کشتیسازیهاست تا در سایه
آن ،دانشجویان هم نگران آینده شغلی خود نباشند.
خسروی بابادی افزود :اینکه چطور باید ساختوساز کشتی در داخل رونق بگیرد،
موضوعی نیست که یافتن راهکار آن برعهده دانشجویان و دانشگاهیان باشد؛ بلکه
این مس��ؤولیت مدیران ارشد کشور و سازمانهای ذیربط در حوزه دریاست که
صنعت کشتیسازی را از شرایط فعلی خارج کنند.
رییس کمیته دانش��جویی انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به بازدیدهای
دانش��جویان از یاردهای کشتیسازی کشور در استانهای مختلف طی یکسال
گذشته ،گفت :در این بازدیدها مشاهده شد کشتیسازیها یا فعالیتهای خود
را تعطیل کردهاند و یا با افت شدید کار مواجه هستند که مشاهده این مسایل،
باعث ناامیدی دانشجویان از ادامه فعالیت در این رشته شده است.

Marine Engineering

وی با اشاره به خروج فارغالتحصیالن رشتههای
دریای��ی از کش��ور ،ب��رآورد کرد که ح��دود 50
درصد از دانش��جویان این رش��تهها پس از پایان
دوره کارشناس��ی و کارشناسی ارشد یا از کشور
مهاجرت میکنند و یا رشته تحصیلی خود را در
مقاطع باال تغییر میدهند.
خسروی بابادی با اشاره به اقدامات در حال انجام
در معاونت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری و
دانش��گاهها تأکید کرد :اقداماتی مثل جمعآوری
اطالعات دریایی یا تهی��ه بانک و اطلس صنایع
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سوابق موضوع

اقدامات انجامشده

دریایی که با کمک دانش��جویان انجام میگیرد،
کارهایی موقت اس��ت که مش��کل آنه��ا را حل
نمیکن��د .وی با تأکید مج��دد بر اینکه «نگرانی
اصلی دانش��جویان رکود صنعت کشتیس��ازی
در کش��ور اس��ت» ،افزود :این رکود چشمگیر در
حالی اس��ت که خرید کش��تی از خارج بار دیگر
رونق پیدا کرده اس��ت .رییس کمیته دانشجویی
انجمن مهندس��ی دریایی ایران افزود :اگر کار و
سفارشهای کشتیسازی زیاد شود ،عمال مشکل
عمده این صنعت برطرف خواهد شد و در سایه

آن سایر مشکالت کوچکتر هم رفع میشود؛ اما
وجود مشکل عمده ،سایر مشکالت کشتیسازان
و دانشجویان این رشته را هم دامن خواهد زد.
اقدامات کمیته دانش�جویی برای اجرای
بند مرتبط در قطعنامه پانزدهم
رییس کمیته دانش��جویی همچنین ،با اشاره به
بند  9قطعنامه پانزدهمین همایش صنایع دریایی
فعالیتهای انجامشده در جهت اجرایی کردن این
بند را در قالب جدول زیر تشریح کرد:

کارآفرینی ،اشتغالزایی و سازماندهی فارغالتحصیالن دریایی و گسترش شبکه ارتباطی دانشجویان رشته های مهندسی دریا
با صنایع و دستگاههای اجرایی از طریق کمیته دانشجویی و تالش جهت ایجاد مراجع اطالع رسانی علمی و هدفمند شدن
عناوین و محتوای پایاننامههای دانشجویی به نحوی که کاربرد صنعتی داشته و مورد حمایت قرار گیرند ،مورد درخواست
جامعه دانشجویی دریایی کشور است.

ایجاد یک پایگاه مناسب برای گردهمایی کلیه دانشجویان در انجمن مهندسی ایران باعث شده تا بتوان یک رابطه صمیمانه
بسیار قوی و مستحکم فیمابین انجمن و دانشجویان دریایی ایجاد کرد .این رابطه توانسته در کنار بعضی فعالیتهای
دانش��جویی در انجمن بس��یار از مشکالت دانش��جویان از قبیل تعریف پروژه برای پایاننامههای فوقلیسانس از طریق
ارگانهای معرفیشده و از طرف دیگر معرفی دانشجویان دورههای دکتری برای دریافت حقالزحمه مربوطه انجام گیرد.
ارتباط به حدی اس��ت که در حال حاضر برای ش��رکت در دورههای جلسات دورهای و آموزشی هر ماه شرایط به صورت
خاصتر بیان میشود.
 -1تهیه یک بروشور از کلیه فعالیتهای دانشجویی انجمن.
 -2تشکیل دورههای آموزشی مورد نیاز دانشجویان هر ماه دوبار و اهدای لوح گواهینامه گذراندن دوره به دانشجو.
-3تشکیل دورههای معرفی بهترین پروژههای صنایع به دانشجویان هر ماه یک بار.
 -4ایجاد یک سایت مجازی اجتماعی برای کلیه دانشجویان.
 -5برگزاری دورههای بازدیدهای تخصصی و علمی هر سال سه مرتبه.
 -6تشکیل جلسه دانشجویی به صورت هر ماه یک بار.
 -7تهیه مطالب نشریه انجمن توسط دانشجویان به صورت هر ماه حداقل چهار صفحه.
 -8تهیه کتاب اطلس شناورهای دریایی توسط دانشجویان دریایی در تمام دانشگاهها.
 -9تهیه مصاحبه با مدیران ارشد صنایع دریایی در رابطه با دانشجویان و درج در نشریه به صورت هر ماه یک بار.
-10همکاریهای الزم فیزیکی و فکری و معنویی توسط دانشجویان در همایشها و مسابقات دریایی که توسط انجمن
برگزار میشود.
 -11مصاحبه یک دانشجوی به صورت ماهیانه و تشریح مشکالت مربوطه و درج آن در نشریه دریایی.

دانشجویان بعنوان یک قطب بالفعل همیشه در کنار انجمن بوده و در آینده به مرور زمان توانایی خود را در جهت کمک به
انجمن بیشتر خواهد کرد .لذا در این خصوص حمایت طرفین در هر زمان الزم و ملزوم همدیگر است .به روش ایجادشده
پیشنهادها و راهکارها
و ادامه یافتن آن در آینده و همکاری انجمن و صنایع از دانش��جویان در این راس��تای میتوان گفت بهترین پیشنهاد و
راهکار است.
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درنخستینجلسهدورهجدیدکمیتهکشتیرانیودریانوردیانجمنصورتگرفت:

بررسیخواستهایدریانورداندرقطعنامههمایش
جلسه کمیته کشتیرانی و دریانوردی انجمن در دوره
جدید با ریاست دکتر رضا اکبری آالشتی و در آستانه
ش��انزدهمین همایش صنایع دریایی برگزار شد .در
ابتدای جلسه دکتر اکبری با اشاره به اینکه «این جلسه
اولین جلسه کمیته در دوره جدید هیأت مدیره است»،
ابراز امیدواری کرد با هماندیش��ی و همکاری اعضای
کمیته بتوانیم نقش��ه راهی را در راستای موضوعات،
مس��ایل و اهداف مربوط این کمیت��ه تهیه کنیم تا
گامهای تأثیرگذاری برداریم .وی در ادامه گزارشی از
اقدامات و فعالیتهای این کمیته در دورههای قبل را
ارائه کرد.
سپس با توجه به نزدیکی برگزاری همایش شانزدهم،
بنابه به ضرورت بند ( )10قطعنامه همایش « 15توجه
ویژه درسطوح مختلف آموزش و پرورش ،دانشگاهها
و موسس��ات آموزش علمی – کارب��ردی به آموزش
رشتههای مختلف دریانوردی ،پرداخت حقوق ارزی
دریانوردان ،توجه خاص به امکانات بندری اسکلههای
ش��ناور ،جایگاه مخص��وص ش��ناورهای خدماتی و
تفریح��ی و امکان��ات رفاهی در بنادر و اس��کلههای
مختلف و توسعه گردشگری دریایی ،توجه مسئولین
به امور تجارت و ایجاد بازار بین کش��ورهای منطقه و
س��واحل آفریقا و آسیا ،بعنوان مهمترین عامل برون
رفت از رکود کش��تیرانی و در پی آن توسعه صنعت
و اقتصاد کشور ،صدور اجازه ورود دریانوردان خارجی
در بنادر ایران طبق قوانین  IMOبا تحویل شناسنامه
دریانوردی ،الزام راهبری شناورها از طریق شرکتهای
مدیریتی اس��تاندارد و همچنین ارزشیابی ،همترازی
و اعطای مدارک دانش��گاهی به دریانوردانی که طبق
استانداردهایبینالمللیدریاییتحصیلکردهاند،مورد
درخواست بخش کشتیرانی و دریانوردی است» ،را که
شامل  7قسمت بوده و مربوط به کمیته کشتیرانی و
دریانوردی است برای بررسی و دریافت نظرات اعضاء
به بحث گذاشته شد .نظرات و پیشنهادهای اعالمشده
در مورد مهمترین موارد بدین شرح است:
)1توجه ویژه درس�طوح مختلف آموزش و پرورش،
دانشگاهها و موسسات آموزش علمی – کاربردی به
آموزشرشتههایمختلفدریانوردی

در بح��ث آم��وزش آیا هدف ما آم��وزش در بخش
مربوط به کشتیرانی و یا صنعت کشتیرانی ،این مهم
اس��ت که بحث ما در کدام چارچوب اس��ت ،چرا در
کشتیرانیها نمیتوانیم مانند سایر صنایع از آموزش
رایگان دریانوردان بهره ببریم ،در صنعت کش��تیرانی
فقط منحصر به کش��تیرانیهای بزرگ نیست ،بلکه
بحث شناورهای زیر  500و  3000که نیروهای زیاد
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در این بخش فعال هستند ،شاخصها باید در بحث
مشخص شود.
یکی بزرگترین از معضالت در بخش شناورهای زیر
3000تنعدمکیفیتگواهینامههایدریانورداناست.
به علت اینکه اکثر این افراد جزء اصول اولیه چیزی یاد
نگرفتن و به عنوان ملوان روی کشتیها رفتهاند ،برای
بومی شدن آموزش باید مؤسساتی وجود داشته باشد،
اما نه هر مؤسسه و آموزشگاهی.
با نگاهی به گذشته و االن بعد از گذشت حدود 15
سال در بحث آموزش شناورهای زیر  3000تن ،می
توان اعالم کرد سازمان بنادر قدم های بزرگی برداشته
و میتوان قدمهای بهتری را هم برداشت .درخصوص
دستورالعملهای جدید دارد کار می شود و در آینده
نزدیک اعالم میشود.
دو شرکت بزرگ کشتیرانی ،هم به لحاظ کاربری و
هم به لحاظ آموزشی ،کار آموزش و کارورزی را قبول
و هزینه را از دولت دریافت کنند.
در جهت ارتقاء صنعت دریانوردی ،وزارت علوم مانند
رشتههای دیگر که گرایشهای مختلف دارند ،چرا در
دریانوردی گرایشهای مختلف را پیاده نمیکند چون
در قانون اساس��ی به صراحت ذکر ش��ده وزارت علوم
مؤظف به آموزش نیرو برای کل صنعت می باشد.
)2توجه خاص به امکانات بندری اسکلههای شناور،
جایگاه مخصوص ش�ناورهای خدماتی و تفریحی و
امکانات رفاهی در بنادر و اسکلههای مختلف و توسعه
گردشگریدریایی

توسط س��ازمان بنادر و دریانوردی در بنادر شمال
و جنوب کش��ور پروژه عظیمی در خصوص ساخت
اسکلههای جدید در دست اقدام است ،بنادر در حال

بازسازی است ،جاهایی برای بحث شناورهایی تفریحی
در حال ساخت است.
 )3ارزشیابی ،همترازی و اعطای مدارک دانشگاهی
به دریانوردانی که طبق اس�تانداردهای بینالمللی
دریاییتحصیلکردهاند

راهکاری باید اندیش��یده شود که مدارک به نوعی
همتراز شده و مورد ارزشیابی قرار گیرد که در صورت
عدم یافت��ن کار در دریا ،دریانوردان بتوانند با همین
گواهینامه در خشک کار کند.
س��ه کلمه در این بند وجود دارد که با هم متفاوت
میباش��ند ،کلمه ارزشیابی معنی خاص خود را دارد،
کسی که خارج از سیستم وزارت علوم مدرک بگیرد
ارزشیابی توسط وزارت علوم صورت میگیرد و قانون
دارد ،همترازی بحثی در رابطه با اس��تخدام اس��ت و
بای��د از معاونت نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری
پیگیری شود ،اعطای مدارک ،هم دریافت مدرک بعد
از تحصیالت است .بحث اصلی در این بند همترازی
و امکان اش��تغال در مراکز دولتی و خصوصی است.
موضوع همترازی ربطی به وزارت علوم ندارد ،میشود
از س��ازمان بنادر و دریان��وردی تقاضا کرد از معاونت
نظارت راهبردی ریاس��ت درخواست نماید که بحث
همت��رازی را بپذیرد ،جهت ورود دریانوردان به مراکز
دولتی و خصوصی.
شاید یکی از راه حلها ،تشویق مؤسسات آموزشی
دریایی برای دوساله نمودن آموزشهای خود و رفتن
زیر نظر استانداردهای وزارت علوم با همان سیالبسها
تا دانشجویان بتوانند مدرک وزارت علوم بگیرند که اگر
روزی خواستند در دریا نباشند ،بتوانند در خشکی از
مدرک خودشان استفاده کنند.

مسؤوالن

جلسه شورایعالی صنایع دریایی به ریاست معاون اول رئیس جمهور

درانتظارگامهایسریعتر
نگاهی به کارنامه دولت و ارگانهای دریایی کشور در فاصله دو همایش

دولت یازدهم به صنایع دریایی توجه دارد .این واقعیتی است که مدیران و فعاالن صنعت و بویژه چهرههایی
که در قالب انجمنهای تخصصی کار برقراری ارتباط منظم با مسؤوالن و پیگیری مطالبات صنایع دریایی را
برعهده دارند؛ به آن معترفند .تشکیل چند جلسه شورایعالی صنایع دریایی و ستاد توسعه سواحل مکران به
ریاست دکتر اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییسجمهور ،اولویت دادن به استانهای ساحلی همچون خوزستان،
هرمزگان و سیستان و بلوچستان در سفرهای استانی رییسجمهور و هیأت دولت و بازدید و توجه به فعالیتهای
دریایی و بندری ،تش�کیل س�تاد دریایی در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،اولویت ویژه پروژههای
پارس جنوبی و پیگیری جدی آن از سوی وزیرنفت و معاونان ارشد وزارتخانه ،فعالیتها و حمایتهای وزرای
راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از فعالیتهای بندری و شیالتی و برنامههای در حال اجرا در بخشهای محیط
زیست دریایی و از همه مهمتر جلسات منظم و پیگیریهای جدی وزیر صنعت ،معدن و تجارت برای تأمین مالی،
تعریف پروژه و رونق گرفتن فعالیت مجموعههای س�اخت کش�تی کشور از مهمترین اقدامات صورتگرفته در
یکسال گذشته است که میتوان به آنها بعنوان نقاط مثبت و امیدبخش در کارنامه دولت در قبال صنعت دریایی
اشاره کرد .مهمتر از این موارد ،باید به دیپلماسی فعال دولت و تأثیر آن بر توقف روند تحریمهای بخش دریایی
و کاهش شدت برخی از آنها اشاره کرد که در صورت توافق نهایی ،میتواند مهمترین مانع فعالیتهای این بخش
را رفع کند .با این حال ،جامعه دریایی کشور ضمن قدرشناسی از مجموعه این فعالیتها چشمانتظار برداشتن
گامهایی سریعتر بویژه در بخش تأمین مالی پروژههای کشتیسازی و تعریف سفارشهای جدید است؛ آنچه
رونق واقعی را به این صنعت بازخواهد گرداند.

نعمتزاده:برنامهراهبردیصنایعدریاییاجراشود
گزارشی از اقدامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حمایت از صنایع دریایی در یکسال اخیر

محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،در
جلسه اخیر هماندیشی مدیران و صاحب نظران صنایع
دریایی با اشاره به تعیین برنامهها و اهداف این وزارتخانه
در ابعاد اجرایی و حمایتی در قبال صنایع دریایی کشور،
بر اهتمام مدیران دولتی و مسؤوالن صنایع دریایی برای
اجرای دقیق آنها تأکید کرد .برنامهای که نعمتزاده در
این نشست به آن اشاره کرد؛ دستورالعملی  18مادهای
اس��ت که اوایل تابستان امسال از سوی وزیر صنعت به
معاون امور اقتصادی و سایر مسؤوالن این وزارتخانه ابالغ
و جزئیات آن در اختیار جامعه دریایی قرار گرفت (متن
کامل این دستورالعمل در شماره قبلی مجله درج شد).
نعمتزاده که از زمان برعهده گرفتن مسؤولیت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت توجه ویژهای را به صنایع دریایی
نشان داده است؛ جلسات منظم ماهانه را با مدیران باسابقه
صنعت دریایی کش��ور ،مدیران عامل کارخانجات مهم
کشتیسازی ،مدیرعامل و کارشناسان صندوق توسعه
صنایع دریایی ،رؤسا و مسؤوالن کمیتههای تخصصی

انجم��ن مهندس��ی دریایی ایران و انجمن س��ازندگان
ش��ناور ،تجهیزات و سازههای دریایی ایران برگزار کرده
است .اظهارات نعمتزاده و تأکید وی بر «اجرای دقیق»
برنامهها و دستورالعمل وی در حوزه صنایع دریایی ،نوعی
نارضایتی از بخشهای پایینتر صنعتی کشور را نشان
میدهد و به نظر میرس��د سایر بخشها در آن حدی
که وزیر توقع دارد؛ عزم و حرکتی در حمایت از صنایع
دریایی و پیشبرد برنامهها نشان ندادهاند.
با این سوابق بود که تازهترین جلسه «هماندیشی مدیران
و صاحبنظران صنایع دریایی»  15آبان ماه سال جاری

در حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت تش��کیل ش��د.
با توجه به اهمیت صنایع دریای��ی و برنامههای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در ح��وزه صنایع دریایی ،این
جلس��ه بنا به دعوت وزیر صنعت ،معدن و تجارت و با
حضور تعدادی از مدیران دریایی کش��ور برگزار شد .در
این جلسه مشکالت صنعت دریایی کشور مورد بررسی
قرار گرفت و گزارشی نیز از سند  ۱۰ساله توسعه دریایی
که در حال تدوین است ،ارائه شد.
در ادامه جلسه ،مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی
با تأکید بر اجرای طرح حمایت از س��اخت شناورهای
پشتیبانی و خدماتی فراساحل ،درخواست کرد تا ضمن
حض��ور مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جلس��ات
آتی ،موانع مش��ارکت بانکها در اعطای تسهیالت به
صنایع دریایی بررسی و رفع شود .حسین فاضل افزود:
مهمترین موانع مش��ارکت بانکها در صنایع دریایی،
عدم تناس��ب نرخ تسهیالت و دوره بازپرداخت و وثایق
درخواستیتوسطبانکهاست.

مخالفت وزارت اقتصاد با اجرایی شدن دو ماده قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

طرحپیشنهادینعمتزادهردشد

وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی ،رویه پیش��نهادی
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت برای محاس��به و
اعطای تسهیالت بالعوض معادل مالیات پرداختن
جهت اجرای ماده ( )2و ماده ( )3قانون توس��عه و
حمایت از صنایع دریایی را نپذیرفت.

پیشنهاد وزیر صنعت ،معدن و تجارت
محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
مردادماه امسال در جهت اجرایی شدن مواد  2و 3
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نامهای را
به شرح زیر به علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی ،ارسال کرد.
رویه پیشنهادی نعمت زاده برای محاسبه و اعطای
تسهیالت بالعوض معادل مالیات پرداختی موضوع
م��اده( )2و ( )3قانون توس��عه و حمایت از صنایع
دریایی بدین شرح بود:
 -1مالکان شناورهای مشمول ،پس از ارائه اظهارنامه
و پرداخت مالیات مربوطه درخواس��ت استفاده از
تسهیالت را به همراه مدارک تکمیلی مورد نیاز به
صندوق توسعه دریایی ارسال مینمایند.
 -2صندوق توسعه صنایع دریایی هر ساله شرایط
اس��تفاده از تس��هیالت فوق را در س��ایت رسمی
صندوق اعالم مینماید.
 -3س��ازمان ام��ور مالیاتی با دریافت اس��امی و
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مس��تندات متقاضیان از صندوق توس��عه صنایع
دریایی نسبت به تأیید مالیات پرداختی و مشخص
نمودن مالیات پرداختی هر شناور معرفی شده اقدام
نموده و تأیید مربوطه را به صندوق توسعه صنایع
دریایی ارسال و گزارش رقم کلی درآمد مربوط را
به خزانه ارسال مینماید.
 -4تأییدیه مربوط به مالیات بر درآمد شناورهای
مش��مول به تأیید خزانه رسیده و توسط صندوق
توس��عه صنایع دریایی به معاون��ت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رییسجمهور ارسال میشود.
 -5معاون��ت برنامهری��زی و نظ��ارت راهب��ردی
رییسجمهور با بررس��ی تأیید درآمد وصول شده
پس از انجام س��ایر مراحل قانون��ی (ابالغ اعتبار و
مبادله موافقتنامه) ،اقدام به ابالغ تخصیص اعتبار
از محل ردیف اعتباری ذیربط مینماید.
 -6صندوق توسعه صنایع دریایی پس از دریافت
تأییدیه از سازمان امور مالیاتی کشور و ابالغیه اعتبار
از مح��ل ردیف اعتبار ذیربط ،می��زان برخورداری
نهایی هر یک از متقاضیان از تسهیالت را تعیین
مینماید.
تبص�ره :در مواردی ک��ه درآمد و مالیات مربوطه
شناورهای مشمول به صورت جداگانه در اظهارنامه
مذکور نباش��د ،میزان مالیات هر شناور بر اساس
فرمول زیر محاس��به میگردد ک��ه در این صورت

رعایت شروط زیر الزامی میباشد:
ش��رط  :1مدارک فعال بودن شناور در سال مورد
تقاضا توسط صندوق توسعه صنایع دریایی تأیید
گردد.
شرط :2نسبت مالیات هر شناور در سال به ارزش
شناور ،از سقف تعیینش��ده در جدول زیر بیشتر
نباشد:
شرط  :3ارائه تسهیالت به مالکان شناور به صورت
نقدی نبوده و هزینههای ایش��ان در داخل کشور
برای تعمیر و نگهداری و توس��عه ناوگان از حاصل
تسهیالت بالعوض این قانون پرداخت میگردد.
پاسخ وزارت اقتصاد
در پی این نامه ،علی عسکری ،معاون وزیر اقتصاد
و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ،نظر این
سازمان را به شرح زیر به دفتر وزارت اقتصاد اعالم
کرد:
جناب آقای شرفشاهی
مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی
بازگشت به مرقوم ه هامش نامه شماره60/107035
مورخ  1393/5/13وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و پیرو نامه ش��ماره  200/6233مورخ 1393/4/4
در ارتباط با اظهارنظر در خصوص رویه پیشنهادی
محاسبه و اعطای تسهیالت بالعوض معادل مالیات

Marine Engineering
وی در رابطه با تخصیص منابع ارزی صندوق توس��عه
ملی به طرح س��اخت شناورهای پشتیبانی و خدماتی
فراساحل و دغدغه اصلی متقاضیان که ترهین شناور در
حال ساخت بعنوان وثیقه است ،از وزیر صنعت ،معدن و
تجارت درخواست کرد که این امر در همکاری با بانک
صنعت و معدن تسهیل شود.
تسهیالت 400میلیون دالری ساخت شناور
از س��وی دیگر ،مدیرعامل بانک صنعت و معدن در پی
دس��تور وزیر صنعت ،معدن و تجارت جهت حمایت از
ساخت شناورهای پشتیبانی و خدمات فراساحلی ،طرح
پیشنهادی خود را اعالم کرد.
علی اش��رف افخمی دراینباره در نامهای به محمدرضا
نعم��تزاده اعالم کرد :بانک صنعت و معدن در صورت
اختصاص منبع از محل صندوق توسعه ملی یا هر منبع
دیگ��ر آمادگی الزم جهت عاملی��ت  400میلیون دالر
جهت اختصاص به حوزه صنایع دریایی را دارد.
وی افزود :چنانچه شناور تکمیل و آماده راهاندازی باشد،
بانک با ترهین آن بدون درخواست وثائق ملکی و نظایر
آن مس��ألهای نداشته و خود ش��ناور را به شرط داشتن
بیمهنامههای معتبر و با پوش��ش صددرصد ریسک آن

پرداختی جهت اجرای مواد( )2و ( )3قانون
توسعه و حمایت از صنایع دریایی به آگاهی
میرساند:
نظ��ر به اینکه به موجب م��اده  105قانون
مالیاتهای مستقیم ،جمع درآمد شرکتها
و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر
اش��خاص حقوقی که از منابع مختلف در
ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود ،پس
از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و
کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی
ک��ه طبق مق��ررات این قان��ون دارای نرخ
جداگانهای میباشد ،مشمول مالیات به نرخ
بیس��ت و پنج درصد ( )%25خواهند بود؛
بنابراین مالیات از مأخذ کل درآمد مشمول
مالیاتفعالیتهایانتفاعیاشخاصحقوقی
قابل مطالبه میباشد.
ب��ا عنایت به مراتب ف��وق هر چند با توجه
به شروط پیشنهادی فرمول نحوه محاسبه
مالیات هر شناور ،مساله فاقد فعالیت بودن
ش��ناور مطروحه در نامه قبلی این سازمان
برطرف شده ،لکن نظر به اینکه فعالیتهای
ش��ناورها در طی سال و تعداد روزهای آنها
با هم همگن نمیباش��ند و از طرفی میزان
ارزش ش��ناورها با توجه به س��ال تولید و
میزان بهرهبرداری از آنها با یکدیگر متفاوت
و با ارزش داراییهای دیگر بنگاه اقتصادی
متناسب نیستند ،لذا این سازمان با پیشنهاد
استفاده از نس��بت «ارزش شناور مشمول

بعنوان وثیقه جهت پرداخت تسهیالت قبول مینماید.
ولی چنانچه ش��ناور در حال س��اخت و ی��ا در مرحله
شروع ساخت باشد ،بانک جهت پرداخت تسهیالت به
سازنده الزم است که ضمانتنامههای معتبر رسمی چه
بعنوان پیشپرداخت و چه بعنوان حس��ن انجام کار از
سازنده دریافت کند .افخمی ادامه داد :چنانچه سازنده
و یا متقاضی قادر به تأمین نظر بانک نباش��د (در مورد
درخواس��تهای ضمیمه این نامه که بطور مشخص به
تقاضای شرکت ملی نفت ایران جهت این شناورها اشاره
کرده است) قراردادی سه جانبه بین بانک ،شرکت ملی
نفت و متقاضی منعقد که در آن شرکت نفت و متقاضی
بازپرداخت اصل و سود تسهیالت را ضمانت میکند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن به منظور تسهیل بانک
جهت اخذ وثایق و پوشش ریسک ،پیشنهاد کرد صندوق
توسعه صنایع دریایی کمیتهای متشکل از نمایندگان
دفت��ر نظ��ارت و ارزیابی دفتر صنایع ماشینس��ازی و
نیرومحرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان بنادر
و دریانوردی و انجمن مهندسی دریایی ایران را تشکیل
دهد تا درخواس��ت متقاضی را از نظر اهلیت متقاضی،
قیمت و نوع شناور انتخاب شده و سازنده شناور بررسی
و در صورت تأیید به بانک معرفی کند.

در میزان مالیات کل پرداختی متقاضی به
ارزش کل داراییهای مذکور در اظهارنامه»
ب��رای تعیین مالیات متعلقه هر ش��ناور به
منظور اس��تفاده از تس��هیالت م��ورد نظر
موافقت ندارد.
علیعسکری
گفتنی است ،مواد دو و سه قانون توسعه و
حمایت از صنایع دریایی بدین شرح است:
ماده  - 2ش�ناورهایی که با استانداردهاي
مل�ی یا جهانی در داخل کش�ور س�اخته
میشوند و داراي مالک ایرانی هستند و در
ایران به ثبت رس�یده باشند ،از تسهیالت
بالعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی
ساالنه شناور مزبور برخوردار خواهند بود.
دولت مکلف است تسهیالت اعطایی مورد
نظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه
سنواتی دولت پیش بینی و پرداخت نماید.
ماده  -3دولت مکلف است از محل وجوه
اداره شده و به صورت تسهیالت بالعوض،
به ش�ناورهاي تح�ت پرچ�م جمهوري
اسلامی ای�ران ک�ه داراي گواهینام�ه
معتبر از مؤسسات طبقه بندي پذیرفته
شده توسط س�ازمان بنادر و کشتیرانی
میباشند و توسط کشتیسازهاي داخلی
تعمیر دورهاي میش�وند ،معادل مالیات
بردرآمد پرداختی همان س�ال را بعنوان
یارانه به آنها پرداخت نماید.

وی همچنین اعالم کرد :جهت پررنگتر کردن مسؤولیت
سازنده شناور میتوان قرارداد تسهیالت بانک را با سازنده
ماش��ینآالت منعقد کرد که در این صورت ،امکان اخذ
وثایق میسر خواهد بود.
تغییررییسدبیرخانهشورایعالیصنایعدریایی
در اقدامی دیگر 22 ،مهرماه با صدور حکمی از س��وی
وزیر صنعت ،معدن وتجارت ،احمد رفعت بعنوان رییس
دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور تعیین شد .در
متن حکم انتصابی صادر ش��ده آمده است :با عنایت به
شایستگی ،تعهد و تجارب جنابعالی و با استناد به ماده
 9قانون توس��عه و حمای��ت از صنایع دریایی و تبصره
 2م��اده  2آیین نامه اجرای��ی قانون مذکور ،به موجب
این حکم به سمت رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع
دریایی کشور منصوب میشوید .محمدرضا نعمتزاده در
ادامه تصریح کرده اس��ت :با انجام این انتصاب زیر نظر
معاون امور صنایع و با استفاده از تمامی ظرفیتها در
راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید در جهت توسعه
و آبادانی کش��ور ایران اسالمی در وزارت صنعت ،معدن
وتجارت گامهای مؤث��ری بردارید .پیش از این ،محمد
ساعد محمودی این مسؤولیت را برعهده داشت.

توسعهصیددرآبهایدورایران

محمودحجتی

وزیرجهادکشاورزی
شیالت ایران بخشی زنده و روبه رشد و دارای
ظرفیتهای پیدا و نهان اس��ت .سال گذشته
 880ه��زار تن ماهی از طریق صی��د و آبزی
پروری به بازار مصرف کش��ور عرضه ش��د که  500ه��زار تن آن به
وسیله صید در آبهای شمال و جنوب و  380هزار تن آن از طریق
آبزیپروری به دست آمده بود که در مقایسه با سال  91میزان صید
ماهی از دریاهای ش��مال و جنوب سه درصد و میزان تولید ماهی از
طریق آبزیپروری  10درصد رشد داشته است .همچنین در سال ،92
بیش از  140هزار تن ماهیان سرد آبی و بیش از  170هزار تن ماهیان
گرم آبی و  13هزار تن میگو درکشور تولید شد .بخش صید و صیادی
در کشور در آبهای دور قابل توسعه است و  13درصد ذخایر دریای
هند را صیادان ما صید میکنند که در بنادر سیستان و هرمزگان انجام
میشود .با توجه به محدودیت ذخایر دریاها و برنامههای بینالمللی
باید برداش��ت از ذخایر آبی را کاهش دهیم و به س��مت آبزیپروری
برویم که در حال حاضر در ماهیان گرمابی و سردآبی مانند قزل آال و
میگو در سواحل افزایش تولید داریم .بحث مهم دیگر پرورش ماهیان
خاویاری است که بر اساس تصمیمهای منطقهای بینالمللی خزر مقرر
شد هیچ برداش��تی از ماهیان خاویاری انجام نشود .پرورش ماهیان
خاویاری رو به گس��ترش است و سرمایه گذاریها و پشتیبانیهای
تسهیالت ،تجهیزات و مکانیزاسیون خوب است و بحث پرورش ماهی
در قفس در داخل دریا نیز مهم است و میتوانیم در برنامهای پنجساله
به  200هزار تن تولید برس��یم .تولید در قفس پارس��ال به  120تن
رسید و امیدواریم امسال به  1000تن برسد و  800هزار تن در سه
منطقه ساحلی کشور ظرفیتسنجی شده است.
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معاونعلمیوفناوریریاستجمهوریدردیدارباهیأتمدیرهانجمنمهندسیدریاییایران:

مباحثدانشبنیاندرشانزدهمینهمایشصنایعدریاییپررنگشود
امکانارائهتسهیالتصندوقتوسعهملیبدونسقفبرایپروژههایدریاییفراهماست

معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری با اشاره به
تشکیل ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانشبنیان
دریایی در این معاونت گفت :این ستاد برای معاونت
س��تاد مهمی است و تالش داریم ظرفیتهای الزم
را برای توس��عه فناوری و بازار صنایع دریایی از این
طریق ایجاد کنیم .دکتر سورنا ستاری در جلسهای
با اعضای هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
که برای معرفی فعالیتهای انجمن و شانزدهمین
همایش صنایع دریایی تش��کیل شد؛ افزود :معموال
تشکیل چنین ستادهایی در معاونت علمی و فناوری
ریاس��تجمهوری به ژایهای ب��رای تکیهگاه صنعت
مربوطه تبدیل میش��ود؛ چرا ک��ه معاونت جایگاه
فرادستگاهی دارد و ستادها از این جایگاه میتوانند
نسبت به ارتباط با وزارتخانههای ذیربط و جلب منابع
و اعتب��ارات اقدام کنند .وی با اش��اره به رایزنیهای
انجامش��ده با دکتر صفدر حس��ینی ،رییس هیأت
عامل صندوق توسعه ملی ،گفت :طبق این توافقات
شرکتها تا هر س��قفی میتوانند از طریق معاونت
علمی و فناوری به صندوق معرفی شوند و وام دریافت
کنند؛ اما در عمل ش��رکتهای معدودی میتوانند
این تس��هیالت را دریافت کنند ،چون برای آورده و
ضمانتنامه مشکل دارند و شرکتهایی هم که طرح
میفرستند ،به قدر کافی پیگیر نیستند .ستاری از
توافقات تازه با صندوق توسعه ملی خبر داد که طبق
آن ،برای س��ود تس��هیالت  4.5درصد و برای آورده
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 20درصد به ش��رکتهای دانشبنیان تخفیف داده
میشود .معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری با
بیان اینکه «صندوق نوآوری و شکوفایی هم ظرفیت
مناس��بی برای حمایت از ش��رکتهای دانشبنیان
اس��ت» ،درعین حال گفت :با توجه به اینکه سقف
تسهیالت این صندوق  10میلیارد تومان است؛ عمال
برای صنایع دریایی و کشتیسازی پاسخگو نیست،
اما برای دریافت تس��هیالت از صندوق توسعه ملی
ب��رای صنایع دریایی از هر بانکی با هر رقمی ،آماده
پیگیری هس��تیم .به گفته وی ،با توجه به توافقات
موجود با صندوق توس��عه ملی خود س��تاد توسعه
فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی نیز میتواند این
موضوع را پیگیری کند .ستاری در ادامه از اقدامات
دیگر معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برای
حمایت از دانشگاهیان و دانشجویان خبر داد و گفت:
بورسیه دانشجویان و انجام بورس خارج دانشجویان
دکتری ،از اقداماتی اس��ت ک��ه از طریق بنیاد ملی
نخبگان قابل انجام اس��ت .وی در ادامه به ضرورت
توجه صنایع دریایی به حوزه فناوریهای جدید و ارائه
طرحهای جدی در این زمینه تأکید کرد و اعالم کرد:
در صورت دریافت چنین طرحهایی ،آمادگی حمایت
مالی از آنها را داریم .به گفته ستاری ،اگر محصوالت
دریایی دانشبنیان باشد میتواند در قالب لیزینگ
 12درصد از صندوق نوآوری برای فروش محصوالت
خود تس��هیالت دریافت کن��د .وی همچنین برای

همکاری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
در بخش جل��ب همکاریهای بینالمللی و معرفی
محصوالت صادراتی اعالم آمادگی کرد و گفت :اگر
ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی
تمرکز و برنامهریزی الزم را داش��ته باشد ،میتواند
اعتبارات و منابع زی��ادی را به بخش دریایی جذب
کند .معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری با اعالم
آمادگی جهت حضور در شانزدهمین همایش صنایع
دریای��ی گفت :باید مباحث مربوط به ش��رکتهای
دانشبنیان دریایی در این همایش پررنگ ش��ود و
مراکز و پارکهای ف��نآوری و صندوقهای نوآوری
در برنامههای همایش درگیر شوند .وی افزود :در این
زمینه ،معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برای
حضور در نمایش��گاه دریایی و معرفی ظرفیتهای
مراکز تجاریس��ازی و فنبازاره��ای خود به جامعه
دریایی آمادگی دارد.
گفتنی است ،در ابتدای این جلسه رییس و اعضای
هیأتمدیرهانجمنمهندسیدریاییایرانتوضیحاتی
را درب��اره فعالیته��ای این انجم��ن و ظرفیتهای
همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
را به معاون رییسجمهور ارائه کردند .همچنین ،دکتر
حمید زراعتگر ،دبیر ش��انزدهمین همایش صنایع
دریایی ،با تشریح برنامههای اصلی و جانبی همایش
رسما از معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برای
حضور در این همایش دعوت بعمل آورد.

Marine Engineering

خودرامسؤولتوسعههمهصنایعدریاییمیدانیم

حسیننوروززاده

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
جای��گاه و اهمیت صنای��ع دریایی در
کشور موضوعی اس��ت که بارها درباره
آن صحبت شده است .قانون توسعه و حمایت
از صنای��ع دریایی که پس از س��الها پیگیری
در مجلس هفتم به تصویب رس��ید ،مهمترین
دس��تاورد فعالیتها و اقداماتی بود که جامعه
دریایی آن را پیگیری کرده اس��ت .من در آن
زمان ،بعنوان رییس کمیسیون صنایع مجلس
از نویس��ندگان ای��ن قان��ون بودم .متأس��فانه
علیرغ��م تصویب و ظرفیتهای مناس��ب این
قانون ،از آن بهدرستی استفاده نشده است .به
نظ��ر م��ن ،جزیرهای عم��ل ک��ردن نهادهای
دریای��ی از جمل��ه دالیل اجرایی نش��دن این
قان��ون بوده اس��ت .البت��ه ،قان��ون موجود به
اصالحات��ی هم نی��از دارد .مثال در قانون برای
صندوق حمایت از صنایع دریایی ،یک میلیارد
دالر اعتب��ار س��االنه از محل حس��اب ذخیره
ارزی پیشبینی ش��ده بود ک��ه در ادوار بعد،
این حس��اب تعطیل و اکنون صندوق توس��عه
ملی جایگزین آن ش��ده اس��ت .طبع��ا انتظار
میرف��ت جامع��ه دریای��ی و بوی��ژه انجم��ن
مهندسی دریایی ایران این موضوع را پیگیری
کن��د و با تهی��ه اصالحیهای ،عن��وان صندوق
توس��عه مل��ی را در قانون جایگزین حس��اب
ذخیره ارزی کند .ی��ا اآلن که الیحه خروج از
رکود و رفع موانع تولید در دستور کار مجلس
ق��رار دارد ،انجمن مهندس��ی دریایی باید به
نمایندگی از صنف دریایی وارد عمل ش��ود و
جای��گاه و س��هم بخش دریا در ای��ن قانون را
تعیین کند .در مورد برنامه شش��م توسعه هم،
این مس��أله صدق میکند و بخ��ش دریا باید
س��هم و جایگاه خ��ود را در برنامه پنجس��اله
کشور به دست آورد.
مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل
ای��ران (ایزوایک��و) بعن��وان بزرگترین
مجموعه س��اخت کشتی کشور از شرکتهای
زیرمجموعه س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی
صنایع ایران (ایدرو) اس��ت .گاه تصور میشود
از آنجا که ایزوایکو زیرمجموعه ایدرو است؛ ما
خ��ود را صرف��ا مس��ؤول ای��ن کشتیس��ازی
میدانی��م .در حالیک��ه اینطور نیس��ت .هدف
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت (و به تبع آن،
ایدرو) توس��عه کل صنعت کش��ور و از جمله

کل صنای��ع دریایی اس��ت و نه صرف��ا رفع و
رجوع مش��کالت ایزوایکو یا کشتیسازیهای
خ��اص دیگ��ر .از ای��ن منظر ،هر لنجس��ازی،
بارجس��ازی و شناورس��ازی که در این کشور
رونق بگیرد؛ گامی به س��مت توس��عه صنعتی
کشور برداشته شده است و ما وظیفه داریم از
آن حمایت کنیم.
یک��ی از مطالب��ات و انتظ��ارات صنایع
دریایی کشور ،ممنوعیت ورود شناور و
سازههای دریایی به کشور (و بویژه شناورهای
دس��ته دوم) اس��ت .همانطور که میدانید در
بخش حملونقل ج��ادهای ،ورود کامیونهای
دس��ته دوم به کشور ممنوع شده و این قانون،
تا حد زیادی اجرایی ش��ده اس��ت .اما پرسش
این اس��ت که چرا در حملونقل دریایی و در
مورد کشتی و ش��ناور این ممنوعیت ،اجرایی
نش��ده اس��ت؟ همانطور که میدانید ،تفاوت
قیمت یک ش��ناور نوساز با ش��ناور دستهدوم
بس��یار زیاد است و طبعا ،تا وقتی امان ورود و
بهرهبرداری از ش��ناورهای دستهدوم و قدیمی
در آبه��ای کش��ور وج��ود داش��ته باش��د؛
متقاضیان س��راغ ش��ناور نو (و طبعا س��اخت
داخل) نخواهند رفت .بعضا گفته میش��ود به
دلی��ل وضعیت خود دریا و امکان تغییر پرچم
و ...عم�لا اعمال ممنوعیت برای ش��ناورهای
دستهدوم ممکن نیست .در حالیکه بههرحال،
آبهای س��رزمینی کش��ور هم ج��زو قلمرو و

حریم جمهوری اسالمی ایران است و میتوان
از هر ش��ناوری که به این حریم وارد میشود،
تأییدیهها و مدارک الزم مبنی بر نوساز بودن
و یا س��اخت در داخل ش��ناور را درخواس��ت
کرد؛ چنانکه در کش��ورهایی چون آمریکا این
روند جاری و ساری است.
موضوع تأمین مالی و اعطای تسهیالت
س��اخت ش��ناور در داخ��ل یک��ی از
موضوع��ات و دغدغهه��ای همیش��گی صنایع
دریایی کش��ور بوده است .خوشبختانه ،وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت با تأکید ش��خص
محترم وزیر و تصویب بانک صنعت و معدن و
پیگیری صندوق توسعه صنایع دریایی ،اخیرا
سازوکار پرداخت تسهیالت ساخت شناورهای
خدمات فراس��احلی را در کش��ور فراهم کرده
اس��ت و  400میلیون دالر اعتب��ار به این امر
اختصاص یافته است.
بان��ک صنع��ت و معدن ،رون��د تضامین را نیز
تسهیل کرده اس��ت .ما امیدواریم این روند را
در سطحی گستردهتر و برای ساخت جکآپ
حفاری دریایی هم شاهد باشیم و منابع آن را
از صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی تأمین
کنی��م .البته ،در مقابل صنایع دریایی هم باید
با عملکرد خود به بانکها نشان دهند ساخت
کش��تی و ش��ناور هم میتواند سودده باشد تا
دیگر نگاه سیس��تم بانکی ،صرفا به بازار زمین
و مسکن نباشد.
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بااینروندبهبرنامهششمهمامیدینیست...
نگاهیانتقادیبهروندسياستگذاريدربخشدریادرآستانهبرنامهپنجسالهجدید

حسنقمشی

مديرصنايعدرياييمركزهمكاريهايفناوريونوآوريرياستجمهوري
اقتص��اد جهاني
تحوالت عظيمي
را شاهد است كه
يك��ي از بارزترين
اين تحوالت نگاه
فرامرزي و رقابتهاي تنگاتنگ و نزديك در تمامي
حوزهها است و از مهمترين مؤلفههاي تاثيرگذار در
آن ،دسترسي به بازارهاي مصرف .كشورهاي داراي
بازار مصرف گس��ترده ،اه��داف اصلي قدرتهاي
بزرگ اقتصادي جهان هس��تند و از طرف ديگر،
كشورها و صنايع مصرفكننده و نيازمند ،تأمین
نياز خ��ود را بهراحتي در اختيار ديگران قرار نمي
دهن��د و از آن براي باال بردن ق��درت چانهزني و
ت�لاش براي بهرهگي��ري از تعام�لات و تبادالت
بينالمللي براي افزايش توانمندي خود و يا نفوذ
در بخشهاي ديگر بازار استفاده میکنند .امروزه
قدرتهاي بزرگ اقتصادي به كشورهاي ضعيف نه
فقط بهعنوان منبعي براي تأمین مواد اوليه و انرژي،
بلكه بهعنوان بازار مصرفي براي توليدات خود نگاه
میكنند و سعي در گسترش حوزه اقتصاد و صنعت
خود در اين بازارها دارند.
نيمنگاهي به صنعت و اقتصاد كشور ايران حاكي
از جذابيتهاي ب��االي آن براي قدرتهاي بزرگ
اقص��ادي جهان اس��ت ،بازاري ك��ه در آن اهداف
توسعهاي گستردهاي برنامهريزي شده و پروژههاي
عظيمي در حال انجام اس��ت و متوليان اين بازار
ج��ذاب ،غافل از اينكه اين ظرفيت عظيم چگونه
میتواند در تعامالت بينالمللي براي نظام بهشكل
سودمندي مورد بهرهبرداري قرار گيرد براحتي آن
را در اختيار ديگر كشورها قرار میدهند .هرچند
كه تحريمهاي بينالمللي قدرت چانهزني ما را كم
كرده است ولي آنچه بيش از همه اين ابزار قدرت
را از ما گرفته ،گسس��تگي در حلقههاي مختلف
سياستگذاران صنعتي و اقتصادي كشور است كه
باعث شده بخشهاي مختلف صنعتي و اقتصادي
كش��ور نتوانند از اين تعامالت بهره الزم را داشته
باشند و برخورد س��خاوتمندانه! در واگذاري بازار
نيازمنديهاي ما به كشورهاي ديگر نتواند گرهي از
مشكالت گوشه ديگري از صنعت و اقتصاد كشور
را باز كند.
متأس��فانه در ح��وزه دريا مش��كالت و معضالت
از اي��ن ه��م فراتر رفت��ه و ازهمگس��يختگي در
حلقههاي مختلف صنعت دريايي و كثرت مراكز
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تصميمگيري در اين حوزه و عدم وجود نگاه جامع
به مقوله دريا باعث ش��ده عمده نياز اين صنعت
كه بهراحتي میتوان��د باعث رونق در بخش قابل
توجهي از صنعت كشور گردد و يا حتي میتواند
باعث ايجاد شاخههاي جديد صنعتي و توسعه در
كشور شود بهراحتي در اختيار ديگران قرار گيرد و
حتي اين نوع عملكرد بدليل ارزيابيهاي بخشي،
غالبا تحسين و تقدير از عملكرد مسؤلين مربوطه
را بههمراه دارد.
طي س��الهاي متمادي ظرفيتهاي گستردهاي
در صنايع دريايي كشور شكل گرفته است و انواع
توليدات صنعت دريايي با باالترين استانداردهاي
بينالملل��ي توليد و در خدم��ت ديگر بخشهاي
صنعتي كش��ور و يا حتي كش��ورهاي ديگر قرار
گرفتهان��د ،نمونههايي از اين تولي��دات عبارتند
از :ساخت كش��تيهاي اقيانوسپيماي كانتينربر
 ،TEU2200ساخت كشتي نفتكش  113هزار تني
به سفارش كشور ونزوئال ،ساخت سكوي حفاري
نيمهش��ناور اميركبير ،ساخت س��كوي حفاري
دريايي ،ساخت شناورهاي پشتيباني ،ساخت انواع
سازههاي ساحلي و فراساحلي ،طراحي و ساخت
انواع شناورهاي نظامي و غيرنظامي و....
متاسفانه در شرايط فعلي اين صنايع عمدتا بدون
داشتنسفارشهایمنظمكهبتوانندمتناسبباآن
خطوط طراحي و توليد خود را تنظيم سازند ،شاهد
س��رازير شدن نيازمنديهاي كشور  -كه پيش از
اين در كشور توليد شدهاند -به سوي بازارهاي ديگر
كشورها هستند و صداي صنعتگران و كارشناسان
و كارآفرينان اين صنعت براي توجه به توانمندي ها
و زيرس��اختارهاي داخلي در هياهوي بخش هاي
مختلف اين اقتصاد عظيم گم شده است.
اكنون كه هنگامه نگارش برنامه شش��م توس��عه
كشور فرا رس��يده ،بخشهاي مختلف كشور در
تكاپوي بهرهگيري از اين فرصت براي رشد حوزه
فعاليت خود هستند تا بتوانند با جذب امكانات و
اعتبارات مناسب ،جايگاه حوزه خود را ارتقاء دهند؛
ليكن بنظر میرسد حوزه دريا و توسعه دريامحور
همانطور كه در برنامههاي قبلي توسعهاي كشور
نتوانس��ته جايگاه مناسبي داشته باشد ،در برنامه
ششم توسعه كشور نيز نتواند حمايت مناسبي را
بهخود اختصاص دهد .اين موضوع زماني رنجآور
میشود كه بدانيم بس��ياري از موضوعات توسعه
دريايي كشور سالهاست در محافل دريايي مطرح

میشود؛ ولي توجه چنداني به آنها در برنامههاي
توسعه كشور صورت نمیگیرد .موضوعاتي نظير:
توجه به منابع آبهاي عميق و توسعه فناوري در اين
حوزه با توجه به پهنه گسترده آبهاي عميق در درياي
خزر در شمال و درياي عمان در جنوب كشور.
توسعه ترانزيت ش��مال -جنوب و لزوم توسعه
زيرساختها براي تحقق اين امر.
توس��عه صيادي با ايجاد تسهيالت براي حضور
ناوگان صيادي سنتي و صنعتي در آبهاي دور و
نيز توسعه صنعت پروش ماهي در قفس.
جذب بخش قابل مالحظ��هاي از بازار داخلي
و منطقهاي س��اخت و تعمير شناورهاي تجاري
و پشتيباني.
جذب بخ��ش قابل مالحظهاي از ب��ازار داخلي
سكوهاي حفاري دريايي و سازههاي فراساحلي.
باال بردن شاخص كيفيت زندگي و كاهش نرخ
بيكاري در سواحل جنوبي كشور.
بهرهگيري از فناوريهاي نوين و پيش��رفته در
ح��وزه دريا براي باال بردن راندمان صنايع دريايي
و كاهش مشكالت زيست محيطي و بهبود شرايط
كار در دريا.
ساماندهي سواحل و بنادر كشور.
آنچه باعث میش��ود عليرغم وج��ود موضوعات
گوناگون توسعه دريامحور (كه هركدام میتواند به
چندين موضوع با خروجيهاي مشخص تبديل و
براي دستيابي به آن برنامهريزي صورت گيرد) در
برنامههاي توسعهاي كشور توجه چنداني به آنها
نشود  -همانگونه كه در ابتدا اشاره شد -گسستگي
بخشه��اي مختل��ف دريايي و نبود انس��جام در
سياس��تگذاري در حوزههاي مختلف اين صنعت
عظيم است كه باعث شده دستگاههاي مختلف از
موضوعات بينبخشي و يا موضوعاتي كه هماهنگي
چن��د ارگان را طلب میکند؛ پرهيز کنند و هيچ
نهادي توان بعهده گرفتن مسؤوليت اجراي چنين
برنامههايي را نداشته باشد و در عمل شاهد حضور
بسيار ضعيف بخش دريا در برنامههاي توسعهاي
كشورباشيم.
عملكرد صحيح چرخه سياستگذاري (تدوين ،اجرا،
ارزيابي) كه میتواند باعث رش��د و شكوفايي هر
فعاليتي شود ،در حوزه دريا شكل مناسبي نداشته
بطوري كه در بخش تدوين سياستهاي دريايي،
تفرق در بخشهاي مختل��ف اين حوزه و نگرش
بخشي باعث شده نه تنها برنامههاي تدوينشده
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جهش و يا تحركت مناس��بي را به اين صنعت
نداده ،بلكه گاهي نيز شاهد تضاد در برنامهريزيها
و حيفوميل س��رمايههاي موج��ود و در نهايت
ه��رز رفتن ظرفيته��اي كش��ور در اين حوزه
هستيم .در بخش اجراي برنامههاي دريايي نيز
وضعيت بهتري را شاهد نيستيم و سياستهاي
ناهماهنگ تدوينشده به همراه اختالف سليقهها
و منافع بخشي ،تركيب ناموزوني را رقم زده است.
بخش ارزيابي كه بايستي بعنوان كنترلكننده و
تصحيحكننده حركت اين صنعت باشد نيز عمال
مغفول مانده و حلقه گمشده در اين فرآيند است
و ج��اي خود را به ارزيابيهاي بخش��ي داده كه
عموما توس��ط خود مجريان تنظيم میشود! و
نتايج بررسيها و ارزيابيها نيز در چنين فرآيندي
از پيش مشخص است.
اكنون ك��ه توجه به موضوع «اقتصاد مقاومتي»
بعنوان خواست مقام عظماي واليت در سرلوحه
كار مس��ؤوالن كش��ور گرفته ،الزم است نگاهها
بيشتر معطوف به ظرفيتهاي موجود در داخل
كشور شود و سياستها بهنحوي تنظيم شود كه
از هدررفت فرصتها جلوگيري و برنامهريزي و
توس��عه كشور متناسب با اس��تعدادهاي بالقوه
بخشه��اي مختلف تنظيم ش��ود .مقام معظم
رهبري بارها ل��زوم توجه به دريا و بهرهگيري از
اين موهب��ت خدادادي را گوش��زد کردهاند و از
بیتوجهی به توس��عه دريامحور بهعنوان غفلت
تاريخي ياد كردهاند.
نگاه��ي به گ��ردش مالي ح��وزه دري��ا و بازار
پيشروي آن در كشور بيانگر اهميت اين بخش
از اقتصاد اس��ت ك��ه جاي��گاه آن را در ردههاي
نخست قرار میدهد و نيز مطالعه ظرفيتهاي
موج��ود در اين حوزه براي حض��ور در بازارهاي
منطقهاي و بينالمللي پتانس��يل گسترده اين
حوزه را به نمايش میگذارد؛ بهنحوي كه میتواند
اقتصاد كشور را متحول س��ازد و از طرف ديگر،
تأثير رونق اين حوزه در روابط با ديگر كش��ورها
و خصوصا همس��ايگان شمالي میتواند افزايش
قدرت ديپلماس��ي ايران در تعامالت منطقهاي
و بينالمللي را بدنبال داش��ته باشد و البته همه
اينها در گرو هماهنگي بخشهاي مختلف دريايي
كشور و يكپارچگي تصميمگيري و همافزايي در
عرصهدريااست .ازاينرو ،انسجام در سياستگذاري
و داش��تن نگاه جامع در تدوي��ن ،اجرا و ارزيابي
سياستهاي دريايي كش��ور بهعنوان ضرورتي
انكارناپذير در توسعه و پيشنياز تمامي فعاليتها
و برنامهريزيها بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد،
تا بتوان ضمن داشتن نگرش هماهنگ و يكپارچه
درعرصهدريا،ازهمافزاييظرفيتهايبخشهاي
مختلف اين صنعت عظيم براي پيشبرد و توسعه
صنعت و اقتصاد كشور بهره جست.

درحوزهدریاچهکسیپاسخگوست؟

ناصرآرامی

نمایندهبندرعباسورییسکمیتهبنادرودریانوردیمجلس

وقتی از صنایع دریایی سخن میگوییم؛ از چه منظری به آن
مینگریم؟ به نظر میرسد صنایع دریایی را باید بعنوان بخشی

از «اقتصاد دریا» دید و ش��ناخت .اقتصاد دریا مقوله گستردهای است.
از کشتیرانی و حملونقل تا ساخت و تعمیر کشتی ،از استخراج نفت و
گاز از دریا تا س��اخت سکوها و شناورهای فراساحلی ،از لولهگذاری در دریا تا صید و شیالت ،از
گردش��گری دریایی تا توسعه بنادر و س��واحل ،از واردات تا صادرات و حوزههای مختلف دانش،
فناوری و تحقیقات دریایی همهوهمه در قالب اقتصاد دریا میگنجند و میتوان با این نگاه ،آنها
را ب��ه ه��م پیوند داد .از این منظر ،یکی از ایرادات کش��ور ما همواره ای��ن بوده که یکپارچگی و
اتفاقنظر الزم را به دریا و اقتصاد دریا نداش��ته و جایگاه آن را در توس��عه نشناخته است .اگر ما
گفتمان مس��ؤوالن کشور را تحلیل کنیم ،کمتر نش��ان و جاپایی از دریا و اقتصاد دریا مییابیم.
در حالیکه تاریخ جهان نش��ان میدهد همواره دریا مبداء و محور توس��عه بوده اس��ت و اولین
تمدنها در کنار رودخانهها و دریاها ش��کل گرفتند .امروز هم ،در کش��ورهای دارای س��واحل
گسترده بزرگترین ،توسعهیافتهترین و مدرنترین شهرها در کنار دریا قرار دارند .در حالیکه در
کشور ما ،جمعیت بزرگترین شهر ساحلی (بندرعباس) تنها  400هزار نفر است .خوشبختانه در
س��الهای اخیر گامهایی برای تغییر این روند برداش��ته شده اس��ت .تجربه ما در جنوب کشور
نش��ان میدهد هر کجا نیروهای نظامی و یا صنایع بزرگ نفتوگاز مستقر شدهاند ،توسعه نیز با
آن همراه شده است .ما این تجربه را در خود بندرعباس داشتهایم .امروز هم امیدواریم سواحل
مکران و ش��هرهایی چون جاس��ک با حضور و فعالیت نیروی دریایی و حمایت دولت ،بهسرعت
توسعه پیدا کنند.
دومین س�ؤال جدی آن است که در حوزه دریا چه کس�ی در کشور پاسخگوست؟ ما
بعنوان نمایندگان مجلس و یا رس��انهها اگر بخواهند موضوعات دریایی را پیگیری کنند،
پاسخگوی رسمی و مشخصی در کشور وجود ندارد .بخشهای مختلفی در دستگاههای مختلف
مسؤولیتهایی را در قبال بخش دریا برعهده دارند ،اما یک نهاد یا دستگاه مسؤول مستقیم در
سطح معاونت ریاستجمهوری یا وزیر وجود ندارد که در قبال کل حوزه دریا پاسخگو باشد .در
نتیج��ه همین وضعیت ،ما سیاس��تهای کالنی هم در بخش دریا نداریم .این سیاس��تها باید
توس��ط دولت ،مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شود و سپس مورد تأیید و ابالغ
رهبری قرار گیرد .البته ،در بند  10سیاستهای جمعیتی کشور که امسال از سوی مقام معظم
رهبری ابالغ شد ،موضوع افزایش جمعیت و توسعه سواحل کشور آمده است .اگر روی این بند
به اندازه کامل کار ش��ود ،میتوان تا حدی خالء سیاستهای کالن بخش دریایی را پوشش داد.
اما متأس��فانه ،صنایع دریایی کش��ور آنقدر درگیر مش��کالت روزمره خود هس��تند که اغلب از
مباحثی چون توسعه سواحل و نقش و مسؤولیت خود در این بخش غافل میشوند.
ش�اید این س�ؤال هم خطاب به نمایندگان مطرح شود که شما در مجلس برای دریا و
صنای�ع دریایی و اقتصاد دریا چه کردهاید؟ در پاس��خ ،بعنوان نماینده مردم ش��ریف

بندرعباس و عضوی از جمعه دریایی کش��ور باید بگویم که فراکس��یون توس��عه بنادر و صنایع
دریای��ی مجل��س و نیز کمیته بنادر و دریان��وردی – که در مجلس نهم و در قالب کمیس��یون
صنایع ش��کل گرفت -بهسهم خود کوشیدهاند غفلت و کمتوجهی به حوزه دریا را درون پارلمان
و بین نمایندگان کاهش دهند .نفس ش��کلگیری فراکس��یون و کمیته برای آن بوده که بحث
دریا درون مجلس مطرح باشد .اما متأسفانه ،هنوز توجه الزم را در تدوین و تصویب بودجه و یا
برنامههای پنجساله به دریا نمیبینیم .چنانکه در بودجه امسال تنها یکی دو بند در حوزه بنادر
تصویب ش��د و منابع بخش دریا به صورت یکپارچه و مثال در قال اعتبار صندوق صنایع دریایی
دیده نش��د .البته ،فراکس��یون دریایی آمادگی تعامل و همکاری با جامعه دریایی کشور را دارد.
اما متأس��فانه ،در حدود س��ه س��الی که از عمر مجلس نهم میگذرد؛ ورودی چندانی از طرف
ارگانهای دریایی نداش��تهایم و اعالم درخواست و نیاز چندانی صورت نگرفته تا ما با استفاده از
ابزارهای قانونی و نظارتی خود ،آن خالءها را بپوشانیم.
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دودستورکارمحیطزیستدریایی

معصومهابتکار

معاونرییسجمهوروریاستسازمانحفاظتمحیطزیست
قوانین و مقررات کشور در بخش محیط زیست
بسیار کلی و قابل اجرا در دریا و خشکی بوده
به گونه ای که اصال وارد جزئیات حفاظت از
سواحل نشده است درحالیکه در تمام دنیا به
دلیل حساسیت خاص مناطق ساحلی و دریایی همواره قوانین مجزا و منفک
برای سواحل و دریاها در نظر گرفتهاند .درحالیکه قوانین ایران به هیچ عنوان
وارد جزئیات حفاظت از س��واحل نشده اس��ت .از سوی دیگر ،ردیف بودجه
سازمان محیط زیست در سازمان مدیریت در ردیفهای انتهایی است .این
ردیف در مقایسه با انتظاری که جامعه و سطح کالن از سازمان محیط زیست
دارد ،بسیار اندک است .برای جبران این خالء ،تغییر قوانین و مقررات بویژه

تدوین آن برای سواحل و دریاها و همچنین ،اقدام برای تشکیل گارد ساحلی
از جمله برنامههایی است که اگر تا دو سال آینده بتوانیم آن را عملی کنیم کار
بسیار بزرگی برای محیط زیست کشور به خصوص در بخش دریایی و ساحلی
انجام دادهایم .گارد ساحلی باید با کمک سازمانها و نهادهای مرتبط که به
طور مستقیم متولی این موضوع هستند تشکیل شود .به طور قطع تشکیل
گارد ساحلی میتواند در پررنگ کردن نقش هر یک نهادها و ارگانها مرتبط
با دریا و ساحل در کشور اثرگذار باشد .ما انتظار حفاظت و کنترل از سازمان
محیط زیست داریم ،اما در آبهای ساحلی که  12مایل دریایی است ،چند
شناور را در اختیار استانهای ساحلی قرار دادهایم تا بتوانند گشت ،کنترل،
نمونه گیری و انجام وظایف گارد ساحلی را انجام دهند.

گفتوگوباپروینفرشچی،معاوندریاییسازمانحفاظتمحیطزیست

برایکل سواحل کشوریکشناورداریم!
با تغییر دولت ،پروین فرش��چی به سمت معاون
محیطزیستدریاییسازمانحفاظتمحیطزیست
ایران برگزیده شد .وی اولین معاون زن این پست
محسوب میشود و در طی دوره کوتاه مسؤولیت
خود ،حضور پررنگی در مجامع مختلف صنعتی
و دانشگاهی داشته و ارتباط نزدیکی با ارگانهای
دریایی ،وزارت نفت و س��ایر بخشهای مرتبط با
حوزه محیط زیست دریایی برقرار کرده است .وی
درگفتوگوباویژهنامههمایشازبرنامههایبخش
محیطزیستدریاییونیزچالشهاوکمبودهایآن
سخنگفتهاست.
با توجه به آنکه در آستانه شانزدهمین همایش
صنایعدریاییقرارداریم،گزارشیازروندفعالیتها
ومشکالتسازمانمحیطزیستدربخشدریایی
ارائه فرمایید و تا چه حد برنامههای آن سازمان در
زمینه تدوین و تصویب دستورالعملهای زیست
محیطی اجرایی شده است؟

ما از یافتههایی که قبال کار ش��ده بود و دادههای
علمی که وجود داش��ته و همچنی��ن مطالعات
کاربردی ،شناخت مشکالت را شروع کردیم و بعد
از آن مسأله ریشهیابی و یافتن علت مشکالت را
شروع کردیم .بعنوان مثال ،مسأله آلودگی دریا و
دریاچهها یک چالش است .ما دالیل این موارد را
شناسایی کردهایم و در حال بررسی آنها هستیم.
در ح��ال حاضر ع�لاوه بر  13پ��روژه در مناطق
ساحلی شمال و جنوب و پایشهای منظم روی
مساله زیس��تمحیطی ،آلودگیهای میکروبی و
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غیردامی برنامههای دیگ��ری هم برای مدیریت
پایدار سواحل برنامهریزی کردهایم .آنچه برای ما
حائز اهمیت اس��ت ،این است که ما هیچ اقدامی
راشروع نخواهیم کرد ،مگر اینکه آمایش سرزمین،
بخصوص در مورد س��واحل را داش��ته باشیم .ما
همچنین ی��ک بازنگری کلی ب��ر روی قوانین و
مقررات حاکم برساحل و دریا خواهیم داشت ،زیرا
در تمام این سالها با وجود اینکه از شکننده بودن
سواحل و اکوسیستمهای دریایی صحبت به میان
آمده ،اما قوانین و مقررات مخصوصی که بتواند این
شکنندگی و حساسیت را پوشش دهد ،نداشتیم.
از دیگر اقدامات ما این است که سعی کنیم نقش
پررنگی را برای محیط زیست و بخصوص محیط
زیست دریایی قائل شویم .با توجه به این مسأله
که کشور ما در چندین سال اخیر فقط به مسأله
دریا توجه بیشتری کرده است و کشور به عنوان
یک کش��ور دریا محور مطرح میش��ود،ما سعی
داریم در زمینه محیط زیست و بخصوص محیط
زیس��ت دریایی در برنامه توسعه ششم حتما رد
پایی محکم از اقداماتی که میتواند آن افق1404
را به یقین برساند ،بتوانیم در ان راستا کار کنیم.
از نمونه فعالیتهایی که در حال حاضر میتوانم
به آنها اشاره کنم ارتقاء همکاریهای منطقهای
جدی در دریای خزر و خلیج فارس است که این
همکاریها نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است.
همچنین دقت بیش��تری در تبادالت بینالمللی
مبذول میکنیم.در حال حاضر تعامل فرابخشی
ما با نهادهای مرتبط بس��یار بیشتر از قبل شده

است ،ما همچنین برنامه همکاری با مناطق آزاد و
سازمان بنادر و دریانوردی را پیریزی کردهایم .در
همین راستا تفاهمنامههای مشترکی با پژوهشگاه
ملی اقیانوسشناسی ،مؤسسه تحقیقات شیالت
و س��ازمان شیالت ،مراکز مطالعاتی و دانشگاهها
داریم و بزودی هم با نیروی دریایی یک تفاهمنامه
امض��اء خواهیم کرد .البته ،تعداد فعالیتها اصال
مهم نیست؛ مهم این است که پیریزی فعالیتها
و همچنین مدیریت پایدار باید انجام شود.

در جهت توس�عه ناوگان گشتزنی سازمان و
تجهیزات موردنیاز ،چه اقداماتی صورت گرفته
است؟

Marine Engineering
واقعیت اس��ت که م��ا تجهیزاتی در دریا برای کنترل در دس��ترس
نداریم .تنها امکاناتی که هم اکنون در اختیار استانهای ما قراردارد
یک شناور بسیار محدود است که نمیتواند فراتر از آبهای ساحلی
یک یا دواس��تان فعالیت کند .آن چیزی که ما دنبالش هستیم این
اس��ت که از مصوب��ه وزارت نفت که در هیأت دولت مصوب ش��د،
استفاده کنیم .بر این اساس وزارت نفت قبول کرده به محیط زیست
دریایی ومعاونت دریایی کمک کند .ما هچنین قصد داریم استانها
را ب��ا کمک بودجهای ک��ه وزارت نفت در اختیار ما قرار میدهد ،به
شناورهایی برای کنترل و ادواتی که نیاز دارند مجهز کنیم.
از نظر پایش آلودگی و تهیه دادهها چه برنامهای مدنظر دارید؟

ما پایشهای منظم میکروبی و پایش منظم آلودگیها را در دس��ت
انجام داریم .اما آن چیزی که در حال حاضر در استانهای ساحلی
وجود دارد ،مطلوب ما نیس��ت .ما بیش��تر به دنبال این هستیم که
بتوانیم بطور منظم و منسجم این پایشها را انجام دهیم .همانطور
که میدانید ،پایش در دریا مانند پایش در خش��کی نیست .ما برای
اینک��ه بتوانیم این پایش را بطور منظم انجام دهیم ،عالوه برنیروی
متخصص و برنامهریزی ،باید از نظر مالی نیز تأمین باشیم تا بتوانیم
تجهیزات خود را کامل کنیم .تا زمانی که اس��تانهای س��احلی ما
خودشان دارای ش��ناور نباشند و استقالل این را نداشته باشند که
بتوانند دادهها را بگیرند ،مش��کالت ادامه خواهد داشت .در وضعیت
کنونی ،دادهها معموال در راستای پروژه گرفته میشود؛ این اطالعات
و دادههای پروژهمحور نمیتوانند تصویر درس��تی از محیط زیست
ارائه دهند.
خود سازمان چه پروژههایی در حال انجام دارد؟

در حال حاضر ،ما دو پروژه مهم را دردست اجرا داریم؛ یکی مسأله
گزارش وضعیت زیستمحیطی دریای خزر و دیگری هم برای دریای
عمان و خلیج فارس .ش��ایان ذکر است که یک گزارش کامل برای
وضعیت محیط زیست این مناطق تا  6یا  7ماه آینده آماده میشود
که تازه از آن مرحله به بعد است که فعالیتهای دارای اولویت را با
توجه به آنالیزی که باید انجام دهیم ،مشخص میشوند .ولی آمایش
سرزمین با مدیریت جامع سواحل از اولویتهای ما است.
در زمینه تهیه دستورالعمل دریایی بویژه در رابطه با اوراق کشتی
چه اقداماتی صورت گرفته است؟

خوب اس��ت که به این موضوع اش��اره کردید! این مس��أله یکی از
مشکالت بزرگ کشور است و در این زمینه هم ما یک پروژه درحال
اجرا داریم که نهایتا تا هشت ماه دیگر به نتیجه میرسد .ما حداقل
وظیفهای که در چهارچوب وظایف سازمانی داریم این است که وقتی
قصد داریم به یک اوراقسازی کشتی نه بگوییم ،یک جایگزین برای
آن معرفی کنیم .یکی از آن پروژههایی که عنوان کردم هش��ت ماه
دیگر به نتیجه میرسند در این زمینه است که یک جانمایی انجام
دهد و ببیند که اگر زمانی ارگانهای دریایی و دولت تصمیم گرفتند
که در کشور یک محلی برای ( )ship breakingیا اوراق کشتی احداث
کنند؛ این مسأله نظر اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و سیاسی
مطالعه وبازتابهای آن پیش بینی میشود .بعنوان مثال اگر بخواهد
یک چنین کاری انجام شود جانمایی این مساله صورت میگیرد که
دربین استانهای ساحلی ما ،کدام استان محل بهتری برای این امر
است .البته آنگونه که من مطلع هستم؛ چنین مطالعهای را سازمان
بن��ادر و دریانوردی انجام داده اس��ت ،ولی به لحاظ اینکه از جهات
مختلفی که مورد نظر ما بود ،مطالعه نشده؛ این مطالعه را مجددا آغاز
کردیم وتا  6یا  7ماه آینده نتیجه آن معلوم خواهد شد.

آیندهصنعتنفتدردریاست

رکنالدینجوادی

معاون وزیر نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران

قب��ل از پيروزي انقالب اس�لامي اي��ران ،تكنولوژي
اس��تخراج نفت از دريا در كش��ور وجود نداشت و در
موارد س��اده بسيار نوپا بود .در حالیکه امروز میتوان
گفت ایران در طراحی ،س��اخت ،نص��ب و راهاندازی
س��کوهای دریایی نفت و گاز خودکفا ش��ده اس��ت .اواخر دهه  1360ساختن
تكنولوژي جكتهاي كوچك در كش��ور ي��ك رويا بود در حاليكه امروز نه تنها
جكت بلكه در س��اخت سكوها نيز خودكفايي رس��يدهايم .این امر بسیار برای
صنعت نفت کش��ور اهمیت دارد؛ چراکه معتقدیم :آینده صنعت نفت ایران در
دریا شکل خواهد گرفت.
سه شركت نفت فالت قاره ايران ،نفت خزر و شركت نفت و گاز پارس در صنعت
دريايي كش��ور نقش عمده اي را ايفا میكنند .افق آينده صنعت نفت كش��ور در
بخش دريا شكل گرفته اس��ت .ازاينرو ،اين سه شركت بايد با تعامل و ارتباطات
موثر تجربيات خود را بهاشتراك بگذارند .اهمیت و اولویت برداشت ذخایر گاز میدان
پارسجنوبی بر هیچکس پوشیده نیست و مجموعه وزارت نفت و کل پیمانکاران
آن ،در جهت توسعه فازهای دارای اولویت بسیج شدهاند تا مانع از خسارت بیشتر به
منافع کشور در این میدان مشترک شوند .از سوی دیگر ،در شرایط فعلی يكهفتم
نفت توليدي ايران از مناطق عملياتي شركت نفت فالت قاره تأمين میشود و يك
سوم صادرات نفت كشور نیز از منطقه خلیج فارس انجام میشود .سهم عمدهاي از
صادرات كشور به دليل داشتن نوع مرغوب نفت به منطقه خلیج فارس اختصاص
یافته و عمال صنعت نفت دريا و اقتصاد در اين حوزه ش��كل گرفته است .در حال
حاضر حدود  40درصد صادرات نفت ایران از فالت قاره است و به دلیل تنوع نفت
فالت قاره و میادینی كه در دریا وجود دارد و كیفیت آن ما هر چه بتوانیم از دریا
نفت تولید كنیم ،در بازار مشتری داریم.
بااینحال ،در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع در داخل ،چه منابع شركت
ملی نفت و چه سایر منابع در كشور ،این اولویت را برای ما ایجاب نمیكند كه در
فالت قاره ایران سرمایهگذاری در كوتاهمدت انجام گیرد ،به همین دلیل شركتی
مانند نفت فالت قاره ایران از نظر تأمین منابع مالی دچار كاستیها و مشكالتی
است كه امیدواریم بتوانیم آن را كاهش دهیم .تولید نفت از دریا و فالت قاره بسیار
پرهزینه است ،یعنی هزینه تولید نفت ما در فالت قاره بسیار گرانتر از خشكی
است ،به همین دلیل ،بیشترین تالش ما این است كه پروژههای نیمهتمام را به
اتمام برسانیم و بیشتر منابع را صرف نگهداشت تولید كنیم و به دلیل محدودیت
منابع ،در حال حاضر توسعه جدید در برنامه ما نیست .با این حال ،اولین گامهایی
ك��ه م��ا میتوانیم در بازار جهانی پس از تحریمها برداری��م از تولید نفت از دریا
خواهد بود .در زمان آغاز فعالیت وزارت نفت در دولت جدید ،بررسیهای انجامشده
نشان میداد که رقابت بین صنعتگران داخلی و خارجی حوزه نفت ناعادالنه است؛ از
این رو مقرر شد زمینه عادالنه شدن این رقابت فراهم شود .به این منظور بر اساس
ابالغ وزیر محترم نفت ،قیمت خرید کاالی خارجی در کشور ثالث با قیمت داخلی
مقایسه نمیشود و هزینه گمرک ،بیمه و موارد این چنینی نیز در قیمت آن لحاظ
خواهد شد .همانطور که اشاره شد؛ پس از پیروزی انقالب اسالمی ،قدمهای بزرگی
در مسیر سازندگی و خودباوری برداشته شد اما در حوزه نفتوگاز ،همچنان بخش
زیادی از نیازهای این صنعت توسط صنعتگران خارجی تأمین میشود و بررسیها
حاکی اس��ت در  ١٠گروه کاالیی ،به دانش خارجی وابسته هستیم .به این منظور،
برنامه داخلیسازی این  ١٠گروه کاالیی در دستور کار صنعت نفت قرار گرفته است
و امیدواریم با همکاری سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت ،طی دو سال آینده
در ساخت این کاالهای پرمصرف صنعت نفت به خودکفایی برسیم.
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تئوریجنگدریاییراتغییردادیم

دریادار علی فدوی

فرماندهنیرویدریاییسپاهپاسدارانانقالباسالمی

با شروع تشکیل سپاه ،تمام شهرهایی که
 1ساحلی بودند نیز صاحب تشکیالت سپاه
شدند و در نتیجه به دلیل حضور افراد دریادل در
این لباس ،تش��کیالت سپاه در این شهرها رنگ و
ب��وی دریایی گرفت .با اج��رای عملیات خیبر در
هورالعظی��م با توجه به اینکه ضروری بود تا از آب
عبور شود ،مجموعه سپاههای شهرهای ساحلی،
شناورهای الزم را تهیه کردند و نیروهای خودی را
از خش��کی ب��ه جزایر مجنون انتق��ال میدادند و
اینگونه نیروی دریایی سپاه پایه گذاری شد .با ادامه
جنگ در عملیات بدر ،قرارگاه دریایی نوح به عنوان
پایه اصلی نیروی دریایی وارد عمل شد تا اینکه با
فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر تشکیل نیروهای
سهگانه س��پاه ،نیروی دریایی سپاه رسما تشکیل
شد .عملیات کربالی پنج که توسط غواصان لشکر
امام حس��ین در اس��کله االمیه و البکر انجام شد،
عملیاتی بود که حتی اگر روی کاغذ هم قابل طرح
باش��د دیگر نیرویی در دنیا نمیتواند آن را انجام
ده��د .عبور  3000غواص از اروند که تانک را مثل
پرکاه با خود میبرد ،کار بزرگی بود .آن عملیات با
آن عظمت انجام ش��د و حیرت دنی��ا را به دنبال
داش��ت ،هم از نظ��ر تاکتیکی و هم اس��تراتژیک
عملیات بس��یار ویژهای بود که دنیا را متحیر کرد.
هشت سال شرایط جنگ طوری شد که این تلقی
ایجاد شد که این جنگ غالب و مغلوب ندارد و این
حالت بهترین حالت برای دشمنان ما بود اما نیروی
دریایی س��پاه با اقدامات خ��ود این تلقی را عوض
کرد .غربیها به خصوص فرانسه ،عراقیها را تجهیز
کردند که در خلیج فارس نه ما بتوانیم نفت صادر
کنیم و نه هیچ کاالیی وارد کنیم .همه واردات ما از
دریا می آمد و کشتیهای ما را می زدند شرایط به
گونهای بود که قریب به  580فروند کشتی ما مورد
حمله دش��من قرار گرفت .وس��ط عملیات بزرگ
کربالی پنج به قرارگاه نوح ابالغ شد که به خلیج
فارس برود و اولین عملیات مقابله به مثل را انجام
دهد .از یکم فروردین س��ال  ،61بعد از ش��هادت
شهید خرازی ،این عملیات انجام شد .بیش از 130
عملی��ات مقابله به مثل و  17عملیات موش��کی
س��احل به دریا انجام دادی��م و تئوریهای دنیا در
جن��گ دریایی را تغیی��ر دادیم .در ط��ول تاریخ
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انگلیسیها ،شورویها و آمریکاییها مدعی تئوری
در حوزه نیروی دریایی بودند اما دلیرمردان نیروی
دریایی س��پاه توانس��تهاند تئوری جدیدی در این
حوزه ایجاد کنند.
سندجامعتوسعهدریاییکشور
با تدبیر مقام معظم رهبری موضوع دریا و
 2توجه به نقش دریا در امنیت ملی جمهوری
اسالمی در دس��تور فعالیتهای نهادهای نظامی
کشور قرار گرفته اس��ت .ناوگان آمریکا در خلیج
فارس و دکترین امنیت ملی این کشور که بر «دریا
پایه» بودن ارتش این کشور تأکید دارد ،باید توجه
بیشتری را نسبت به این موضوع جلب کند .منبع
ثروت اصلی کش��ور یعنی نفت در سواحل دریایی
کش��ور وجود دارد و حمل و نقل کاالهای مصرفی
به کش��ور هم از مس��یر دریا میگذرد .با توجه به
محرومیتهای ساکنان سواحل دریایی کشور ،باید
در کن��ار توجه به علوم و فنون دریایی محرومیت
زدایی از سواحل دریایی کشور و در سواحل جنوبی
کش��ور مورد توجه قرار گیرد .تخصیص مناس��ب
مناب��ع به بخش عل��وم و فنون دریایی ،س��اخت
س��ازههای مناسب دریایی و سایر اقدامات الزم در
این زمینه باید جزء اهم موارد مورد توجه در سند
جامع توسعه دریایی کشور باشد.
ساخت شناور در بخش تجاری خوب نیست
چرخه ساخت شناور تقریبا به صورت کامل
 3در کشور انجام میشود .در این ارتباط وزارت
دفاع و بخ��ش خصوصی درگیر هس��تند و بخش
خصوصی نیز فعالیتهای خوبی دارد ،اما متأسفانه
در بخش تجاری وضعیت ما خوب نیست .علت هم
این اس��ت که ما پای این کار نرفتهایم؛ ما در انقالب
هر موضوعی را پیگیری کردیم به نتیجه رسیدیم و
متأس��فانه با وجود اینکه بخشهای کشتیس��ازی
هیوندا و خلیج فارس (ایزوایکو) با هم در سال 1354
کار خود را آغاز کردند ،اما به دلیل نبود سیاستهای
دقیق هنوز کش��تیها را از خارج وارد میکنیم و اما
کشتیسازی هیوندا تاکنون هزاران کشتی ساخته
است .یکی از علتهای اینکه کشتیها را بیشتر وارد
میکنیم ،این بوده که کشور همیشه از لحاظ زمین
تهدید شده و برای نخستینبار از آمریکا جنگ حوزه
دریایی به ما تحمیل شد که با این توجه به نظر من
در این زمینه نیز طی سالهای آینده پیشرفتهای
خوبی خواهیم کرد.

هدفگذاریبرایشناورهایتندرو
پ��س از پایان جنگ م��ا در بخش ارتقای
 4فناوری و توسعه ش��ناورهای تندرو هیچ
فرصتی ،حتی  24ساعت را هم از دست ندادیم و
خود را بهروز و آماده نگه داشتیم .اآلن ،آمریکاییها
به قدرت و توان ما در حوزه قایقهای تندرو اعتقاد
دارند .ما از هر فرصتی برای عمقبخشی به قدرت
دریایی خود اس��تفاده کردهایم .هدفگذاری ما در
سرعت شناورهای تندرو 80 ،نات ( 41متر بر ثانیه)
است؛ این سرعت ،سرعت دیوانه کنندهای است و
هنوز هیچ نیروی دریایی در دنیا سرعت باالی 35
ن��ات را تصور نک��رده اس��ت .آمریکاییه��ا برای
برونرف��ت از وضعی��ت فعلی برای س��ال ،2050
برنامهری��زی وس��یعی در حوزه قایقه��ای تندرو
کردهاند و س��رعت قایقهای تندرو خود را به 40
نات رس��اندهاند .اما در تمام دنیا ،نیروهای دریایی
هنوز سرعت  35نات را تصور نکردهاند اما بحمداهلل
سرعت قایقهای تندرو ما به  60نات رسیده است.
در ح��ال حاضر در س��ازمان رزم نی��روی دریایی،
شناورهایی با س��رعت  60نات وجود دارد که این
شناورها مجهز به جدیدترین تسلیحات نظامی و
موشکیهستند.
ضعف جامعه دریایی در کار جمعی
یکی از نقاط ضعف ما در کش��ور و بویژه
 5در جامع��ه دریایی ،ضعف در کار جمعی
اس��ت .متأس��فانه ،برخی اهل کارهای دس��ته
جمعی که منجر به کار تحقیقاتی جمعی شود،
نیس��تند .در حالیکه آمریکاییها سالهاست که
موضوع مقابله با قایقهای تندرو را دغدغه خود
قرار داده و مدام در حال برنامهریزی هستند .ما
باید فاصله خ��ود با آمریکاییها را در این زمینه
افزایش دهیم و البته این کار هم صورت گرفته
است اما باید هدفگذاریها مشخص شود .باید
ه��ر نهادی بر موض��وع خاص متمرکز ش��ود و
نتیجه کار خود را نیز مش��خص کند و آنها را در
مرحل��ه تولید ب��ه کار گیرد ک��ه در این زمینه،
ه��زاران موضوع وجود دارد و باید مباحث علمی
روی زمین مانده را رمزگش��ایی کنیم .ما باید به
تکلیف الهی خود عمل کنیم ،یک بار این تکلیف
در س��ال  65ب��ود و االن در س��ال  .93باید به
تکلیف خود عمل کنیم ،مبادا در شرایطی قرار
بگیریم که حس��رت زم��ان را بخوریم و بگوییم
کاری را که میشد انجام بدهیم ،انجام ندادیم.
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نیرویراهبردی؛ارتقایتوسعهوفرهنگدریایی

دریادار پیمان جعفری تهرانی

معاونهماهنگکنندهنیرویدریاییارتش
علیرغم بیانات صریح و راهبردی مقام معظم
رهبریوفرماندهیکلقوا،متأسفانههمچنان
دریا و اهمیت و جایگاه آن در توسعه و اقتدار
کشور مغفول مانده است و علیرغم گامهایی
که در سالهای اخیر برداشته شده ،همچنان
تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم .به نظر میرسد مشکل اصلی صنایع
دریایی کش��ور نیز همین مغفول ماندن جایگاه دریاست؛ چرا که اگر نقش
دریا در توسعه کشور بهدرستی تبیین شود ،مؤلفهها و زیرمجموعههای آن از
جمله صنایع دریایی نیز نقش خود را پیدا خواهند کرد .ما اآلن ،نقش دریا
را در توسعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیجفارس میبینیم .در حالیکه ما
همان ساحل را به طولی بسیار بیشتر در جنوب کشور خود داریم و از آن،
استفاده مناسبی نمیبریم.
به دلیل همین غفلت تاریخی و بیتوجهی عمیق به ظرفیتهای دریایی و
سواحل کشور نیز بود که مقام معظم رهبری ،در سال  88نیروی دریایی را
بعنوان «نیروی راهبردی» معرفی کردند .اگر به بیانات و جمالت ایشان در
این خصوص دقت کنیم؛ خواهیم دید که منظور ایشان از «نیروی راهبردی»
صرفا نظامی نیست .،بلکه بهبود زیرس��اختهای اقتصادی و اجتماعی در
بخش دریا و س��واحل و مس��ؤولیت نیروی دریایی ،دولت و همه ارگانها و
ارکان مس��ؤول در نظام مورد توجه و تأکید ایش��ان قرار دارد .در این راستا
هم بود که توس��عه س��واحل مکران در دس��تور کار قرار گرفت و با تأکید
صریح رهبری ،نیروی دریایی و دولت مسؤول پیگیری آن شدند .متأسفانه،
مقایس��ه آمارهای توسعه در مؤلفههای مختلف از جمله بهداشت ،اشتغال،

شهرنشینی ،سطح تحصیالت ،آسیبهای اجتماعی و ...در نیمه جنوب شرق
کشور نسبت به شمال غرب کشور تکاندهنده است .در این راستا ،نیروی
دریایی با ستاد توسعه سواحل مکران همکاری جدی دارد و تاکنون ،اقدامات
اولیه نظیر تجهیز مدارس ،ایجاد خانههای بهداشت و فعالیتهای اجتماعی و
فرهنگی را آغاز کرده است .خوشبختانه ،دولت یازدهم طرح ایجاد قطبهای
جدید پتروشیمی و خودروسازی در جنوب شرق کشور را در دستور کار خود
قرار داده است که امیدواریم در نتیجه آن ،شاهد تحول و توسعه صنعتی و
کاهش آسیبهای اجتماعی در این مناطق باشیم.
در کنار اقدامات زیرساختی ،نیروی دریایی ارتش به حوزه فرهنگ نیز توجه
ویژه دارد .چرا که اعتقاد داریم یکی از عواملی که باعث شده نتوانیم خوب
از دریا اس��تفاده کنیم ،فقدان فرهنگ دریایی در کشور است .بعنوان مثال،
در کتب دریایی مدارس ما یا حرفی از دریا نیست و یا بدتر از آن ،اطالعات
نادرست به دانشآمور منتقل میشود .خوشبختانه ،در سال تحصیلی جدید
با پیگیری نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران و همکاری
وزارت آموزش و پرورش ،مفاهیم دریاییی در بخش��ی از کتب قرار گرفته و
منتشر شده است .این مسأله باعث میشود تا بهتدریج ،شناخت و آگاهی در
قبال دریا در جامعه شکل بگیرد .در حالیکه اآلن ،خانوادهها نه تنها فرزندان
خود را به تحصیل و اشتغال در رشتهها و حرفههای مختلف دریایی ترغیب
نمیکنن��د؛ بلکه اغلب نقش عوامل بازدارنده را نیز ایفا میکنند .امیدواریم
با این اقدامات و همکاری همه نهادهای مس��ؤول و جامعه دریایی ،بتوانیم
گامی در بهبود و اصالح فرهنگی و ارتقای س��طح توسعه کشور با توجه به
ظرفیتهای دریایی برداریم.
صفحه 31شماره  /116آذرمـاه 1392

انتظارات از ،IMOتحوالت در بنادر

محمدسعیدنژاد

معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

از جمل��ه رس��التهای مهم س��ازمان بن��ادر و
دریانوردی ،اعمال حاکمیت بر آبراههها و آبهای
سرزمینی کشور است .قوانین و مقررات دریایی سازمان
جهانی دریانوردی باید به صورت کامل توسط سازمان
بنادر و دریانوردی در بخش حمل و نقل دریایی اعمال
شود و توس��عه امور دریایی باید همگام با توسعه امور بندری کشور صورت گیرد.
تعامل این س��ازمان با کشورهای منطقه به دلیل ماهیت بینالمللی فعالیتهای
دریایی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است .تربیت نیروی متخصص و مجرب دریایی و
همچنین تأمین تجهیزات اس��تراتژیک این حوزه ،از دیگر وظایف سازمان بنادر و
دریانوردی اس��ت .کارکنان و مس��ؤوالن بخش دریایی کشور باید ایمنی و امنیت
دریانوردی را ارجح امور خود بدانند و در هنگام انجام وظیفه ،از استانداردها و مقررات
دریایی عدول نکنند .توسعه الیروبی حوضچهها و آبراههها در کنار نظارت بر اعمال
دقیق مقررات محیط زیست دریایی در کشور از دیگر برنامههای سازمان است.
نقش ایران در گسترش روابط خارجی خود در بخش دریا و بنادر گسترده
اس��ت؛ ایران و س��ازمان بنادر و دریانوردی ،ارتباط فعالی به عنوان عضو
فع��ال در س��ازمان جهانی دریان��وردی ( )IMOداریم ،کش��ور ای��ران در نحوه
دستورالعملها و تنظیم  11سند مؤثر در  IMOنقش اساسی داشته است؛ همه
این موارد بیانگر این است کهتوجه به این عضو فعال باید بیشتر باشد .از سازمان
جهانی دریانوردی انتظار داریم تمام مقررات بینالمللی را درباره آبراهههای ایران
رعایت کنند تا روابط تجاری ما با دیگر کش��ورها ارتقا یابد .از س��ازمان جهانی
دریانوردی انتظار داریم در این ش��رایط که عدهای به دنبال تحریم بنادر ایران
هستند ،اعمالنظر کرده و مقررات جهانی دریانوردی را پیاده کند تا روابط ما با
کشورها ارتقا یابد.
ارائه خدمات مناسب به کشتیها در آبهای تحت حاکمیت ایران باید در
اولویت کاری س��ازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد.با عنایت به مصوبه
ت دولت در س��ال  1389مبنی بر رفع انحصار عملیات کانتینری در بندر
هیأ 
ش��هید رجایی و همچنین تحریمها اعمالی از سوی کشورهای غربی مبنی بر
ایج��اد موانعی جهت حضور خطوط الینر کانتینری به بندر ش��هید رجایی به
واس��طه فعالیت ش��رکت تایدواتر خاورمیانه در پایانههای کانتینری این بندر،
سازمان بنادر و دریانوردی در تاریخ  6آذرماه سال 1 392این انحصار را شکست.
پس از آن بود کهپایانه ش��ماره دو کانتینری بندر ش��هید رجایی به ش��رکت
خدمات دریایی و بندری «سینا» و پایانه شماره یک به شرکت خدمات دریایی
بندری «بتا» تحویل شد .این اپراتورها از اوایل سال جاری در بندر شهید رجایی
مس��تقر ش��دند .با ورود دو اپراتور کامال تجاری به این بندر از اول سال جاری،
اس��تقبال خطوط کشتیرانی دنیا از این این بندر و ورود آنها افزایش یافت .این
اقدام سازمان بنادر و دریانوردی موجب بازگشت خطوط کانتینری به بندر شهید
رجایی ش��د و خط کشتیرانی ونهای  Wan Haiبعنوان اولین الینر ،در تاریخ
 31تیرماه امس��ا 
ل اولین کشتی الینری خود را با نام  Wan Hai 512با حدود
 TEU 2500عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر به بندر شهید رجایی اعزام کرد.
ی به صورت منظم شناورهای مربوط به خود رادر
س این خط کشتیران 
از این پ 
جدول زمانی خطوط الینری قرار داده اس��ت .این موضوع نویدبخش حضور و
فعالیت مجدد خطوط برتر الینری به این بندر خواهد بود .ورود دیگر شرکتهای
بزرگ کش��تیرانی به این بندر کماکان مورد تقاضا اس��ت و شرکتهای بزرگ
دنبال آن هستند ویندوز (پنجره) بگیرند و وارد این بندر برای تخلیه و بارگیری
شوند؛ این رفت و آمد هماکنون به حالت منظم در آمده است.
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گفتوگوباعلیجهاندیده
معاون بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی

ساختشناورهایمسافری
در اولویت است

علی جهاندیده ،از چهرههای شناختهشده دریایی و بندری کشور که
چند سالی بود از سازمان بنادر و دریانوردی دور شده بود؛ با تغییر
دولت به این س��ازمان بازگشت .او هم سمت قائممقام مدیرعامل،
هم معاونت امور بندری و مناطق ویژه و هم ریاست کمیته وجوه
ادارهشده را برعهده دارد .این موقعیت و مسؤولیتها ،بهانه مناسبی
بود برای گفتوگوی ویژهنام��ه همایش با این عضو هیأت عامل
سازمان بنادر.

آقای جهاندیده! بحث را از جملهای ش�روع میکنم که ش�ما در
مراسم معارفه خود بعنوان معاون بندری سازمان بنادر عنوان کردید.
آن روز شما گفتید که سازمان بنادر نیاز به روغنکاری دارد .آیا در
این مدت ،توانستهاید چرخهای سازمان را روغن بزنید؟

 سازمان بنادر و دریانوردی بخشی از کشور و دولتی بود که همه ما بهمشکالت آن طی هشت سال گذشته واقف بودیم .در واقع ،مشکالت
سازمان بنادر متأثر از موضوعات جاری دولت قبل بود .از زمان ورود
بنده و آقای س��عیدنژاد کارهایی را برای خروج از این وضعیت انجام
دادیم که مهمترین آنها س��اماندهی قراردادهای بندری بود .عمده
ش��رکای س��ازمان در بنادر و بخش خصوصی مشکالتی داشتند و
بعضا پروندههایی علیه س��ازمان بنادر در اتاق بازرگانی و ش��کایاتی
هم مطرح بود که الزاما هم ش��کایت قضایی نب��ود .در این مدت ،ما
کمیتههای مختلفی را در سازمان بنادر تشکیل دادهایم که در نتیجه
آن ،بعضی از این مشکالت حلوفصل شده است .مثل وضعیت اپراتور
ترمینال کانتینری بندر شهیدرجایی که با تعامل حلوفصل شد .در
سایر بخشها هم فعالیتهای مشابهی در حال انجام است .اما مسأله
اصلی از نظر ما ،ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به بنادر است .ما
دغدغه جدی داریم که بنادر را به دست مردم بسازیم .از طرفی ،بودجه
ش خصوصی و خارج
سازمان بنادر کافی نیست و باید از بانکها ،بخ 
از کشور جذب سرمایه کنیم تا تبدیل به بنادر نسل سوم و لجستیکی
شوند .نکته دیگر ان است که ما باید توجه داشته باشیم که بنادر بزرگ
کشور صرفا متعلق به یک استان یا منطقه نیست .بنادر شهیدرجایی
و امام خمینی مال کل کشور است .به همین جهت ،برای اداره آنها
باید به قویترین نیروهای کشور و نه صرفا نیروهای بومی تکیه کنیم.
با اجرای این سیاستهاست که ما میتوانیم چرخهای سازمان بنادر
را روغنکاری کنیم .البته ،ما برای آنکه بتوانیم فاصله خود را با بنادر
رقیب در منطقه کم کنیم و به اهداف س��ند چشمانداز بیست ساله
کشور دست یابیم ،راه درازی در پیش داریم.
به وضعیت ترمینال کانتینری بندر شهیدرجایی و حل مشکالت
اپراتور آن اشاره کردید .اآلن وضعیت کار در بندر به چه صورت است
و چه زمان مسأله اپراتور تعیین تکلیف نهایی خواهد شد؟

مهمترین مسأله درباره بندر شهیدرجایی این است که چرخ بندر اآلن
خوب میچرخد و خوشبختانه ،اولین کشتی الینر خارجی هم وارد
آن شد .سایر خطوط خارجی هم میخواهند بیایند و تردد را شروع
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کنن��د .در مورد اپراتور هم ،هم ترمینال یک و هم
ترمینال دو را واگذار کردهایم .ترمینال دو در اختیار
شرکت خدمات بندری سینا خواهد بود و ترمینال
یک که بیشتر کشتیهای فیدری به آن تردد دارند،
بین چند شرکت مشترک اس��ت .درعینحال ،تا
پایان س��ال  93باید اپراتور اصلی را انتخاب کنیم.
س��عی میکنیم انتخاب اپراتور طب��ق روشهای
جاری در بنادر پیشرفته و توسعهیافته کانتینری
دنی��ا باش��د .در این جهت ،م��دل جدید مناقصه
مطابق با الگوهای کشورها و بنادر پیشرفته برگزار
خواهد شد؛ بهنحوی که هم خواستههای سازمان
بن��ادر و هم ترمینال اپراتور را جواب دهد و هم به
رونق فعالیتهای تجاری و ترانزیتی کشور بیانجامد.
همانطور که اش��اره کردم ،بندر شهیدرجایی برای
کش��ور بسیار مهم است .دولت یازدهم هم در این
جهت برنامههای جدی دارد .چنانکه طبق دستور
رییسجمهور ،توسعه فاز سه بندر شهیدرجایی با
منابع دولتی آغاز خواهد شد .طبق برآورد ما ،تجهیز
فاز دو توسعه بندر شهید رجایی 250میلیون دالر
منابع الزم دارد و هزینه ساخت و تجهیز فاز سوم
 800میلیارد تومان خواهد بود .همینطور ،توسعه
بندر چابهار هم بعنوان بندر اقیانوس��ی کش��ور از
همین منابع تأمین میشود.
در ای�ن مدل جدیدی که برای مناقصه خواهید
داشت ،اپراتورها ملزم به داشتن جوینت خارجی
خواهندبود؟

ما در تمام بخشها در حال مطالعه هستیم .در مورد
جوینت خارجی هم نظرات متعددی وجود دارد که
باید جمعبندی شود.

انجمن پایانهداران چندین بار پیشنهاد واگذاری
ترمین�ال دو ب�ه کنسرس�یومی از ش�رکتهای
خدمات بندری را داده است .آیا این گزینه را قابل
اجرامیدانید؟

همین اآلن هم ترمینال یک در دست یک شرکت
نیست و عمال کنسرسیوم وجود دارد .اما مسأله مهم
از نظر ما این است که نهاد اصلی و تصمیمگیرنده
در بندر ش��هیدرجایی باید سازمان بنادر باشد که
نهادی حاکمیتی است .سازمان جایگاه پدری دارد و
مجموعه اپراتورها فرزند آن هستند .سازمان باید هم
عدالت ،هم حاکمیت و هم دیسیپلین بندر و کشور
را در نظر بگیرد .ما در تعیین اپراتور ،این سه اصل
را حتم��ا در نظر خواهیم گرفت و بویژه بر جایگاه
حاکمیتی س��ازمان تأکید داریم .همانطور که در
مورد نرمافزار بندری ،اآلن سازمان بنادر حاکم است؛
در حالیکه قبال در اختیار شرکت تایدواتر بود.
آیا این نرمافزار توانس�ته جای نرمافزار قبلی را
پر کند؟

بله .اآلن نرمافزار  CTSسازمان بنادر بارنامه را صادر
میکن��د و با خطوط کش��تیرانی و صاحبان کاال
ارتباط دارد .همه هم از نرمافزار راضی هستند؛ هم

خطوط کش��تیرانی ،هم اپراتورها و محطوهداران و
هم صاحبان کاال.

کمی بپردازیم به برخی حواشی و مسایل دیگر
در دوره جدید مدیریت سازمان .یکی از ابهاماتی
که اآلن وجود دارد ،احراز چندین مسؤولیت مهم
سازمان از سوی شماست .جنابعالی در حال حاضر،
قائممق�ام ،معاون اداری و مال�ی ،معاون بندری و
مناطق ویژه و ریاس�ت کمیته وجوه اداره شده را
برعهده دارید .آیا این وضعیت محل ایراد نیست؟

بعضی از مسؤولیتهایی که اشاره کردید ،ناشی از
حسن ظن دوستان است .به هر حال ،وقتی من به
سازمان بنادر برگشتم؛ باید به شکلی کار را شروع
میکردم؛ چون به هر حال ،تعیین مسؤولیتها در
سازمان یک پروسه طوالنی است و معاونتها را باید
شورایعالی سازمان بنادر که نمایندگان چند ارگان و
وزارتخانه در آن عضو هستند ،تأیید کنند .به همین
جهت ،من تا زمانی که مراحل انتصاب طی شود،
بعنوان مش��اور عالی در سازمان حضور داشتم .در
واقع ،این یک مسؤولیت گذری و برای همان یکی
دو ماه اول بود .ضمن آنکه من شخصا دنبال عناوین
نیس��تم و صرفا میخواهم مجموعه سازمان را در
پیشبرد اهداف آن کمک کنم.

در دوره قبلی که ش�ما در سازمان بنادر حضور
داشتید ،طرح ساخت شناورهای باری و مسافری
از محل طرح وجوه ادارهشده سازمان آغاز شد که
فعالیت مناسبی را هم در بین شیپیاردها بوجود
آورد .در دوره جدید چ�ه برنامهای در این بخش
دارید؟

همانطور که در ابتدای مصاحبه گفتم؛ سازمان بنادر
با ص��رف تکیه بر بودجه خود نمیتواند فاصلهاش
را با بنادر رقیب کم کند و با تحقق اهداف س��ند
چشمانداز ،تا سال  1404به بندر شماره یک منطقه
تبدیل شود .این موضوعی است که آقای سعیدنژاد
هم به آن اعتقاد کامل دارند .ما باید برای توس��عه

بنادر به منابع دیگری اتکا کنیم .یکی از این منابع،
حمایت دولت از توسعه زیرساختها در طرحهایی
مثل بندر چابهار اس��ت که بازگشت سرمایه آنها
خیلی دیر اس��ت و از ای��نرو ،دولت باید به کمک
سازمان بنادر بیاید .اما برای تجهیز و توسعه بنادر،
پسکرانهها و ایجاد بنادر نسل سوم بخش خصوصی
و مردم باید کمک کنن��د .در این جهت ،در دوره
قبلی مسؤولیت خود فکر کردیم اگر سازمان بنادر
منابع و درآمدهای مازاد خ��ود را به صورت وجوه
ادارهش��ده در یکی از بانکها ذخیره کند ،میتواند
چندین برابر آن را به صورت تسهیالت در اختیار
متقاضیان شناور و سازههای بندری قرار دهد .این
رون��دی بود که در آن دوره آغاز ش��د .در آن دوره،
حدود  100قرارداد برای س��اخت انواع شناورهای
باری و مس��افری امضاء شد و عمال ساخت شناور
لندینگکرافت در قالب این طرح ،بومی ش��د .در
دوره جدید ،فکر میکنیم از نظر نوس��ازی ناوگان
شناورهای باری کوچک و متوسط به سطح مطلوبی
رسیدهایموازاینجهت،ساختشناورهایمسافری
اولویت خواهد داش��ت .امس��ال هم بال��غ بر 200
میلیارد تومان از محل وجوه ادارهشده سازمان بنادر
به متقاضیان تسهیالت پرداخته میشود و سود این
تسهیالت را سازمان بنادر میپردازد .از طرف دیگر،
در حال امضای تفاهمنامهای با صندوق توسعه ملی
هس��تیم که طبق آن ،سقف اعطای تسهیالت به
بخش دریایی برداشته میشود .همچنین در بودجه
امسال ،مجلس مصوب کرد سازمان بنادر میتواند
طرحهای��ی را که توجیه اقتص��ادی آن را تضمین
کرده؛ بازپرداخت تسهیالت اعطایی بانکها به آنها
را تضمین کند که این مصوبه ،بندی طالیی برای
بخش دریایی بود.

به شناورهای مسافری اشاره داشتید .آیا سازمان
در بخش گردشگری دریایی هم برنامه مشخصی
دارد؟

متأسفانه بخش گردشگری دریایی مورد غفلت قرار
گرفته است و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
که متولی اصلی این بخش اس��ت ،توجه الزم را به
آن ندارد .س��ازمان بنادر و دریانوردی فعالیتهای
گردشگری ندارد .بلکه صرفا برای تسهیل و ایمن
کردن سفرهای دریایی از نوسازی ناوگان مسافری
چه در شمال و چه جنوب حمایت میکند .در واقع،
ما از ایجاد زیرساختهای مسافرتهای دریایی از
جمله ساخت اسکله ،ترمینال و تأمین شناورهای
نوساز حمایت میکنیم و آمادگی داریم طرحهای
انجمن مهندسی دریایی ،سایر تشکلها و فعاالن
دریای��ی را دریافت کنیم .البته ،این جای تأس��ف
و تعج��ب دارد ک��ه چرا از ظرفیتهای گس��ترده
گردش��گری دریایی در س��واحل جنوب و شمال
و جزایری نظیر قش��م و هرمز بهخوبی اس��تفاده
نمیشود.
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بازخوردخوبیازصندوقصنایعدریایینداشتیم
زمان همایش به پایان برس��د ،مراسم بهآباندازی
آن را انج��ام خواهیم داد .باز هم تاکید میکنم که
این شناور و همچنین بارجهای جمعآوری آلودگی
نفتی که در ایزوایکوساخته میشود ،در نوع خود در
منطقه خاورمیانه بینظیرند که امیدواریم تا زمان
همایش آماده آباندازی و بهرهبرداری شوند .عالوه
بر این ،ش��ناور دیگری هم برای جم��عآوری زباله
در ش��رکت سیراف به اتمام رس��یده است .الزم به
ذکر است همه این شناورها قبال در خارج ساخته
میشدند؛ اما در حال حاضر این شناورها با حمایت
سازمانهایی مانند سازمان بنادر برای اولین بار در
کشور ساخته میشوند.

عبدالکری��م رزازان ،مدیرکل تأمی��ن و نگهداری
تجهیزات و عضو کمیته وجوه ادارهشده سازمان
بنادر و دریانوردی ،از مدیران باس��ابقه و مطلع
دولتی در حوزه صنعت دریایی محسوب میشود.
وی مهمتری��ن نقش دول��ت در حمایت از صنایع
داخلی را تخصیص اعتبار و فعال کردن صندوق
حمایت از صنایع دریایی میداند.
ب�ا توجه به در پیش بودن شانزدهمین همایش
صنای�ع دریایی ،س�ازمان بن�ادر و دریانوردی و
کمیته وجوه ادارهشده چه برنامههایی برای این
همایشدارند؟

با توجه به اهمیت و نقش بسزایی که همایش صنایع
دریایی در بحث رشد و توسعه صنعت دریایی دارد،
ما همواره س��عی کردهایم نگاه ویژهای به این رویداد
داشته باشیم .بعنوان مثال در تالش هستیم بعضی از
شناورهایی که با حمایت این سازمان در حال ساخت
هس��تند را بعنوان توانمندی صنایع دریایی کشور
همزمان با همایش و با حضور مسؤوالن افتتاح کنیم.
با این کار این احساس در نزد مسؤوالن بوجود میآید
که یک کار صنعتی در داخل کش��ور در حال انجام
است که نیاز به حمایت بیشتری دارد .عالوه بر اینکه
س��ازمان بنادر نقش مهمی در پشتیبانی و حمایت
این صنعت دارد ،بخشهای مختلف دیگر هم مانند
بانکها ،بیمهها و همچنین وزارت صنایع نیز باید در
این زمینه تالش کنند تا با حمایت مالی بیش��تری
این کار را به نحو احسنت انجام دهیم .ما شناورهای
متعددی داریم شناورهای تجسس ،نجات ،مسافری و
تجاری که در کارخانجات کشتیسازی داخل کشور
ساخته شده و قرار است در همان زمان همایش در
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بندرعباسافتتاحشوند.

در مورد نوع شناورها توضیح بیشتری بدهید...

شناورهایی که وجود دارد شناورهای مسافری است
که از محل وجوه ادارهشده تامین اعتبار شده است و
شامل سه فروند است .ظرفیت دو شناور 60نفر و یکی
از آنها  100نفره است که توسط شرکت مدکندلوای
قش��م به منظور تردد بین بندرعباس و قشم برای
تعاونی قایقداران هرمزگان ساخته شدهاند.
س�اخت شناور جمعآوری آلودگیهای نفتی در
ایزوایکو در چه وضعیتی قرار دارد؟

این ش��ناور که از چند س��ال گذشته با مشارکت
سازندگان معتبر جهانی و نروژی در ایزوایکو در حال
ساخته شدن است؛ یکی از شناورهای منحصربهفرد
از لحاظ س��اختار تکنولوژی و ارائه خدمات دریایی
اس��ت .به امید خدا اگر س��اخت این شناور هم تا

جنابعالی همواره از عملکرد صندوق حمایت از
صنایع دریایی و فعال نبودن آن انتقاد داش�تید.
اخی�را این صن�دوق برنامههایی را ب�رای اعطای
تسهیالت س�اخت شناورهای فراس�احلی آغاز
کرده است .پیش�نهاد ش�ما برای فعالتر شدن
صندوقچیست؟

در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی قرار بود
میزان پولی وارد صندوق توسعه دریایی شود تا این
صندوق بتواند کمکها و حمایت الزم را از متقاضیان
ساخت ش��ناور در داخل بعمل آورد .همانطور که
میدانید ،تس��هیالت وجوه ادارهشده سازمان بنادر
فقط برای شناورهای متوس��ط و کوچک مصرف
میش��ود و برای شناورهای بزرگ کافی نیست .با
پیگیریهایی که در همایشهای صنایع دریایی
انجام شد و تاکیداتی که انجمن مهندسی دریایی
داش��ت ،قرار بود دولت در ای��ن رابطه اقداماتی را
ص��ورت دهد؛ ولی متاس��فانه بازخ��ورد خوبی از
صندوق صنایع دریایی نداشتیم .به طور یقین ،اگر
دولت ن��گاه ویژهای را به این صنعت و زمینههای
مرتبط با آن  -چه باالدستی و چه پاییندستی-
داشته باشد ،میتوانیم در آینده با توجه به موقعیت
مناسبی که هم در خلیج فارس و هم دریای خزر
دارا هستیم ،بجای اینکه این شناورها در خارج کشور
ساخته و یا تعمیر شود در کارخانجات کشتیسازی
خودمان که توانایی فنی بس��یار خوبی هم دارند،
انجام شود .همچنین با توجه و حمایتهای دولت
میتوانیم تهدیدهایی را که در منطقه عمان و خلیج
فارس وجود دارد ،به فرصت تبدیل کنیم .در پایان
الزم است اشاره کنم که شورایعالی صنایع دریایی
در این زمینه کمکهای خوبی را میتواند مبذول
دارد و مصوباتی را صادر کند که بانکها و بیمهها را
در ساخت کشتی و شناورهای بزرگ به همکاری
راغب کند.
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کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران همانگونه ناوگان گروه دارای سن زیر ده سال است در حالی که  66درصد ناوگان جهانی
که پ��س از پای��ان دوران جنگ تحمیلی ،با نیز دارای همین س��ن است .بنابراین ،س��ن ناوگان کشتیرانی با سن ناوگان
اتکاء به خداوند متعال و بهرهگیری از نیروهای جهانی متعادل است.
متخصص توانست عملکرد مثبتی ارائه دهد ،در سال گذشته از نظر تناژ حمل 20 ،درصد رشد داشتهایم و از  24.3میلیون
پ��س از رفع تحریمه��ا نیز با هم��ان اقتدار تن به  29.2میلیون تن افزایش حمل رسیدهایم .شرکت کشتیرانی در سال
میتواند به بازارهای رقابتی بازگردد و به نقطه اوج مجدد در دوران فعالیتش گذشته  798میلیون دالر كرایه حمل دریافت كرده كه امسال با  30درصد
برس��د .ناوگان تجاری حملونقل دریایی در سال 2013میالدی از تعداد  86افزایش،درآمدهای گروه به یك میلیارد و  38میلیون دالرافزایش یافته است.
هزار و  78فروند به  88هزار و  358فروند رسیده است و پیشبینی میشود در ده سال گذشته میزان مصرف سوخت از حدود  605هزار تن در سال به
امسال ( )2014رشدی در حدود  3.8داشته باشد به طوریکه از لحاظ ظرفیت حدود  987هزار تن رسیده است و با روند كاهشی در سال گذشته این رقم
از  1.6به  1.689میلیارد تن افزایش پیدا كند.
به  461هزار تن رسید و امسال به  480هزار تن رسیده است .در  6ماهه اول
امسال رشد تقاضا بیشتر از رشد عرضه بوده است و علیرغم اینكه در  8سال سال  93از نظر تناژ شاهد افزایش  32درصدی در عملكرد شركت نسبت به
گذشته ناوگان جهانی  60درصد رشد داشته است ،اما در سال  2014این رشد  6ماهه اول سال  92بودیم .از نظر كرایه حمل با افزایش  44درصدی از مبلغ
 3.8دهم درصد است یعنی نصف رشد متوسط سالهای قبل که این امر به  368میلیون دالر كرایه دریافتی در سال قبل به  528میلیون دالر در  6ماهه
دلیل بحرانهایی است كه عرضه را كنترل میكند و امیدواریم عرضه و تقاضا اول امسال رسیده ایم.
بتواند بازار را در سالهای آتی به طرف بهبود پیش ببرد.
س��رمایه شركت در زمان تأس��یس  25میلیون ریال بوده است و در  9سال
در  50سال گذشته دنیا با  6بحران اقتصادی روبرو شده است كه دو بحران به گذشته این سرمایه  9برابر شده است و از  180میلیارد تومان به  1639میلیارد
دلیل سقوط نفت و  4بحران دیگر به مسائل مالی برمیگردد و برآورد میشود تومان افزایش پیدا كرده اس��ت که امیدواریم قبل از پایان سال جاری و پس
تا سال  2018مجددا شاهد رونق حملونقل دریایی در جهان باشیم.
از مجمع كه كانتینرها هم مشمول تجدید ارزیابی قرار گیرند ،در یك مجمع
جمهوری اس�لامی ایران نزدی��ک به یک درصد از ظرفی��ت جهانی و رتبه فوقالعاده این عدد به  2600میلیارد تومان افزایش پیدا كند .خوش��بختانه
 23جهانی را در اختیار دارد .این ش��رکت در شش سال اخیر با تحریمهای امس��ال علیرغم اینكه هنوز تحریمها به قوت خود باقی اس��ت؛ با یك سود
گسترده بینالمللی مواجه بوده است .از سپتامبر  2008تاكنون ( OFACدفتر ناخالص حدود  378میلیون دالری مواجه هستیم .در سود تلفیقی نیز در هر
كنترل سرمایه خارجی وزارت خزانهداری آمریكا) مجموعه شركتهای گروه سهم معادل  100تومان سود داشتهایم و باتوجه به زیان انباشته  570میلیارد
كشتیرانی را در  21نوبت مورد تحریم قرار داده است كه  19مورد آن پس از تومان انتهای امسال حدود  410میلیارد تومان در تلفیق سود انباشته داریم.
تصویب قطعنامه  1929و از ابتدای تیر سال  89بوده است.
درآمد حمل بار شرکت رشد قابل توجهی داشته است به طوریکه از  18هزار و
از ابتدای سال  90تاكنون ،وزارت خزانهداری آمریكا  12تحریم و  2بخشنامه بر  900میلیارد ریال به  38هزار و  700میلیارد ریال رسیده است.
علیه كشتیرانی جمهوری اسالمی ایران صادر و تاکنون  132شركت و  16نفر امسال سود خالص شرکت  355میلیون دالر را گزارش كردهایم .در راستای
از مدیران ارشد داخلی و خارجی كشتیرانی را تحریم كرده است.
خصوصی سازی شرکتهای تابعه گروه کشتیرانی چون شركت كشتیرانی
اتحادیه اروپا نیز از نوامبر  2008در  13مورد كشتیرانی را تحریم كرده است .خزر وارد بورس ش��د و هم اکنون حضور فعالی در ب��ورس دارد و امیدواریم
اگر كشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در دوران جنگ تحمیلی بعنوان خط امسال شركتكشتیرانیوالفجر ،شرکت خدماتدریاییو مهندسیکشتیرانی
دوم دفاع��ی كش��ور لقب گرفت؛ در این دوره مب��ارزات در خط اول مبارزه و قشم ،سرمایهگذاری كشتیرانی ،كشتیرانی جنوب خط و حمل ونقل تركیبی
اقتصاد مقاومتی به فعالیت خود ادامه داد .خوشبختانه روند معطلیهای ناوگان وارد بورس شوند .كشتیرانی در سال گذشته  111هزار بارنامه صادر كرده که
در سنوات اخیر افت قابل توجهی پیدا كرده است به طوری كه نسبت به سال خوشبختانه این رقم تا  29مهر  93به  71هزار بارنامه صادر شده رسیده است.
قبل حدود  49.5درصد كاهش پیدا كرده و در مثبت بودن عملكرد شركت از نظر نیروی انسانی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران روند كاهشی را
سهم قابل توجهی داشته است.
در پیش دارد و تعداد افسران ایرانی كه با سرمایهگذاری شركت تربیت شدهاند
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر  153فروند كشتی با ظرفیت روند رو به رشدی داشته است.
 5.2میلیون تن در اختیار دارد که از این تعداد كشتیهای كانتینربر ظرفیت باتوجه به حساسیت تأمین كاالهای اساسی اگرچه حمایت از ناوگان ملی را
 115هزار  TEUكانتینر را دارند .در سال جاری به دلیل ركود بازار و بحران مهم میدانس��تیم اما هیچگاه به قیمت ضربه خوردن به تنظیم بازار كاالی
اقتصادی جهانی  8فروند از كش��تیها به دلیل فرسودگی از رده خارج شده اساسی اصرار نكردیم .همواره گفتهایم واگذاری حمل كاالهای اساسی به دیگر
و  5فروند كش��تی جدید به شركتهای تابعه اضافه شد که  3فروند آنها در شركتهای حملونقلی عالوهبر اینكه برای كشور گران تر تمام میشود از دو
كشتیرانی دریای خزر ،یك فروند كشتی قیربر یك فروند كشتی خدماتی كه بخش به کشور ضربه وارد میکند .میتوانست مدیریت بهتری در این زمینه
خدمات فراساحلی برای كشتیرانی والفجر ارائه میدهد .در شركتهای تابعه صورت گیرد ولی چون امكان داشت ورود كاالهای اساسی به كشور با مشكل
نیز  5فروند كش��تی از رده خارج ش��ده که شامل  4فروند بارج و یك فروند مواجه شود ما عقبنشینی كردیم .بنابراین اگر شرایط عادی شود عدد و رقمها
كشتی سوخترسان بوده است.
نشان میدهد كه استفاده از ناوگان ملی به نفع آنها خواهد بود.
*
متن گزارش ارائه شده به مجمع عمومی ساالنه کشتیرانی /آبان 93
سن ناوگان کشتیرانی متناسب با سن ناوگان جهانی است بطوریکه  64درصد
صفحه 35شماره  /116آذرمـاه 1392
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وزارتعلومبهوظیفهخوددرتربیتدریانوردانعملکند
خودروس��ازی خودش نیروی مهندسی صنایع یا
مکانیک تولید میکند؟ میدانیم که اینطور نیست
و خودروس��ازان از دانشآموختگان دانشگاههای
کش��ور بهرهبرداری میکنند .وظیفه تربیت این
نیروه��ا هم به عهده متولی امر ،یعنی مس��ؤوالن
آم��وزش عالی اس��ت .ما هم همین انتظ��ار را در
بخش دریایی کش��ور داریم .فرق بخش دریایی با
بخشهای دیگر مانند خودروسازی این است که
در آنجا اغلب آموزشدیدگان بیکار هستند و انتظار
کار دارن��د؛ ولی در این حوزه همه آموزشدیدگان
در صنایع داخلی ،کش��تیرانیها و نیروی دریایی
جذب میشوند و بقیه هم میتوانند جذب بازار کار
بینالمللی شوند که در حال حاضر دارای پتانسیل
خوبی هم هست.

کشتیرانی جمهوری اس�لامی بزرگترین ناوگان
تجاری منطقه خلیجفارس محسوب میشود که
علیرغم تحریمهای شدید در شش سال گذشته،
همچنان روند صادرات و واردات به بنادر کشور
را فعال نگاه داش��ته است .با این حال ،این ناوگان
با مسایل مختلفی از جمله روند سفارش ساخت
و نوس��ازی و بویژه تربیت نیروی کار دریانورد
با چالشه��ای جدی مواجه اس��ت .در گفتوگو
با کاپیت��ان علی عزتی ،معاون فن��ی و بازرگانی
کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ،به بررسی این
موضوعاتپرداختهایم.
ب�ا توجه به مش�کالتی که در زمین�ه آموزش
دریانوردان در کشور وجود دارد ،آیا تاکنون برای
پیگیری موضوع رایزنی مشخصی صورت گرفته
است؟

تابهحالمابهخاطرهمینمسایلومحدودیتهایی
کهوجودداشت؛بیشتر توجهمانبهداخل مجموعه
کشتیرانی بوده و سعی میکردیم مؤسسه آموزشی

را بعنوان جایگزین استفاده کنیم ،ولی این نمیتواند
یک طرح بلندمدت یا راه حل برای کشور و تربیت
دریانوردان باشد.
ظرفیت این مؤسسه چه مقدار است؟

این مؤسسه حداکثر 60دانشجو در رشته عرشه و
 60دانش��جو در بخش موتورظرفیت دارد .اما این
ظرفیت ،صرفا پاسخگوی نیاز کشتیرانی جمهوری
اسالمی است؛ در حالیکه ما به تربیت دریانوردان
بسیار بیش��تری نیاز داریم .بحث ما این است که
اصوال تربیت نیرو جزو وظایف ذاتی یک ش��رکت
و یک سازمان نیس��ت .بعنوان مثال مگر صنعت

دانشگاه دریانوردیچابهار تأکید زیادیبراینکه
نفتکش و کشتیرانی باید دانشجویان دریانوردی
را بورس�یه کن�د ،دارد؛ نظر ش�ما در این زمینه
چیست؟

موضوع بورسیهمحوری موضوعی بوده که در ابتدای
امر یعنی در زمان تأس��یس دانش��گاه دریانوردی
چابهار که امکانات ،بودجه و یا استاد نداشت ،مطرح
بوده است .در آن مقطع شرکتهایی مثل نفتکش
یا کشتیرانی جمهوری اسالمی به کمک دانشگاه
رفتن��د و آن مرکز را مورد حمایت قرار دادند؛ ولی
آیا این حمایت ابدی نمیتواند باشد .ما رسالتمان در
ابتدای کار راهاندازی آموزشگاه بود که به امید خدا
تحقق یافت .انتظار ما این است که این دانشگاهها
روی پای خود بایستند و رسالت اصلی آنها که یک

Marine Engineering
رسالت ملی و تربیت دریانورد و نیروهای مهندسی
و مدیریتی که در دیگر بخشهای دریایی مورد نیاز
اس��ت را تربیت کند .هماکنون متأسفانه دانشگاه
چابهار به این بهانه که اگر بورس��یه دانش��جویان
صورتنگیردایندانشگاهامکانآموزشدانشجویان
را ندارد ،تعداد دانش��جویان خود را س��ال به سال
کاهش داده اس��ت و تمرکز خود را بر رشتههای
غیردریایی در مقطع فوقلیسانس قرار داده است .ما
در کشتیرانی جمهوری اسالمی و نیز همکارانمان
در شرکت ملی نفتکش حاضر هستیم با آن بخش
از آموزش دانشجویان که مربوط است به کارورزی
روی کشتی و یا در بخشهای هزینهبر به این مرکز
آموزشی یا دانشجویان کمک و همکاری کنیم.
پیشنهادی هم اخیرا مطرح شده مبنی بر اینکه
طرحی برای تأمین منابع تربیت نیروی دریانورد
در مجلس تصویب ش�ود و طب�ق آن ،از منبعی
به وزارت علوم کمک ش�ود .نظر شما درباره این
پیشنهادچیست؟

که ما هم ورژن ایرانی آن را نهایی کردهایم و داریم
برای اس��تخدام دریانوردان ایرانی و خارجی از آن
اس��تفاده میکنیم .این قرارداد کاری است که بر
اس��اس الزامات  MLCتدوین و جاری شده است.
به همین جهت ،کشتیهای ما در بنادر مختلفی
که بازرسی میشوند مخصوصا بازرسی  MLCهیچ
مشکلی تا به حال نداشتهاند.

در مورد خبرهای منتشرش�ده در رس�انههای
خارج�ی مبنی ب�ر اینکه ای�ران دور ت�ازهای از
س�فارش ساخت کشتی به چین را به ارزش 320
میلیون دالر و برای10کشتی فلهبر صورت گرفته؛
آقای داجم�ر ،مدیرعامل کش�تیرانی جمهوری
اسالمی ،این خبر را تأیید نکردند و گفتند اینها
کش�تیهایی هس�تند که س�فارش آنها قبل از
تحریمها وجود داشته است .شما این خبر را تأیید
میکنید؟

این خبری که در رسانههای خارجی پخش شد و
سپس در رسانههای داخلی هم مطرح شد؛ در واقع
وجود داشته اس��ت .البته ،رسانههای خارجی در
ابتدا این سفارش ساخت را به کشتیرانی جمهوری
اسالمی داده بودند و گمانهزنی کرده بودند که این
کار را کشتیرانی جمهوری اسالمی انجام داده است
که بعد از مدتی آن خبرها نیز اصالح و مش��خص
ش��د که این را بخش خصوصی در ایران سفارش
داده است.

قاعدتا مس��ؤوالن ذیربط آموزش عالی کشور اگر
میخواهند آموزش در بخ��ش دریانوردی را ارتقا
بدهن��د و ما بتوانیم در ای��ن بخش خودکفایی و
حتی صادرات خدمات داشته باشیم و دریانوردان
ایرانی در خارج از کش��ور کار کنند؛ به یکسری
سرمایهگذاریها احتیاج دارند .اگر واقعا وزارت علوم
در زیرساختهای تربیت دریانورد مشکل دارد باید
آن بودجه تأمین ش��ود و اگر بودجه کنونی برای
تربیت دانشجو کافی نیس��ت؛ باید بودجه متمم
داشته باشند و در بودجه آتی لحاظ شود .من فکر
میکنم فراکسیون دریایی مجلس هم این کمک
را ب��ه وزارت عل��وم خواهد کرد؛ به ش��رط اینکه
وزارت عل��وم واقعا این مس��أله را در هنگام عرضه
برنامه و بودجه بصورت یک پروژه جداگانه ببیند و
مسؤوالن مربوطه به این مسأله با یک دید متفاوت
نگاهکنند.

در مورد اینکه ایش�ان گفتهاند  30کش�تی در
حال ساخت ایران به دلیل تحریم در چین و کره
بالتکلیف مانده ،چه میگویید؟ آیا کشتیرانی این
حجم سفارش از قبل داشته است؟

همانطور که اس��تحضار داری��د ،مقاولهنامه جامع
کار دریایی ( )MLC2006توس��ط ایران هم مورد
تایید قرار گرفته اس��ت .م��ا از قبل هم با انجمن
دریانوردان و س��ازمان بنادر مجموعه جلس��اتی
داشتیم که خوشبختانه ما االن هم ( CBAتأییدیه
– موافقتنامه)مربوطهبینشرکتهایکشتیرانیو
اتحادیه دریانوردان امضاء شده است و خوشبختانه
بسیاری از کشتیهایمان تحت  CBAکه اتحادیه
صنفی کارگری بخش دریایی کشور قبول کرده،
ق��رار دارد و تأمین نیروی کش��تیهای ما تحت
الزامات جدید اس��ت .رویکرد دوم این است که از
 CBAاستفاده نشود که این مورد هم یک قرارداد
کار دریایی است بین دریانورد و شرکت کشتیرانی

االن پروفایل سنی کشتیهای کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران و نوع کشتیها
مشخص است .ما در بخش کشتیهای
فلهبرمخصوصاردههندیسایزنیازهای
آتی داریم مخصوصا کشتیهای باالی
 9000تن ما اولویت سفارش ساخت
خواهیم داشت؛ بهخصوص برای
کشتیهای فعلی که تعدادی از آنها
سنشان باالست و ما برای حفظ شرایط
فعلی ناوگان مجبور به تعویض اینها
هستیم .جایگزینی هم از دو طریق انجام
میشود یا سفارش ساخت یا خرید کشتی
دست دوم مناسب...

مقاولهنامه کار دریایی چند ماه پیش به امضای
وزیر کار رسید .آیا اآلن دیگر مشکلی از این نظر
در کشتیرانی وجود ندارد؟

یعنی ما در ایران بخش خصوصی داریم که توان
سفارش همزمان  10کشتی را داشته باشد؟

قاعدتا این کار را کشتیرانی بخش خصوصی انجام
نداده ،اما مربوط به کشتیرانی جمهوری اسالمی
هم نبوده است.

ما تعداد زیادی از کشتیهایمان حدود  26فروند

کشتی در کشور کره دچار چنین مشکلی هستند.
این سفارشها متعلق به چه سالی است؟

س��ال  2006و  2007میالدی و بعضی از آنها هم
مربوط به سال  2005میشوند .سه تا پروژه ساخت
داش��تیم که مجموعا  26فروند کشتی میشود و
تعدادی از آنها هم بیرون از کشور کره بودند.
چطور از سال  2006تا االن ساخته نشده است؟

طبعا روال کار اینطور است که مثال در سال 2006
و  2007شما قرارداد اولیه را میبندید و  2008و
 2009شروع به ساخت میشود و  2010کشتی
تحویل داده میش��ود .ما در ابتدای سال  2008با
تحریمها مواجه شدیم و این باعث قفل شدن روند
پروژه شد.
ش�ما اخی�را اعالم کردی�د که در کش�تیرانی
جمهوری اسلامی برنامه اولویتبندی توس�عه
ناوگان دارید که در صورت کاهش تحریمها آن را
در دستور کار قرار میدهید .آیا تدبیری صورت
گرفته که کشتیسازیهای داخلی در جریان این
برنامه قرار بگیرند و مطابق نیازهای شما ،خود را
سازاندهیکنند؟

ناوگانداری یک فرایند داینامیک و فاقد س��کون
اس��ت .یعنی اگر ش��ما فرض کنید یک شرکت
کشتیرانی  30فروند کشتی هندیسایز در ناوگان
حملونقل فله داشته باشد؛ اگر به پروفایل سنی
این کش��تیها دقت کنید میبینید که تعدادی
زیر  10سال اس��ت ،تعدادی بین  10تا  20سال
و بعضی از انها هم باالی  20س��ال است که برای
جایگزینی کشتیهای باالی  20سال برنامهریزی
و اقدام به س��فارش میش��ود .االن پروفایل سنی
کشتیهای کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران
و نوع کش��تیها مش��خص اس��ت .ما در بخش
کشتیهایفلهبرمخصوصاردههندیسایزنیازهای
آتی داریم مخصوصا کشتیهای باالی  9000تن ما
اولویت سفارش ساخت خواهیم داشت؛ بهخصوص
برای کشتیهای فعلی که تعدادی از آنها سنشان
باالست و ما برای حفظ شرایط فعلی ناوگان مجبور
به تعویض اینها هستیم .جایگزینی هم از دو طریق
انجام میشود یا سفارش ساخت یا خرید کشتی
دست دوم مناسب...
برای ن�اوگان دری�ای خزر هم برنامه س�اخت
دارید؟

در دری��ای خزر ش��رایط کمی متفاوت اس��ت.
دریای خزر یک دریای بسته است و متوسط سن
کشتیهای ناوگانی در دریای خزر بسیار باالتر از
آبهای آزاد است .ما اآلن با توجه به شرایطمان
جوانترین ناوگان را داریم .ما در ش��رایط چند
سال گذشته توانستیم ناوگان را از طریق خرید
کشتیهای دست دوم که مقرون به صرفه است،
توس��عه بدهیم و اآلن ش��رایط مناسبی در این
بخش داریم.

گفتوگوبامحمدسوری،مشاورراهبردیوزیرنفت

انتقادمبهکشتیسازانازسردلسوزیاست

با تش��کیل دولت جدید و حضور بی��ژن نامدار
زنگن��ه در وزارت نفت ،محمد س��وری ،که بیش
از ربع قرن مدیریت ش��رکت ملی نفتکش ایران را
برعهده داش��ت؛ بعنوان مش��اور راهبردی وزیر
منصوب ش��د .با این حال ،وی که از قدیمیترین
مدیران دریایی ایران محسوب میشود؛ همچنان
مباحث این حوزه را تعقیب میکند و درعینحال،
با اش��اره به ظرفیتهای موج��ود در بخش نفت
و گاز ،از ام��کان فعال ش��دن بخشهای مختلف
صنعت دریایی در صورت س��رمایهگذاری 150
میلیارد دالری در صنعت نفت خبر میدهد .سوری
درعینحال همچنان منتقد کشتیسازان و برخی
مواضع انجمن مهندسی دریایی ایران است؛ ولی
تأکید میکند که انتقادهایش از سر دلسوزی است.
آقای سوری! ارزیابی شما از فعالیتهای کنونی
بخش دریایی کش�ور بویژه در بخ�ش نفت و گاز
چیستوبعنوانمشاوروزیرنفت،چهچشماندازی
را برای این حوزه تصویر میکنید؟

تصور من این است که با توسعهای که در بخش نفت،
گاز ،پتروشیمی ،پاالیشگاههای گازی ،تأسیسات
مایعس��ازی گاز LPG ،و تولیدات پتروشیمی که
باید صادر شود ،سکوهای دریایی و شناورهایی که
برای نصب سکوها و حفاری چاهها مورد نیاز است؛
همه اینها نوید توسعه بسیار عظیمی را در بخش
فراساحل فراهم میکند .البته ،پیمانکاران عمده
این پروژهها ممکن اس��ت خارجیها مثل ش��ل،
 ،BPرپسول ،گازپروم ،پتروناس مالزی ،انی ایتالیا،
سینوک چین ،توتال ،شرکتهای نفتی نروژی و...
باشند؛ اما در مذاکراتی که با این شرکتها خواهد
شد ،توافق میشود تا بیشتر پیمانکاران خود را از
ایرانیها استفاده کنند .بنابراین ،تحرک و تحولی در
بخش فراساحلی کشور در بخش ساخت جکتها،
سکوها ،ش��ناورها و بس��یاری دیگر از تأسیسات
مورد نیاز شاهد خواهیم بود .از  150میلیارد دالر
سرمایهگذاری مورد نیاز ،شاید 100میلیارد دالر آن
در بخش دریا و تأسیسات ساحلی صورت گیرد.
این س�رمایهگذاری طی چند س�ال باید انجام
شود؟

از  5سال تجاوز نخواهد کرد.

اشاره کردید به بحث مایعس�ازی گاز .شما در
زمان مدیریت شرکت ملی نفتکش بحث ناوگان
 LNGرا داش�تید .اما متأسفانه ،تاکنون نه خود
تولید  LNGبه جایی رسیده و نه ناوگان حمل آن
ایجاد شده است .برنامه کنونی وزارت نفت در این
شماره  /116آذرمـاه  1392صفحه38

موردچیست؟

همه این مش��کالت به خاطر تحریم بوجود آمد.
مثال قسمت عمدهای از تأسیسات و زیرساختهای
 IRAN LNGمانند اس��کلهها ،مخازن نگهداری،
یوتیلیتی و تولید برق ،آب شیرین کنها و تسطیح
زمین س��اخته شده است .تمام ماشینآالت مورد
نی��از مثل کمپرس��ورها و توربینها به زیمنس و
سایر شرکتهای آلمانی سفارش داده شده بود؛ اما
به دلیل تحریم ،همه ماش��یناالت را نگه داشتند
و اتحادی��ه اروپا اجازه حمل آنها ب��ه ایران را نداد.
بنابراین ،پروژه  IRAN LNGکه توس��ط شرکتی
ایران��ی به همین نام اداره میش��د ،خوابید .پروژه
 PERSIAN LNGهم که توس��ط ش��رکتهای
خارج��ی در حال اجرا بود ،متوقف ش��ده اس��ت.
شرکتهای چینی هم برای کار در این زمینه در

پارس شمالی و یک شرکت اندونزیایی برای میدان
گلشن آمده بودند که آنها هم بعد از تحریمها کار را
متوقف کردند و رفتند .به نظر من ،چون مذاکرات
مربوط به این پروژهها قبال انجام شده ،قراردادهای
آن تدوین ش��ده و بعضا به پاراف هم رسیده؛ اآلن
آمادگی دارن��د تا به محض برداش��تن تحریمها
برگردند و به کمک پیمانکاران ایرانی کارهای خود
را شروع کنند .در مورد کشتیهای  LNGهم که
قرار بود س��اخته شود؛ ما با تمام شرکتهایی که
قرار بود در ایران سرمایهگذاری کنند ،ما مذاکرات
مربوط به س��اخت کش��تیها را هم انجام دادیم.
تمام مذاکرات درباره تعداد کشتیهای مورد نیاز
و فاینانس آنها انجام ش��ده ب��ود .قراردادها تهیه
شده و حتی به پاراف هم رساندیم و منتظر بودیم
قراردادهای نهایی امضاء ش��ود که تحریمها کار را
متوقف کرد .این را هم بگویم که اگر آن تفکر قبلی
که بعضی از کشتیس��ازیهای ما دارند و مدعی
توان س��اخت کشتیهای  LNGهستند ،بخواهد
دوباره مطرح ش��ود؛ من بعنوان یک کارش��ناس
میگویم امکان ساخت کشتی  LNGکه مقرون به
صرفه باشد و در زمان معینی که باید پروژه LNG
آماده شود ،کشتی  LNGهم ساخته شود؛ در ایران
وجود ندارد .امیدوارم شرکتهای کشتیسازی ما
به این حد از بلوغ رسیده باشند که بدانند در چه
بخشی توان ساخت دارند و در کدام بخش ندارند
و دوباره جوی را علیه شرکتهای کشتیرانی برای
ساخت کشتیهای  LNGراه نیاندازند.
اما حتی برخی مدیران شرکت ملی نفتکش با
مش�اهده پروژه افراماکس عنوان کردهاند توان
ساخت کشتی  LNGدر ابعاد کوچکتر در ایران
وجود دارد...

ساخت همین افراماکس  8سال طول کشید.

اگر مسؤوالن امر و عقالی کشتیرانی
و کشتیسازی کشور جمع شوند
و بررسی کنند که توانمندی آنها
در کدام بخش است؛
آنگاه میتوان راهکاری پیدا کرد که
صنایعکشتیسازیرا
به سودآوری برساند
حاال چه این کشتیسازیها در دست
دولت باشد
و چه در دست بخش خصوصی

اما روند س�اخت آن ،طی دو تا س�ه سال انجام
شد.

وقتی از س��اخت حرف میزنیم؛ یعنی مدت طی
شده از قرارداد تا تحویل.

خود کشتیس�ازی هم معترف اس�ت به اینکه
قرارداد و طراحی اولیه مشکل داشت و عمال چند
سال کار با تأخیر ش�روع شد .اما روند ساخت از
سال  89آغاز و در اواخر  91به پایان رسید.

من از ابتدا در جریان ساخت این کشتی بودم .هنوز
هم تس��تهای دریانوردی آن انجام نشده است.
تازه ،این اولین فروند از کش��تیهای افراماکس از
مجموع چهار فروند است .قرارداد دو فروند آن که
کال کنس��ل خواهد شد؛ برای ساخت کشتی دوم

Marine Engineering
هم چندان کاری انجام نشده و صرفا ماشینآالت
آن خریداری شده است .بنابراین ،باید قبول کنیم
که ما برای ساخت کشتیهای بزرگ مزیت نسبی
نداریم .چه در س��طح بینالملل��ی بخواهیم کار
کنیم ،آبروی کشور را میبریم و چه در داخل که
شرکتهای کشتیرانی را با مشکل مواجه خواهیم
کرد .ما سال  81سفارش ساخت سه فروند کشتی
 63هزار تنی را به کشتیس��ازی صدرا دادیم که
تا امروز هیچ شناوری تحویل نگرفتهایم .نهایتا هم
تصمیم گرفتند بلوکهای ساختهشده را هم اوراق
کنند و پروژه را جمع کنند .این قرارداد حدود 125
میلیون دالر به شرکت ملی نفتکش ایران ضرر زد.
در سال  82هم ،دو فروند کشتی  35هزار تنی به
مجتمع ایزوایکو در بندرعباس سفارش دادیم که تا
امروز ،این کشتیها تحویل داده نشدهاند .یکی از
کشتیها حدود  80تا  90درصد پیشرفت کرده؛
اما آن هم تا تست دریایی و کارهای باقیماندهاش
انجام نشود ،تحویل نخواهد شد .کشتی دوم را هم
خدا میداند کی تحویل خواهند داد!

این ادعا که توان ساخت هر نوع کشتی را در داخل
داریم ،ضربه س��ختی را به صنعت کشتیس��ازی
کشور و همینطور شرکتهای کشتیرانی زدند .اگر
مسؤوالن امر و عقالی کشتیرانی و کشتیسازی
کشور جمع شوند و بررسی کنند که توانمندی آنها
در کدام بخش است؛ آنگاه میتوان راهکاری پیدا
کرد که صنایع کشتیسازی را به سودآوری برساند.
حاال چه این کشتیسازیها در دست دولت باشد و
چه در دست بخش خصوصی.

موض�وع دیگر ،رون�د اجرای قانون توس�عه و
حمای�ت از صنای�ع دریایی اس�ت .همانطور که
میدانید یکی از اهداف اصلی این قانون تشکیل
صندوقحمایت از صنایع دریایی بود .امامنابع این
صندوق در س�الهای گذشته تأمین نشده است
ک�ه از جمله مهمترین آنها ،درآمدهای مربوط به
حمل نفت و گاز توسط ناوگان خارجی بود که عمال

این وضعیت ماجرای همان شعر معروف است که
همسایهها یاری کنید تا من شوهرداری کنم!

س�ؤال آخر درب�اره زیرس�اختهایی اس�ت
ک�ه در دوران تحریم در کش�ور بوج�ود آمد؛ از
جمله مؤسس�ات ردهبندی و بیمههای دریایی.
با برداش�تن تحریمها ،باید از این زیرساختها
چطور اس�تفاده کرد؟ آیا باز هم باید میدان را به
خارجیهاسپرد؟

تحریم ضربات سنگینی را به کشور وارد کرد .یکی
از منافعی که از تحمل این ضربات میتوانیم کسب
کنیم؛ همین مؤسسات ردهبندی ،بیمههای بدنه و
کلوپهای  P&Iکشتیهاس��ت که در این سالها
تشکیل شد .اما همین تشکیالت هم باید بپذیرند
که هنوز توان ردهبندی کشتیهای بزرگ و برخی
ش��ناورهای پیچیده را ندارند و اگر هم بگویند که
دارند؛ خودشان نمیدانند که در چه ردهای هستند.

غیرازبحثهاییکهدرموردسفارشوپروژههای
س�اخت کش�تی وجود دارد؛ اآلن هر دو شرکت
صدرا و ایزوایک�و دچار بالتکلیفی مدیریتی هم
هستند .بویژه صدرا که مدیریت جدید آن عمال
به سمت تعطیل بخش کشتیسازی حرکت کرده
اس�ت .درست است که شما همواره منتقد جدی
کشتیس�ازیها بودهاید؛ اما بعن�وان یک چهره
باسابقه دریایی کشور فکر میکنید راهکار خروج
این دو مجموعه بزرگ از شرایط فعلی چیست؟

من اگر حرفی هم زدهام ،از سر دلسوزی بوده است.
در مورد وضعیت فعلی هم ،من پیشنهادهایی را به
خود مدیران صدرا و ایزوایکو هم گفتهام .اوال باید
بروند سراغ ساخت کشتیهای کوچک و زیر 10
هزار تن که ما توان ساخت آن را در داخل داریم و
نیاز به این نوع شناورها در کشور هم زیاد است .ما
به شناورهای مختلف صیادی ،فراساحلی ،کروبوت،
یدک کش ،باری ،حمل محصوالت پتروشیمی و...
در تناژ پایین نیاز داریم .مجموعههای کشتیسازی
همچنین باید به س��مت تعمیرات بروند .منطقه
خلیج فارس برای تعمیرات هر نوع کشتی مساعد
اس��ت .چرا که کش��تیهای نفتی خالی و بدون
انحراف مسیر به خلیج فارس میآیند و میتوانند
در مدتی که منتظر دریافت بار هستند ،تعمیرات
خود را هم انجام دهند .کشتیهای تجاری هم که
بیشتر بار میآورند ،بعد از تخلیه میتوانند تعمیرات
خود را بدون انحراف مس��یر انجام دهند .طراحی
کشتیسازیهای دوبی ،بحرین ،کویت و ایزوایکو
ای��ران قبل از انقالب برای تعمیر ب��وده و نه برای
ساخت .اما با شعارهایی که داده شد و عدهای فکر
میکنند در هر چیزی میتوانیم وارد ش��ویم؛ در
واقع ،مسؤوالن کش��ور را به انحراف کشاندند و با

وزارت نفت با آن همراهی نکرد .موضع وزارتخانه
در دولت جدید دراینباره چیست؟

این هم ،یکی از مصادیق بیراهه بردن مس��ؤوالن
مملکت در دوران دولتهای نهم و دهم است .در
این دوره ،عدهای از برادرانی که در انجمن مهندسی
دریاییهستندبههمراهبرخیکشتیسازیهاآنقدر
پیگی��ری کردند تا این قانون را مصوب کردند .اما
چون قانون اجرایی نبود ،دیدیم با گذشت چندین
س��ال از تصویب آن حتی توسط وزارتخانهای که
مسؤول اجرای این قانون بود (یعنی وزارت صنعت)،
اجرایی نشد.
یعن�ی ش�ما مش�کل را متوج�ه خ�ود قانون
میدانید؟

بله .اگر قرار باش��د شرکتهایی که باید در سطح
دنیا رقابت کنند ،دنبال این باش��ند که از جاهای
مختلف منابع بگیرند و بگویند تو پول بده تا من کار
کنم؛ هیچوقت این شرکتها رشد نخواهند کرد.

اما معتقدم که تمام کشتیهای متعلق به ایران باید
از درون اینه��ا برون��د و ب��ا گواهینامههای معتبر
خارجی مثل لوی��دز NKK، GL، BV، DNV ،و...
دبل کالس شوند .از این طریق ،هم  GTمؤسسات
ایران��ی ب��اال خواهد آمد و هم پرس��نل آن تحت
هم��کاری با کالس دوم بهتدری��ج کار را خواهند
آموخت .ضمنا این مؤسسات نباید خود را محدود
به یک کالس کنند .نباید بگویند که مثال من فقط
با کره کار میکنم .مؤسسه ایرانی میتواند کار را هم
به ژاپن ،لویدز BV ،و مؤسسات بینالمللی مختلف
دیگر بدهد .عین همین مسأله در مورد کلوپهای
 P&Iوج��ود دارد .ما با جان کندن این کلوپها را
درس��ت کردیم .از این به بعد ،کشتیرانیها با این
کلوپها خودشان را بیمه کنند؛ ولی این کلوپها
باشند که جمع ناوگانی را که زیرمجموعه آنها قرار
دارند ،ببرند و با کلوپهای  P&Iبینالمللی عضو
 IGAپوشش بگیرند.
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ساختداخلراباانضباطدقيقتريدنبالکنیم
تصويرکليوضعيتكشوردربخشفراساحلباتمرکزبرعملکردIOEC

غالمرضامنوچهري

مديرعامل شركت مهندسی و ساخت تأسيسات دريايي ایران ()IOEC

اگ�ر در اين مقال
كوت�اه تأکی�د
اينجانببيشتربر
شركتمهندسيو
ساختتأسيسات
دريايي ايران است به همين دليل ،میتوان گفت
كه  IOECتصوير کلي وضعيت كشور در بخش
فراساحل است؛ زيرا بيش�ترين توان تخصصي
كشور در حوزه فراس�احل را در اختيار دارد .اگر
قبول داشته باشيم كه IOECوابسته به صندوق
بازنشس�تگي صنعت نفت اس�ت و صندوق نيز
بهنوعي وابسته به وزارت نفت و دولتي محسوب
ميشود؛ لذا بايد بپذيريم که کوچکتر شدن اين
شركت و نهايتا پررنگ تر شدن بخش خصوصي
در اي�ن عرصه ميتواند پايداري بيش�تري براي
اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.
به عب�ارت ديگر ،كوچك ش�دن بخش دولتي و
در قب�ال آن تواناتر ش�دن بخ�ش خصوصي ،از
سياستهاي صحيحي است که در شرایط کنونی
و با توجه به طرح سیاستهای اقتصاد مقاومتی
ميبايست پيش گرفت؛ چراكه با كوچكتر شدن
بخ�ش دولتي هزينهها كاهش يافت�ه و پايدارتر
خواهد ش�د ،دراينصورت بخ�ش خصوصي نيز
توانايي بيشتري براي رقابت خواهد داشت.
ولي نکته مهمي كه نبايد از نظر دور داش�ت آن
اس�ت که بخش فراساحل نفت و گاز نيز نيازمند
تقس�يم کار ملي اس�ت به اين مفهوم كه نبايد
هم�ه به س�مت کاري بروند كه باره�ا آزمايش و
تکراري شده باشد؛ عاملي كه موجب خدشه وارد
ش�دن به بازار آن كار ميگردد؛ بلكه ميبايست
در س�نديکاتوري بخش خصوصي ،ميان بخش
خصوصي و همينط�ور نظارتي ک�ه دولت انجام
ميدهد ،تقس�يم كاري در زمينههاي مختلف از
جمله اح�داث خط لوله ،س�اخت ،حمل و نصب
سازههاي دريايي و حفاري صورت گيرد .ساخت
پکيجهاي داخل س�کوها نيز يكي از زمينههاي
كاري بخش فراساحل است كه متاسفانه به عنوان
يكي از ضعفهاي اين بخش ش�ناخته ميشود.
در واقع س�اخت پکيجهاي داخل س�کو ،برخي
تجهيزات نفتي از مواردي اس�ت كه مجبورمان
ميكند در شرايط ايستادگي برروي پاي خودمان،
دستمان را به سوي بيگاه درازکنيم .لذا يکي از

مواردي که ميبايست مورد توجه بيشتري قرار
گيرد (البته نه در داخل صنعت نفت بلكه در کل
صنعت كشور) آن است كه بتوانيم ضريب ساخت
داخل تجهيزات را افزايش دهيم.
اينامرنيزبهتوانتخصصيمهندسيبازميگردد،
البته توان کارگاههاي صنعتي ،کنترل کيفيتي در
اين مسير از اهميت بسزايي برخوردار است.
حائز اهميت تر اينكه مديران كشور ميبايست با
دارا بودن خواس�ت دروني قوي به ساخت داخل،
عالقهمن�دي خ�ود را به خريد خارج�ي ،هر چه
کمتر نمايند .البته اين امر نيز ميبايست با التزام
و تعصب نيروهاي داخلي در توليد باکيفيت باال
همراهباشد.
از سوي ديگر ،ميبايست مراقب كنترل واردات
نيز باش�يم .به اين مفهوم كه گاهي کااليي وارد
كش�ور ميشود كه براي توليد داخل يك تهديد
قوي به شمار ميآيد .همانطور كه ميدانيد كشور
در معرض ورود کاالهاي چيني با قيمت كم و بعضا
با کيفيت بسيار پايين قراردارد ،موضوع مهمي كه
ميتواند توان ساخت داخل ما را با معضالت زيادي
مواجه س�ازد؛ بنابراين يکي از شيوهها و مسايل
مهم در اقتص�اد مقاومتي آن اس�ت که بتوانيم
کنترل واردات و صادرات محصوالت را در جهت
حمايت از ساخت داخل به دست گيريم .بهمنظور
تحقق ساخت داخل معتقدم ،اين مقوله ،در يک
الگوريتم کليتر مطرح اس�ت .ب�ه مفهوم ديگر
ساخت داخل بهتنهايي محقق نميشود بلکه با
ماتريسي روبهرو هس�تيم که پارامترهاي افقي
و عمودي دارد .اين ماتريس س�ه بعدي است که
يکي از باکسهاي آن به ساخت داخل اختصاص
دارد .البته ساخت داخل نيز با همه آن اجزا معني
پيدا ميکند .اين امر نيز ميطلبد تا هوشمندانهتر
سياس�ت س�اخت داخل را با انضباط دقيقتري
دنبال کنیم .لذا ارتقاي ساخت داخل و بهرهوري
بيشتر از توان داخلي در اجراي پروژههاي بزرگ
نفت و گاز؛ مس�تلزم هوشمندي بيشتري است.
اين درك و هوش�مندي الزم است تا در ترازهاي
باالي مديريتي وجود داش�ته باش�د تا سلسله
مراتب پايي�ن تر را نيز در برگي�رد .در آنصورت
داخليسازي از صرف شعار و حتي خواستن باالتر
ميرود .اين مهم نيز تنها برپايه يك برنامه وزين
ملي قابل دستيابي است.

فرصتها و چالشهاي فرآروي مسير
با نگاهي به فرصتها و چالشهاي ش�ركتهاي
فراس�احلي براي حركت در مسير تحقق اهداف
اقتص�اد مقاومتي ني�ز ميتوان گف�ت ،واگذاري
پروژههاي متعدد به ش�ركتهاي فراساحلي در
چند س�ال گذشته خود ،به يكي از اساسيترين
فرصتها براي اين دس�ته از شركتها بدل شده
است .اين موضوع نه تنها فرصت به شمار ميرود
بلكهمانعازدرازشدندستمانجلويشركتهاي
خارجي براي اجراي بخشهاي دريايي پروژههاي
نف�ت و گاز ش�ده اس�ت .از زاويه ديگ�ر اعتماد
كارفرما به شركتهايي چون تأسيسات دريايي
ب�راي واگ�ذاري كار وتامين ب�ه موقع نقدينگي
نيز ميتواند به عنوان فرصتهاي برجس�ته در
اين خصوص ذكر گردد .فرصتهايي كه به رشد
شركتهاي ايراني در صنعت فراساحل و ارتقاي
ساخت و بهرهگيري از حداكثر توان داخلي منجر
ميگ�ردد .ولي در اي�ن راه رو به رش�د ،نبايد از
چالشهاي پيشرو غافل ماند .تجربيات ناموفق
شركتهاي ايراني در اين خصوص كه ميتواند با
صرفهزينههايقابلتوجهيهمراهباشدازجمله
اين چالشهاس�ت .اين موضوع ميتواند به عدم
اعتماد كارفرما به شركتهاي ايراني منجر گردد
كه خس�ارات جبران ناپذيري را به همراه خواهد
داشت .همچنين منفعتطلبي و سودجويي نيز
ميتواند دامي بر سر راه شركتهاي نفتي ايراني
بگستراند .زماني كه شركتهاي غيردولتي مورد
اعتماد مجموعه دولتي قرار گرفته و درآمدهاي
زيادي در اختيارش�ان قرار ميگي�رد ،ميتواند
به امري فس�ادآور نيز بدل ش�ود؛ موضوعي كه
ميبايست مورد توجه قرار گيرد.
براین اس�اس ،برنامههاي مطرح ش�ده از س�وي
وزير محترم نفت در خصوص تحقق سياستهاي
اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت ،برنامههاي بزرگ
و آرمانگرايانهاي اس�ت .برنامههايي كه با درك
و ح�س مهندس زنگنه انطب�اق دارد و ميتواند
در ش�رايط مطلوب پياده ش�ود .ب�ا اينحال ،به
نظرميرس�د در مقطع كنوني ،درص�دي از اين
برنامهها تحققپذير است .بر اين باورم كه تحقق
 50درصد از برنامههاي ارائهش�ده از س�وي وزير
محترم نفت ،دس�تاورد مطلوب�ي را براي صنعت
نفت كشور به ارمغان ميآورد.

Marine Engineering
تأسيسات دريايي ركورددار عمليات همزمان دريايي پروژههاي نفت و گاز

اما در مقام ارائه گزارش عملکرد شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران در شرایط کنونی باید گفت که این شرکت فراساحلی ،اين روزها پرحجمترين
دوران كاري خود را در طول عمر  21س��الهاش س��پري ميكند .اجراي همزمان عمليات دريايي براي پنج عرشه در ميدان گازي پارس جنوبي شامل نصب
عرشههاي فازهاي  15و  18A،12B، 12C ،16انجام عمليات پيشراهاندازي و راهاندازي همزمان عرشههاي فازهاي  18A، 17A، 12B، 12Cهمچنين بهرهبرداري
از سكوي  ،12Aركورد بيسابقهاي را در كارنامه پروژههاي فراساحلي نفت و گاز كشور به ثبت رسانده است و موجب شده سال  93به سال نصب و راهاندازي براي
شركت  IOECشهرت يابد .از ديگر سو ،راهاندازي گوي شناور( )SPMفاز  12كه با همت كارشناسان  ،IOECامكان صادرات ميعانات گازي فاز  12پارس جنوبي
را در منطقه تنبك فراهم كرده است ،پايان موفقيتآميز عمليات كشش دو خط لوله فازهاي  22و  23از دريا به خشكي و در نهايت اتمام عمليات لولهگذاري فاز
 22در اين ميدان مشترك ،مهمترين اقدامات بزرگترين شركت فراساحلي كشور را در روزها و ماههاي اخير تشكيل ميدهد .گفته ميشود ،با اجراي پروژههاي
اولويتدار ياد شده ،كه بخش فراساحل آن برعهده تأسيسات دريايي قرار دارد ،كشور تا پايان سال به افزايش توليدي به ميزان  100ميليون مترمكعب در روز
دست خواهد يافت .در ذيل به پروژههاي دريايي همزمان در دست اجراي شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران اشاره ميشود:
فاز  12پيشرو در پروژههاي پارسجنوبي

عرشه A12
فاز  12ميدان گازي پارسجنوبي بهعنوان بزرگترين فاز اين ميدان مشترك با
توليد سه فاز استاندارد يكي از مهمترين پروژههاي شركت مهندسي و ساخت
تأسيسات دريايي ايران به شمار ميرود كه از سه عرشه  12A, B, Cتشكيل
شده است .عرشه فاز  12Aميدان پارس جنوبي كه حدود  3200تن وزن دارد،
كاملترين عرش��ه اين فاز اس��ت كه بهرهداري از آن از سال گذشته آغاز شده
است .توليد پيش بيني شده از سكوي  12Aميدان گازي پارس جنوبي بالغ بر
 25ميليون متر مكعب گازاست.گفتنـي است ،عمليـات نصـب اين عرشـه به
عنوان عرشـه اولويت دار فاز  12اين ميدان مشترك در روزهاي پاياني آبان ماه
سال  91انجام شده است و كارشناسان شركت مهندسي و ساخت تأسيسات
دريايي ايران در حال حاضر برطرف كردن برخي از پانچ ليستهاي باقيمانده را
بر روي سكوي در حال توليد 12Aدر دست اجرا دارند.
عرشههاي  B12و C 12
بزرگترين ش��ركت فراساحلي كشور در آستانه سال  93كه به سال نصب و
راهاندازي شهرت يافته است ،عمليات بارگيري ،حمل و نصب دو عرشه فاز 12
اين ميدان را موس��وم به عرش��ههاي  12Bو  12Cاز اواخر بهار آغاز كرده و تا
ابتداي تابستان امسال به انجام رسانده است.بارگيري عرشه  12Bميدان گازي
پارس جنوبي به وزن  3هزار و  250تن در تاريخ دهم خرداد در يارد قائم (عج)
شركت مهندسي و ساخت تأسيس��ات دريايي ايران در خرمشهر انجام شد،
همچنين عرشه  12Cاين فاز بهعنوان بزرگترين عرشه فاز  12به وزن  3هزار
و  401تن در تاريخ  21خردادماه در كنار عرشه ديگر آن برروي بارج حامل
 FLB124قرار گرفت .با درموقعيت قرار گرفتن شناور  5هزار تني نصاب ،نصب
بزرگترين عرشه فاز  12ميدان گازي پارسجنوبي موسوم به عرشه  12Cدر
روز  14تيرماه با موفقيت به پايان رسيد و عرشه روي جكت خود قرار گرفت.
همچنين عمليات نصب عرشه  12Bاين فاز در ميدان مشترك پارس جنوبي
نيز با قرار گرفتن شناور نصاب در اين محل آغاز شد و در نهايت عرشه 3250
تني 12Bدر روز  27تيرماه روي جكت مورد نظر نصب شد .آمارها نشانگر آن
است كه فعاليت انجام شده در بخش ساخت دو عرشه  12Bو  12Cبالغ بر 5
ميليون و  115هزار و  160نفرساعت است ،همچنين بهره برداري از دو عرشه
 12Bو  ،12Cتوليد اين فاز با احتس��اب توليدات عرشه  12Aكه پيش از اين
به بهرهبرداري رسيده است ،توليد گاز كشور را بالغ بر  65ميليون مترمكعب
افزايش خواهد داد .براس��اس آمارهاي موجود ،مجموع تناژ وزن س��ه عرشه
فاز 12بالغ بر  9هزار و  900تناس��ت .نيروي انس��اني به كار رفته دربخش
فراس��احل فاز ( 12تعهد شركت تأسيسات دريايي) بالغ بر  7ميليون و 101
هزار نفرساعت است كه  2ميليون و  635هزار نفر ساعت آن به ساخت سازه
اختصاص دارد.

لوله گذاري فاز  22پارس جنوبي

شركت IOECبهموازاتانجامعملياتهمزماندرياييبررويعرشه
فازهاي ياد شده ،حضور گستردهاي در اجراي عمليات لولهگذاري در
فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي دارد .اجراي عمليات پوشش بتني
لولههاي خط لوله درياي اين فاز و پس از آن عمليات كشش خط
لوله از دريا به خشكي ( )Shore Pullفازهاي  22و  23و اتمام لوله
گذاري  110كيلومتر از خط لوله فاز  22ميدان گازي پارسجنوبي
در  6ماهه اول س��ال از مهمترين اقدامات انجام شده در اين پروژه
مي باشد .گفتني است ،پروژه فازهاي  22تا  24ميدان گازي پارس
جنوبي با وجود س��ه فاز ،از دو خط لوله برخوردار است كه هر يك
از آنها نيز شامل دو رشته  32و  4اينچي ميشود .كارفرماي اجراي
اين پروژه كه رهبري كنسرسيوم آن را نيز برعهده دارد ،شركت پترو
سينا آريا است كه انجام عمليات شورپولينگ و لولهگذاري فاز  22و
عمليات شورپولينگ فاز  23را به شركت  IOECسپرده است.
عرشه فاز  17Aو  A 18پارس جنوبي
اجراي پروژه فراساحل فازهاي  17و  18پارس جنوبي به عنوان يكي
از پروژههاي اولويتدار وزارت نفت در ميدان مشترك پارسجنوبي،
يكي ديگر از پروژههاي مهم در دست اجراي  IOECاست؛ پروژهاي
با حجم زياد فعاليتها كه نخس��تين عرش��ه آن موسوم به عرشه
 17در س��ال  91نصب ش��د .با همت تالشگران بزرگترين شركت
فراساحلي كشور ،عرش��ه  2320تني فاز  17اين ميدان مشترك
 20مهرماه سال  91نصب شده است .درحالحاضر انجام عمليات
هوكاپ ،پيشراهاندازي و راهاندازي عرش��ه  17در دست اجراست.
پروژه فراس��احل فاز  18ميدان گازي پارس جنوبي با روشن شدن
مشعل آن سكو در روز  5آبانماه با بهره گيري از گاز ترش يک حلقه
چاه اين فاز از روند بس��يار مناسبي برخوردار است .با روشن شدن
مشعل اين فاز ،توليد از سکوي فاز  18آغاز شده است و با تکميل
فعاليتهاي بخش خش��کي فاز ياد ش��ده در اين ميدان مشترک،
توليدات اين س��کو که معادل  12.5ميليون مترمکعب اس��ت به
شبکه سراسري گاز کشور تزريق خواهد شد .با روشن شدن مشعل
سکوي فاز  18پارس جنوبي ،شرکت تأسيسات دريايي به رکورد 6
م��اه براي انجام عمليات هوکاپ ،پيش راه ان��دازي و راه اندازي در
پروژههاي فراساحلي دست يافته است .دستيابي به اين رکورد کم
نظير ماحصل تالش شبانه روزي بالغ بر  100نفر نيروي متخصص
بر روي اين عرشه بوده است.

دشواريهاي استخراج نفت و گاز از دريا

سعيدحافظي

مدیرعاملشرکتنفتفالتقارهایران
فعالیت صنعت نفت ایران در دریا نخستين
بار در سال  ١٣٣٩در منطقه بهرگان آغاز شد.
برداشت نفت از درود در سال ،١٣٤٣از منطقه
الوان در سال  ،١٣٤٦از منطقه سيري در سال
 ١٣٥٥و برداشت از مناطق قشم و كيش نيز
در سالهاي پس از انقالب محقق شد ،همچنين شوراي انقالب از سال13٥٨
دستور لغو قراردادهاي مشاركتي را داد و از آن زمان تاكنون توليد در منطقه
فالت قاره از سوي اين شركت انجام میشود .شركت نفت فالت قاره ايران
دو روز قبل از آغاز جنگ تحميلي تاسيس شده است .اين شركت تعهد خود
را در زمينه توليد نفتوگاز با وجود همه مشكالت و محدوديتهاي موجود
در بخش تجهيزات و مسائل مالي حفظ كرده است .با توجه به دشواريهاي
استخراج نفت و گاز از دريا و اینکه  90درصد كاركنان اين شركت اقماري

هس��تند و در طول هشت س��ال دفاع مقدس شرايط سختي را پشت سر
گذراندهاند؛اهمیتفعالیتهایشرکتبیشازپیشروشنمیشود.سكوهاي
ميدان ابوذر ،سلمان ،رشادت و رسالت در طول هشت سال دفاع مقدس از
سوي دشمن مورد حمالت نظامي قرار گرفتند اما كاركنان بالفاصله عمليات
بازسازي را آغاز میكردند و به همت آنان ،هماكنون تمامي سكوها در مدار
توليد قرار دارند .در حال حاضر ٢٠ ،درصد توليد نفت شركت فالت قاره ايران
از طريق پمپهاي برقي درون چاهي ١٥ ،درصد فرازآوري نفت از طريق گاز
( )Gas Liftو  ٣٥درصد توليد به روش ماش��ينري اس��ت .راهاندازي خط
لوله سلمان به سيري و راهاندازي ايستگاه تقويت فشار گاز سيري را از اهم
فعاليتهاي س��ال گذشته ش��ركت نفت فالت قاره ايران بود .ضمن اینکه
شركت فالت قاره توانسته با موفقيت در كمترين زمان ممكن رسوبات داخل
لوله را كه سخت شده بودند ،تخليه كند.

علیاصولی،مدیرعاملشرکتنفتخزر:

قوانيندولتيبههيچعنوانباصنايعدرياييهمخوانيندارد
مدیرعامل ش��رکت نفت خزر گفت :عدم متولي در
بخش صنايع دريايي باعث ش��ده كه عليرغم تمايل
شركت نفت خزر به ساخت سازههاي دريايي در داخل
كشور تاكنون توفيقي در اين زمينه بدست نياورد و
ضرر و زيانهاي زيادي هم متوجه ش��ركت و كشور
شده است.
علی اصولی در گفتوگو ب��ا ویژهنامه همایش افزود:
در اين زمينه دس��تگاههاي دولتي با تغيير آييننامه
مناقصات و با معادلس��ازي آن براي صنايع دريايي
ميتوانند كمك قابل توجهي در اين زمينه داش��ته
باشند .وی درباره سیاس��تهای دولت یازدهم برای
خ��روج از رکود و کاهش تورم و نقش صنایع دریایی
در این زمینه اظهار داشت :تالش ارگانهاي دولتي و
مراجع موثر كشور در جهت خروج از ركود و كاهش
تورم بوده است ،ولي بدليل آماده نبودن زير ساختها
در زمينه صنايع دريايي تا كنون توفيقي حاصل نشده
است .همچنين توجه به صنعت دريايي با درگير كردن
بس��ياري از صنايع بصورت مستقيم و غيرمستقيم
واش��تغالزايي ف��راوان و ورود تكنولوژيهاي جديد از
اين طريق به كشور و ...ميتواند نقش عمدهاي در اين
زمينه داشته باشد.
به عقیده اصولی ،زيرساختهاي كشور براي ساخت و
تعميرات كشتي مناسب نیست و هماهنگيهاي الزم
بين ارگانهاي ذيربط در اين خصوص وجود ندارد و
لذابسياريازظرفيتهايكشوربسمتكشورهايتازه
ورود پيدا كرده به اين عرصه نظير تركيه و ...هدايت
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شده است .مدیرعامل شرکت نفت خزر درباره عملکرد
شورایعالی صنایع دریایی نیز گفت :در جريان اقدامات
شورايعالي صنايع دريايي بصورت مدون قرارنگرفتهايم
و اطالع رساني در اين زمينه بسيار ضعيف است و تا
زماني كه متول��ي اصلي و مورد قبول صنايع دريايي
مشخص نشود؛ برنامهريزيها در اين بخش منتهي به
شكست خواهد بود .وی افزود :مهمترين موضوع داراي
اولويت ،بررسي چالشهاي موجود مديريتي در اين
بخش است كه عليرغم وجود پتانسيلهاي بسيار زياد
در همه فازهاي طراحي ،مش��اوره و اجراء نتوانسته از
ظرفيتهاي بالقوه استفاده کند .مضافا بر اينكه بازار

داخلي كافي نيز در اين بخش وجود دارد ،همچنين
اصالح آييننامهها و قوانين دولتي كه به هيچ عنوان با
صنايع دريايي همخواني ندارد ،ميتواند گامي به جلو
در اين خصوص باش��د .اصولی درب��اره روند برگزاری
همایشهای صنایع دریایی نیز با بیان اینکه «تكراري
بودنهمايشهاوقطعنامههايصادرهسببفرسايشي
شدن اين گردهماييها شده است» ،تأکید کرد :الزم
است تغييرات چشمگير و اثرگذار در اين زمينه ايجاد
شود .همچنين هر س��ال در اين همايشها مقاالت
بسيار مناس��ب و قابل طرحي در سطوح بينالمللي
ارائه ميش��ود كه كوچكترين استفاده و كاربردي در
داخل كش��ور نداشته اس��ت .وی افزود :ساختارهاي
دانشگاهي و توليد مقاالت در ايران با نيازهاي صنعت
كامال در جهت خالف هم حركت ميكند و هيچگونه
همگرايي در اين زمينه مش��اهده نميشود .حداقل
كاري كه بعنوان تغيي��ر ميتوان در نظر گرفت؛ ارائه
گزارشي از ميزان استفاده از مقاالت علمي ارائه شده
در كشور و ميزان تحقق بندهاي قطعنامهها كه كم و
بيش هر ساله تكرار میشود؛ ميتواند باشد .گفتنی
است ،شركت نفت خزر يكي از پنج شركت اكتشافي
و توليدي زيرمجموعه ش��ركت ملي نفت ايران است
كه اكتش��اف ،توس��عه و توليد از منابع نفت و گاز در
شمال ايران شامل سه استان ساحلي گيالن ،مازندران،
گلستان ومحدوده آبهاي ايران در درياي خزر را به
عهده دارد كه طي سالهاي گذشته فعاليتها با روند
رو به رشدي در همين حوضه ادامه داشته است.

Marine Engineering

چشماندازتوسعهفازهایپارسجنوبی

علیاکبرشعبانپور

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس
در ح��ال حاض��ر ،تولید روزان��ه  ٢٣میلیارد
فوتمکعبی کش��ور قطر از میدان مشترک
پ��ارس جنوبی اس��ت؛ در حالیکه هماکنون
ای��ران روزان��ه  ١١میلیارد ف��وت مکعب گاز
از این میدان برداش��ت میکند که تا پایان امس��ال این میزان به حداقل ١٦
میلیارد فوتمکعب خواهد رسید .هم اکنون سکوهای فازهای  ١٥و ١٦و ١٨
میدان گازی پارس جنوبی مراحل تست با گاز نیتروژن را میگذرانند .مشعل
این س��کوها در پاییز امسال با گاز ترش تست شدهاند .سکوی فاز  ١٧پارس
جنوبی نیز امس��ال با چند ماه تأخیر نسبت به س��کوی فاز  ١٨بهرهبرداری
میشود .برنامه ما راهاندازی و بهرهبرداری نهایی از هفت سکوی پارس جنوبی
در خلیجفارس است.هم اکنون بیش از  2000نفر از متخصصان و کارگران
ایرانی روی این سکوها مشغول فعالیت هستند .تا پیش از فصل سرما تالش
میکنی��م حداقل  ٨٠تا  ١٠٠میلیون مترمکع��ب گاز ترش از مخزن پارس

جنوبی به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شود .تاکنون  ٢٨میلیون مترمکعب
از این میزان در سکوی نخست فاز  ١٢محقق شده است .هماکنون روزانه ٢٨
میلیون مترمکعب گاز ترش از سکوی  A ١٢این فاز در دو واحد شیرینسازی
پاالیش��گاه فراورش میش��ود .بیش از  ٣,٥میلیون بشکه میعانات گازی فاز
 ١٢پارس جنوبی از اس��فند سال گذشته تاکنون صادر ش��ده و بزودی و با
هماهنگیهای انجامشده با امور بینالملل شرکت ملی نفت ١.٢،میلیون بشکه
میعانات گازی دیگر این فاز صادر خواهد شد .سکوهای  Bو  Cسکوهای فاز
 ١٢پارس جنوبی تا اواخر آذرماه امس��ال راهاندازی و تالش میشود تا اوایل
زمستان امسال در مجموع از این فاز  ٦٠تا  ٦٥میلیون مترمکعب روزانه گاز
به خطوط سراسری گاز کشور تزریق شود .سال آینده با پایان کار در فازهای
اولویت نخست پارس جنوبی بر اساس میزان پیشرفت سایر فازهای باقیمانده
این میدان برای توسعه اولویت بندی خواهند شد .از این رو ،بار دیگر سیاست
اولویت بندی در پارس جنوبی ادامه خواهد یافت.

پهلودهی ساالنه  ١٠٠٠نفتکش

سید پیروز موسوی

مدیرعاملشرکتپایانههاینفتیایران
ش��رکت پایانهه��ای صادرات م��واد نفتی با
مأموریتانجامعملیات،دریافت،ذخیرهسازی
و ص��ادرات بی��ش از  ٩٠درصد از نفت خام
کش��ور از طریق بنادر نفتی جنوب کش��ور،
همچنین انجام طرح س��وآپ در پایانه نفتی
بهشهر (نکا) ،نقش بسزایی در صنعت نفت
کشور دارد و با استقرار سیستم یکپارچه مدیریتی گامهای بلندی در جهت
ارائه خدمات با کیفیت مطلوب برداشته و هماکنون بعنوان یکی از بزرگترین
پایانههای نفتی جهان محسوب میشود .بیش از  ٩٠درصد از نفت کشورمان
از طریق جزیره خارگ صادر میشود ،این جزیره که در قسمت شمال خلیج
فارس قرار دارد فرآورده کنش بیولوژیک میلیاردها مرجان در بیش از یک
میلیون سال است .این توده مرجانی چهارده هزار سال پیش آب را از روی
خود زدوده و چون طاقدیسی از بستر فارس زایش یافته است.
پس از ایجاد ارتب��اط به منظور ایجاد امکان مانورهای عملیاتی ،همچنین
بازیافت انرژی جنبشی سیال که در طول مسیر از دست داده است و تبدیل
آن به انرژی پتانسیل در مرتفعترین نقطه جزیره خارگ که الیههای مرجانی
محکمی داشته و مقاومت باالیی دارد ،مخازن عظیمی با ظرفیتهای متفاوت
در طی چند پروژه احداث ش��ده اس��ت .همچنین از این مخازن در موقع
بحرانی که ش��رایط جوی برای پهلوگیری نفتکش مس��اعد یا نفتکش در
کنگرگاه حاضر نیست ،برای ذخیرهسازی نفت استفاده میشود .این مخازن
ک��ه در ارتفاع  ٢٠٠فوتی از س��طح دریا بنا ش��دهاند ،این امکان را به نفت
خام میدهد تا با نیروی جاذبه به س��مت اس��کلهها هدایت شوند .مخازن
ذخیرهسازی نفت به صورت استوانههای قطور و مرتفع عمودی بنا شدهاند
و ظرفیت آنها از  140هزار تا یک میلیون بش��که متفاوت است .سقف این
مخازن از نوع شناور است و با باال و پایین رفتن سطح نفت در داخل مخزن

حرکت میکند.
ساالنه  6000عملیات جداسازی و پهلودهی و  ٢٢هزار عملیات باز و بسته
کردن برای بارگیری  ١٠٠٠نفتکش در شرکت پایانههای نفتی ایران با امنیت
کامل انجام میشود .تأمین امنیت صادرات نفت خام کشور را از مهمترین
وظایف شرکت است .هماکنون با فعال شدن دیپلماسی نفتی کشور میتوانیم
سوآپ نفت را احیا کنیم ،وانگهی با توجه به تحرکات دیپلماسی انرژی کشور
امیدوار به احیای سواپ نفت و درآمد بیشتر برای کشور هستیم.
وج��ود نیروی انس��انی خبره و با تجربه از ویژگیهای برجس��ته ش��رکت
پایانهه��ای نفتی ایران به ش��مار م��یرود ،همچنین تأسیس��ات مجهز و
نوس��ازی شده ،تاخیر نداش��تن در پهلودهی و بارگیری نفت خام و انجام
آزمایش��ات شیمیایی معتبر با استانداردهای جهانی و مورد تایید اوپک از
دیگر ویژگیهای خاص این ش��رکت اس��ت .شرکت پایانههای نفتی ایران
تخصصیترین شرکت زیرمجموعه صنعت نفت در حوزه احداث و تعمیرات
اساسی مخازن ذخیرهسازی نفت خام است .افزایش قدرت بازاریابی ،ایجاد
ارزش افزوده به واس��طه بهبود کیفیت نفت خام ،دس��تیابی به تکنولوژی
اختالط پیوسته و همزمان نفت خام ،افزایش قابلیت رقابتی صادرات نفت
خام و مدیریت اس��تفاده از منابع هیدروکربوری کش��ور از مواردی اس��ت
که در دس��تور کار این ش��رکت قرار دارد .با راه اندازی سیس��تم اختالط
نفت خام و تولید نفت خامهای متنوعتر مش��تریان نفتی کش��ور افزایش
مییابد ،طوری که بیشتر پاالیشگاههای جهان میتوانند مشتری ما باشند.
هماکنون با یک برنامهریزی  ١٠ساله استراتژی دستیابی به زبان مشترک با
مشتریان خارجی برای کسب گواهینامههای بینالمللی آغاز شده و تاکنون
توانس��تهایم استاندارد ایزو ( ١٧٠٢٥گواهینامه آزمونسنجی نفت خام) را
کسب کنیم؛ بنابراین ،شرکت پایانههای نفتی ایران با گرفتن این گواهینامه
بعنوان مرجع بینالمللی ثبت شده است.
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گفتوگوبادكترناصرفالحي،رئيسانجمنصنفيسازندگانشناور،تجهيزاتوسازههايدرياييايران

تولیدهرشناوریدرکشورممکناست

انجمن صنفي س��ازندگان ش��ناور ،تجهيزات و
سازههاي دريايي ايران ،تشکلی است که طی دو
س��ال گذشته توسط فعاالن حوزههای طراحی و
ساخت شناور و سازههای دریایی پایهپذاری شده
است .دکتر ناصر فالحی ،از پیران صنعت دریایی
کش��ور ریاست این انجمن جوان را برعهده دارد.
وی در سخنانش مثل همیشه با صراحت و قوت
از ضرورت ممنوعیت واردات هرگونه شناور به
کشور و نیز واگذاری تمامی شرکتهای دریایی
دولتی ب��ه بخش خصوصی س��خن میگوید و
امیدوار اس��ت دولت روحانی عزم خود را در این
جهت ،بروز دهد.
آقایدکتر!بعنوانرئيسانجمنصنفيسازندگان
شناور،تجهيزاتوسازههايدرياييايرانبفرمایید
طي يك سال گذشته ،روند فعاليت این انجمن چه
سيريداشتهاست؟

فعاليت اصلي انجمن پيگيري حقوق صنفي اعضاء و
اعتالي حرفه صنعت دريا است .در انجمن صنفي،
كليه ش��ركتهاي سازنده اصلي كشور ،مهندسان
مش��اور دريايي ،پيمانكاران و سازندگان تجهيزات
دريايي فعال ،ش��ركت دارند و انجمن نماينده اين
طيف بزرگ توليدكنندگان كشور است.

مشكالت اصلي مبتالبه صنايع دريايي كشور را
در مقطع كنوني چه میدانيد؟ دستگاههاي دولتي
چ�ه اقدامات مؤث�ر و مش�خصي را در اين زمينه
میتوانندصورتدهند؟

مشكالت اصلي كش��ور در صنعت دريا مربوط به
س��فارش س��اخت و تعمير ش��ناورها و سازههاي
فراس��احلي متحرك ،توسط ش��ركتهاي دولتي،
خصولتي و حتي خصوصي به خارج از كشور است.
در قبل و بع��د از انقالب و تا اين تاريخ حداقل 50
ميليارد دالر شناور به خارج از كشور سفارش شده
است .تصور بفرماييد اگر فقط 20درصد اين حجم
كار نصيب صنعت داخلي میشد (كه در حدود 10
ميليارد دالر اس��ت) و اين مبلغ عظيم به صنعت
تزريق ميش��د ،چهره صنعتي كش��ور بدون شك
تغيير پيدا ميكرد.

بركات صنعت دريا در دو گروه اصلي قابل دس�ته
بندي است:

گروه اول :اش��تغال مس��تقيم در توليد ش��ناور و
سازههاي فراساحلي در كارخانههاي داخلي است.
اين امر فطرتا نيازمند به نيروي كار بسيار زياد است
كه بس��ته به سطح اتوماسيون بكار گرفته شده در
توليد ،ميتواند تا  300س��اعت براي هر تن كار در
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نظر گرفته شود.
گروهدوم:اشتغالغيرمستقيمياستكهسازندگان
تجهيزات براي رف��ع نيازمنديهاي صنعت دريا به
خدمت ميگيرند .حجم اين اشتغال غيرمستقيم ،تا
 6برابر حجم كار مستقيم است.
بر اين اساس هيچ صنعت و هيچ اقدامي نميتواند
چنين حجم عظيمي از اشتغال براي كشور ايجاد
کن��د .اين امر هم��راه با كيفي ش��دن محصوالت
توليدي ،باعث جهش صنعتي كش��ور میش��ود.
اس��تحضار دارند كه هرگونه تجهيز و يا دستگاهي
كه در روي ش��ناور نصب میش��ود ،لزوما بايستي
بر مبناي اس��تانداردهاي ويژه مؤسسات ردهبندي
طراحي شده و كاركنان توليدي آن داراي كيفيت
مؤسسه ردهبندي بوده و بعالوه ،ساخت و آزمايشات
نيز تحت نظر بازرسان فني مؤسسه ردهبندي طرف
قرارداد براي پروژه انجام پذيرد.
س��طح كيفي محصوالت داراي تأييديه مؤسسات
ردهبندي ،به حدي اس��ت كه محصوالت مربوطه،
قابل صدور به تمام دنيا بدون هيچگونه بازبينيهاي
فني ديگري ميباش��ند .بنابراين ،جامعه صنعتي
كش��ور ،همگي بايد به صورت متح��د و يكپارچه
و يك��دل دس��تگاههاي مجري كش��ور و باالخص
شركتهاي دولتي را وادار نمايند كه ساخت و تعمير
سازههاي فراساحلي و شناورهاي مورد نياز خود را
صرفا و انحصارا از طريق س��ازندگان داخل كشور
تأمين نمايند .براي تحقق اين امر ،از دولت محترم
توق��ع دارد كه حداقل از اي��ن تاريخ به بعد ،صدور
مجوز خريد و يا تعمير ش��ناور در خارج از كش��ور
توسط شركتهاي دولتي ،خصولتي و خصوصي را

ممنوع کنند .زيرا اخيرا عالوه بر شركتهاي دولتي،
شركتهاي بخش خصوصي نيز وارد عمل شده و
سفارش كاالهاي بي كيفيت چيني را با قيمتهاي
غيرواقعي به انجام ميرسانند .اين نوع خريد ،كه با
كسب ارزهاي مبادالتي انجام ميگيرد ،در واقع براي
استفاده از قيمت ارز مبادالتي و آزاد انجام ميگيرد.
بعالوه ،مبلغ تخصيصيافته براي خريد ،بسيار بيش
از قيمت واقعي آهنقراضههايي اس��ت كه از خارج
خريداري میشود .اين نوع عملكرد ،در واقع روشي
براي صادرات موجه ارز به خارج از كشور است.
الزم به توضيح اس��ت كه مدي��ران و صاحبان اين
شركتها ،با سادهدلي همه امور زدوبندهاي كاركنان
خود را با خارجيان انكار ميکنند و اعتقاد دارند كه
س��ازمان آنها از هرگونه فعل و انفعاالت غيرقانوني
مبراس��ت .در صورتي كه واقعا اصل موضوع خارج
كردن ارز از كشور به اين نحو است .براي پيشگيري
از اين امر ،يگانه راهچاره ،صدور دس��تور ممنوعيت
واردات تجهيزات نو و دس��تدوم از خارج از كشور
است كه در حيطه مس��ؤوليتهاي دولت محترم
تدبي��ر و اميد قرار ميگيرد .توقع انجمن صنفي بر
آن اس��ت كه دولت محترم واقعا در اين مورد بطور
مصمم وارد عمل شود و فريب دلسوزيهاي ظاهري
برخي ش��ركتهاي دولتي و خصولتي كه خود را
سينهچاك خدمت به كشور نشان ميدهند ،نخورده
و بهمانند تصميم كه در زمينه صنعت خودرو در يك
مقطع زماني اتخاذ شد ،واردات واحدهاي شناور و
سازههاي فراساحلي نو و دست دوم را ممنوع کنند و
تعميرات اين واحدها را نيز در خارج از كشور ممنوع
سازند .اينجانب بعنوان يك متخصص و معلم در اين

Marine Engineering
صنعت در دانشگاههاي كشور ،قويا اعتقاد دارم كه
عمل فوق ،نهتنها ذرهاي در زندگي اقتصادي كشور
تأثير منفي ندارد ،بلكه يكي از عوامل تضمينكننده
س�لامت مالي جامعه بوده و باز ش��دن دروازههاي
صنعت دريايي كشور را در پي خواهد داشت.

با توجه به برنامههاي دولت يازدهم براي خروج از
ركود و كاهش تورم ،توجه به صنعت دريايي كشور
چه نقش�ي را ميتواند در اين زمينه ايفا كند؟ آيا
عملكرد ارگانهاي دولتي و مراجع مؤثر كشور در
اين جهت بودهاست؟

بدون ش��كل دولت تدبير و اميد ،اين افق روشن را
در پي��شروي جامعه نهادهاس��ت كه فقط با فعال
ساختن توليد در كشور ،ميتوان رونق اقتصادي را
موجب ش��د و از تورم افسارگسيخته جلوگيري به
عمل آورد .در اين ميان ،ولي در اين ميان يك واقعه
اسفبار و مسدودكننده مسير صنعتي شدن كشور،
بصورت تصاعدي و روزافزون ،در مقابل فعاليتهاي
سازنده ،قد برافراشته كه در طول  20سال گذشته،
شريانهاي توليدي كشور را بطور كامل در دست
دولت قرار دادهاس��ت و بخش خصوصي را عمال از
صحن��ه فعاليت خارج کردهاس��ت .اين امر با يك
ناهنجاري عظيم نيز همراه شدهاست .كارمند دولت،
كه متصدي امور صنعتي كشور شده و مدت كوتاهي
در مقام خود باقي ميماند ،به اصطالح قديميها بايد
در اين مدت به زندگي خود و خانواده سروساماني
دهد .اين امر باعث ناهنجاريهاي اداري میشود و
بطوريكه عمال هيچگونه توليدي در كشور حاصل
نميش��ود و نيروهاي توليدي به م��زدوران دولت
تبديلشدهاند.
به نظر اينجانب ،براي برونرفت از وضعيت موجود،
اقدامات جهادي ،قهرمانانه و تاريخي به شرح زير بايد
توسط دولت انجام گيرد:
الف -كليه شركتهاي دولتي كه فعال به ظاهر به
ص��ورت خصوصي عمل میکنند ،حتي به صورت
رايگان ،ب��ه كاركنان و يا متقاضي��ان ديگر واگذار
ش��ود .بطوريكه دولت از نگراني پرداخت حقوق و
مزاياي غيرقابل تصوري را كه در اين شركتها براي
مديران و كاركنان در نظر گرفته شده ،رهايي يافته
و بعالوه از محل مالياتهاي حقوق و درآمدهاي اين
شركتها ،درآمدهاي دولت سامان يابد.
ب -پاداشه��اي ماليات��ي و همچني��ن تأمي��ن
نقدينگيهاي الزم ب��راي بخش خصوصي ،جهت
توليد بيشتر ،به صورت قانوني در نظر گرفته شود
تا اين بخش نحيف و غيرمولد بتواند نيازمنديهاي
توليدي كش��ور را تأمين کند .زمينه سختافزاري
ب��راي انج��ام چنين ام��ري كامال فراهم اس��ت و
بنگاهه��اي دولتي غيرمولد ،ب��ا واگذاري به بخش
خصوصي ،ميتوانن��د تبديل به واحدهاي توليدي
درآمدزا براي كاركنان و دولت شوند.
ج -در وضع موجود شركتهاي بخش خصوصي

قادر به رقابت با توليدات كشورهايي از قبيل چين
و هندوستان كه توليدات غيركيفي دارند ،نیستند.
الزم اس��ت با سختگيري شديد در واردات و اعمال
حقوق گمركي چند برابر قيمت اعالم شده ،زمينه
را براي توليد داخل فراهم کنند .بايد در نظر داشت
كه اگر مثال امريكا و اروپ��ا گمرك خود را به روي
توليدات ژاپن ،چين و كره باز نمايند ،قطعا در امريكا
و اروپا ،اتومبيلي ساخته نخواهد شد و ميليونها نفر
از كادرهاي توليدي خودرو در اين كش��ورها بيكار
خواهند شد .بر اين اس��اس الزم است دولتمردان
كشور ،مجددا فريب اين گروه افراد بهظاهر دلسوز
را نخورده درهاي گمرك را با منظور ايجاد رقابت،
بر روي توليدات بنجل چين باز نکنند .بنابراين ،تمام
مس��ائل فوق نيازمند به قوانين بدون تبصره و مفر
است كه با عزمي كه در جناب آقاي دكتر روحاني
براي مسائل عمده كشور مالحظه میشود ،تحقق
پيشنيازهاي فوق كامال ممكن است ،باالخص اينكه
مجلس محترم نيز خود به گرفتاريهاي توليد كشور
وارد است و در تصويب لوايح الزم قطعا همكاريهاي
الزم را ارائه خواهد کرد.

ب�ا توجه به در پيش ب�ودن مقطع تدوين برنامه
ششم توس�عه ،بخش دريايي چگونه میتواند از
اين فرصت براي توجه بيشتر به اين حوزه استفاده
كن�د؟ آيا در جريات اقدامات ش�ورايعالي صنايع
دريايي در اين زمينه قرار داريد؟

الف -قانون��ي كردن و پيشبين��ي ،پيشنيازهاي
توسعه صنعتي به شرح موارد فوق ،میتواند كشور
را بهسرعت از وضع ركود تورمي نجات دهد .شايد
در اين مقطع و برنامه ريزي براي برنامه ششم امكان
تاريخي گذر از بخ��ش دولتي به بخش خصوصي
را میتوان��د فراهم کند و دولت تدبير و اميد از اين
موقعيت كمال استفاده را بايستي بکند.
ب -بنده ،ش��ورايعالي صنايع درياي��ي را ملجائي
براي پيش��رفت اين صنعت نميدانم .زيرا شوراي
بدون س��تاد ،عمالتبديل به جلسات ديد و بازديد
و ب��دون برنامه كار خواهد ش��د .به نظر اينجانب،
راهحل ،حداقل ايج��اد يك معاونت به نام معاونت
دريايي در وزارت صنعت ،معدن و تجارت است كه
نسبت به انجام عمليات ستادي اين صنعت اقدام
بعم��ل آورده و لوايح مورد ني��از را تدوين و برنامه
توليدي را برنامهريزي کند .بيترديد بدون در اختيار
بودن سازمان ويژه صنعت دريا ،وضعيت به همان
منوال قبل و بعد از انقالب كه توليد داخلي حاصل
نشدهاست ،ادامه پيدا خواهد كرد.
ب�ا توجه به تأكيد مقام معظم رهبري بر افزايش
تمركز جمعيتي و ايجاد مراكز جديد جمعيتي در
سواحل جنوب كش�ور (كه در قالب سياستهاي
كلي جمعيت كشور ابالغ شدهاست) ،چالشها و
جشم انداز تحقق اين امر را چگونه میبينيد؟

مادام��ي كه تم��ام امكانات كش��ور ك��ه از طريق

رانتخواريهاي مختلف ،در اختيار طبقه خاصي از
جامعه ،متمركز در تهران قرار دارد ،رشد جمعيت
در نقاط محروم محقق نخواهد ش��د .الزم است با
واقعبيني امكان مالي جذاب براي افراد كشور جهت
استقرار در مناقطق محروم خطه ساحلي شمال و
جنوب كشور فراهم ش��ود تا توليد داخلي حاصل
ش��ود .اين ام��ر مثال با چند برابر ك��ردن حقوقها
نسبت به مركز میتواند راهكار مناسبي براي تحقق
باشد .ضمنا الزم است كه بهنحوي در جلوگيري از
فضاي نامناسب كسبوكار ايجاد شده در كشور در
بخشهاي دولتي اقدام شود .بهنحوي كه كاركنان
دولت��ي ،چه از نظر فرهنگي و چ��ه از نظر عملي،
بهنحوي راضي به دريافتهاي حقوق خود باش��ند
و چش��م اميد به درآمدهاي نامش��روع و زيرميزي
نداشتهباشند.

مهمترين اولويتهاي پيش�نهادي ش�ما جهت
بررسي در كميتههاي تخصصي همايش و طرح در
قطعنامهپايانيجهتپيگيريچيست؟

اگر به دقت قطعنامههاي ساليان طوالني گذشته
را كن��ار هم بگذارند ،ب��ا تغيير اندكي جملهبندي،
همه ش��بيه هس��تند و هيچكدام قابليت اجرايي
ندارند .توصيه بنده بر آن است كه مثال توصيههاي
ارائهشده در فوق و فقط راهكارهايي از اين دست در
قطعنامه وارد شود و كليه دست اندركاران انجمنها
در تحقق آن به صورت مستمر پيگير باشند تا دولت
واقعا با لوايح قانوني ،باعث رونق كسب و كار داخلي و
پيشگيري از واردات غيركيفي صنايع دريايي شود.
اگر نكته خاص قابل طرح ديگري در نظر داريد،
عنواننماييد.

همايشهايانجمنمهندسيدريا،معموالتبديلبه
محلي براي تعريف دستگاههاي دولتي از يكديگر و
توجيه ناكاميها در همايش است .همايش بايستي
به س��متي سوق داده ش��ود كه مثال از كشتيراني
جمهوري اسالمي و يا شركت ملي نفتكش و ساير
شركتهاي كشتيراني داخلي (از جمله شركتهاي
وابسته به وزارت نفت) س��ؤال شود كه چرا از بازار
ايران خري��د نميکنند و چرا س��فارش فلهاي در
طول  50س��ال گذش��ته به خارج از كش��ور داده
شدهاست كه محصوالت غيركيفي را تحويل كشور
بيچارهمان میکنند و چرا نيازمنديهاي خود را از
قبل پيشبيني نميکنند تا زمان براي تأمين آن در
اختيار باشد ،نه اينكه تريبونهاي سخنراني را تبديل
به ارائه جداول ،گرافها و نمودارهاي غيرواقعي براي
اتالف وقت سمينار کنند .در خاتمه ،اينجانب بعنوان
نماينده صنف كشتيس��ازان كشور ،اين اطمينان
كامل و قلبي را به دلس��وزان مملكت ميدهم كه
توليد ش��ناور در هر اندازه و براي هر كاربرد از نظر
تكنولوژيكي ،مهندسي و اجراء در كشور هيچ مانعي
ن��دارد .بنابراين ،نيازمنديها بايس��تي از طريق از
سازندگان و تأمينكنندگان داخلي تأمين شود.
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دکتروحیدچگینی،رییسانجمنعلوموفنوندریاییایران:

کلیدفعالشدنظرفیتهایدریاافزایششناختمسؤوالناست
انجم��ن علوم و فنون دریای��ی ایران یک انجمن
علمی اس��ت که در راس��تای گسترش و تعمیق
فرهنگ دریایی کش��ور ،بویژه در ارتباط با علوم
و فنون دریایی؛ در سرتاس��ر کشور فعالیت دارد.
این کار از زمان تأسیس این انجمن شروع شده
و عالقه به پیشرفت در این ارتباط نیز ،هر ساله
ادامه داشته است.
دکتر وحید چگینی ،ریاست این انجمن ،با اشاره
ب��ه این مطلب گفت :مش��کل اصلی این انجمن
عدم ش��ناخت مس��ؤوالن در ارتباط با ظرفیت
دریاهای کشور و اس��تفاده از این ظرفیت برای
پیشرفت و توسعه بیش��تر کشور است .شناخت
مسؤوالن از دریاها و محیطهای اقیانوسی ،عامل
ایجاد توقع در آنان برای اس��تفاده درست از این
ظرفیت عظیم اس��ت .این امر باعث میشود که
ظرفیتهای الزم برای توسعه علوم ،فنآوریها و
صنایع دریایی؛ هم در دانشگاهها و هم در بخش
صنعت ،با توجه به عالقهمندی دولت ایجاد شود
و به شکل طبیعی منافع آن به جامعه باز شود.
وی اف��زود :اگ��ر این ظرفیتها توس��ط دولت
محترم ایجاد شود ،تمامی امور مربوط به علوم،
فن��ون و صنایع دریایی فع��ال و این بخش از
رکود فعلی خارج میش��ود .ام��ا اگر بخواهیم
بخش دریایی کش��ور ب��ه ش��کل خودکفا ،به
حذف تورم در بخش خود بپردازد ،نیاز اس��ت
که میزان ارائه خدمات و مصنوعات ساختهشده
در این بخش بتواند نیازهای کش��ور را برطرف
سازد .البته این کاری مشکل ،زمانبر و ممکن
است در ش��رایطی نیز ،غیراقتصادی باشد و به
بیان س��اده ،این نگرش آرمانی باش��د .رییس
انجمن علوم و فنون دریایی ایران توضیح داد:
در ش��رایط طبیعی ،اگر میزان ص��ادرات ارائه
خدمات و س��اختههای داخلی در این رش��ته
مع��ادل گرفتن خدمات خارجی و اس��تفاده از
مصنوعات خارجی باش��د ،ب��از هم ،این بخش
نقش��ی در ایج��اد ت��ورم نخواهد داش��ت .اما
چنانچ��ه می��زان تولید خدم��ات و مصنوعات
دریایی در داخل بیش از آن چیزی باش��د که
مورد نیاز کشور است و اضافه آن به کشورهای
دیگر صادر شود؛ نهتنها در کاهش تورم عمومی
کشور نقش��ی ارزنده بازی میکند ،بلکه عامل
افزایش ارزش ریال – با توجه به س��همش در
تولید ناخالص داخلی – خواهد شد.
چگین��ی درب��اره دلیل خال��ی مان��دن ظرفیت
یاردهای کشتیس��ازی و صنایع دریایی کش��ور
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اظهار داشت :به شکل طبیعی وقتی مشتری برای
کاری نباش��د ،برخی از ظرفیتهای تولیدی این
کار معطل میمانند یا اینکه حتی در شرایط بدتر
تعطیل میش��وند .توجه دول��ت محترم به تولید
داخلی با کیفیت باال برای صادرات به کشورهای
دیگ��ر – احتماال پس از رف��ع نیازهای داخلی -
عامل کلیدی ،در رونق تجارت ملی و بخش مهم
حملونقل آن و از جمله ترابری دریایی است که
قفل پر کردن
به منزله کلید مادر برای باز کردن ِ
ظرفیتهای خالی و رونق مجدد س��اخت کشتی
است .وی درباره راهکار افزایش سهم بخش دریا
از برنامه شش��م گفت :با استفاده از گفت و شنود
با مس��ؤوالن مرتبط دولتی در بخشهای دریایی
– که سوگمندانه بسیار کم هستند – و همچنین
نشست با نمایندگان محترم مجلس میتوان سهم
دریاها را در برنامه ششم پیشرفت و توسعه کشور
اگر میزان صادرات ارائه خدمات و
ساختههای داخلی در این رشته معادل
گرفتن خدمات خارجی و استفاده از
مصنوعاتخارجیباشد
این بخش نقشی در ایجاد تورم نخواهد
داشت .اما چنانچه میزان تولید خدمات و
مصنوعات دریایی در داخل بیش از نیاز
کشور باشد و اضافه آن به کشورهای
دیگر صادر شود؛ نهتنها در کاهش تورم
عمومی کشور نقشی ارزنده بازی
میکند ،بلکه عامل افزایش ارزش ریال
– با توجه به سهمش در تولید ناخالص
داخلی – خواهد شد

بهتر کرد.
رییس انجم��ن علوم و فنون دریای��ی ایران که
ریاس��ت پژوهش��گاه مل��ی اقیانوسشناس��ی را
نی��ز برعهده دارد؛ در م��ورد راهکارهای افزایش
جمعیت در سواحل کش��ور که در سیاستهای
ابالغی جمعیت عنوان ش��ده ،گفت :چش��مانداز
افزایش جمعیت در س��واحل بسیار روشن است.
گرچه مهمترین هماوردی در افزایش جمعیت و
ایجاد مراکز جمعیتی جدید در سواحل – بویژه
در جنوب کشور – ایجاد اشتغال است .همانگونه
ک��ه روس��تای  3000نفری عس��لویه در س��ال
 ،1362به دلیل ایجاد ظرفیتهای شغلی اکنون
یکی از مراکز عمده جمعیتی در جنوب کش��ور
شده است .بدون ایجاد شغل ،سرمایهگذاریهای
جذب جمعیت در آن نقاط ،ممکن است موقتی
باشد وقطعا نمیتواند دائمی باشد.
چگینی درباره پیشنهادهای خود جهت طرح در
ش��انزدهمین همایش صنایع دریایی نیز گفت:
مهمترین مس��أله دریایی کش��ور عدم شناخت
مس��ؤوالن کشور نس��بت به ظرفیتهای بسیار
ارزش مند محیطهای اقیانوسی مانند:
ال�ف  -مدیری��ت درس��ت بر ای��ن محیطهای
اقیانوس��ی چون ،دریای مازندران ،خلیج فارس،
دریای عمان و آبهای داخلی؛
ب -استفاده درست از ذخایر عظیم حاملهای
کارمایه ،مانند نفت و گاز زیربستری؛
ج -اس��تفاده از کارمایه ایجاد ش��ده به وسیله
جریانها و بویژه جریانهای کشندی و موج؛
د -استفاده درس��ت از منابع بزرگ و ارزشمند
غذایی؛
ه -نگاه درست به ترابری دریایی؛
و -برنامه ریزی برای عملیات توسعهای؛
ز -مغتن��م ش��مردن فرصته��ای ورزش��ی و
تفریحی؛
ح -نگاه توس��عهای به ظرفیتهای دفاعی و ...
احساس میشود.
وی تأکی��د کرد :ای��ن مدیریت بایس��تی برپایه
پژوهشه��اي هدفن��د در این زمین��ه و بویژه
بخشهای مهم و اثرگذار صورت پذیرد.
ب��ه عقیده چگینی« ،انتش��ار فرهن��گ دریایی،
آگاهیه��ای عموم��ی برای آش��نایی با ظرفیت
دریاه��ا و محیطهای اقیانوس��ی ،و در صدر آن
آگاهی بخشیدن به مسؤوالن دولتی و نمایندگان
مجل��س برای در نظر گرفتن ظرفیتهای عظیم
دریاها؛ نیاز امروز و اولیه کشور است».

مـدیـران
واقعیت دریا

پای صحبت مدیران ارشد صنایع دریایی کشور
از روزگار س�ختی میگوین�د ک�ه کلی�ت اقتص�اد کش�ور در پ�ی تحریمه�ا ،تورم
افسارگس�یخته و برهم خورد نظم و نظام مدیریتی با آن درگیر اس�ت و نتیجه آن
در قالب رکود بر کل صنعت کش�ور س�ایه انداخته است .رکودی که خود دولت نیز
به آن اعتراف دارد و از این روس�ت که رییسجمهور الیحه مقابله با رکود و رونق
اقتصاد را راهی مجلس کرده است .صنعت دریایی نیز از این رکود نهتنها استثناء
نیست؛ بلکه به دلیل حجم باالی سرمایه مورد نیاز در این صنعت و نیز زخمهایی
که بخشهای مختلف دریایی – اعم از کشتیران و کشتیساز و صنایع فراساحل -از
تحریمها برداشتهاند ،شاید درگیرترین صنعت کشور با رکود باشد .رکودی که خود
را در قالب بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران ،تأخیر پیمانکاران در اجرای پروژهها
و خال�ی مان�دن بخش بزرگی از ظرفیت یاردها خودنمایی میکند .این مس�أله کلی
اقتصاد کشور را که کنار بگذاریم؛ تازه میرسیم به مسایل معمول صنعت دریا ،از
قبیل :سفارش به خارج ،عدم تأمین بموقع منابع مالی ،ضعفهای فنی و مهندسی
و دولت�ی بودن بخ�ش عمدهای از صنایع .گفتوگو با مدیران ش�رکتها و صنایع
دریایی عضو انجمن مهندسی دریایی ایران تصویری از واقعیت کنونی این صنعت
را به دست میدهد.

گفتوگوبامهدیاعتصام،مدیرعاملشرکتتایدواترخاورمیانه

سهمدریاازتوسعهدربرنامهششممشخصشود
مهدی اعتصام که امروز در جایگاه مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه قرار گرفته؛ سابقه حضور و مسؤولیت در بخشهای مختلف احداث زیرساختهای
بندری ،کشتیسازی و فراساحل را در کارنامه مدیریتی خود داشت و اینک در شرکتی فعالیت دارد که فعالیت آن عموما به ارائه خدمات بندری و دریایی
برمیگردد .اعتصام که در مقطعی نهچندان دور فرماندهی قرب نوح قرارگاه خاتم را برعهده داشت و به اجرای پروژههایی چون احداث اسکلههای بندر چابهار
مشغولبود،چندسالیرادرجایگاهمدیرعاملشرکتصدراقرارگرفتوپسازواگذاریاینکشتیسازیبزرگ،راهیتایدواترشد.اوشرایطکنونیتایدواتر
را به دلیل تحریم و کنار گذاشتن آن از بندر شهدرجایی مناسب نمیداند و درعینحال ،از ورود به حوزههای جدید دریایی خبر میدهد.
آقای مهندس! روند فعالیت ش�رکت تایدواتر
خاورمیانه طی یک س�ال گذش�ته ،چه سیری
داشته است؟

شرکت تایدواتر خاورمیانه برنامه و فعالیت اصلی
خود را حضور جدی و مستمر و مؤثر در بخشهای
بندری و دریایی تعریف کرده است که البته این
استراتژی طی چند سال اخیر با عنایت به برخی
محدودیتهای داخلی و خارجی ایجاد شده و لزوم
حضور جدیتر در بازارهای جدید با تنوع بیشتر
همراه شده است .در حال حاضر شرکت تایدواتر
خاورمیانه برنامههای توسعهای مختلفی از جمله
در زمینه ورود جدید به سایر شقوق حملونقل
در کشور (ریلی و زمینی) و بهویژه ارائه خدمات
لجستیکی در این حوزه و حضور فعالتر در ارائه
خدمات دریایی در حوزه نفت و گاز در دستور کار
خود دارد .طی یکسال اخیر نیز شرکت تایدواتر
خاورمیانه در راس��تای سیاس��تهای حاکمیتی
نظام از اپراتوری مجموعه بندر شهیدرجایی خارج
شد و تمرکز شرکت در فعالیت خدمات انبارداری
و ریلی و حملونقل ش��هری و اجاره تجهیزات و
امکانات در بندر شهیدرجایی است.
مشکالت اصلی مبتالبه آن شرکت و مجموعه
صنایع دریایی کش�ور را در مقط�ع کنونی چه
میدانید؟ دستگاههای دولتی چه اقدامات مؤثر
و مش�خصی را در این زمین�ه میتوانند صورت
دهند؟

به نظر میرس��د چنددس��تگی و چندگانگی در
سیاستگذاریها و از سوی دیگر اجرای سیاستها
در بخش دریایی کشور یکی از معضالت گذشته
و حال و در صورت عدم توجه ،آینده این صنعت
است .اگرچه در این بین باید از اقدام سازمان بنادر
در راه اندازی اتاق فکر بین مجموعههای مختلف
دریایی کشور بویژه فعاالن بخش خصوصی تقدیر
و تشکر کرد؛ اما تضارب منافع در بین گروههای
ذینفع در حوزه دریایی عمال منجر به دستیابی
به یک نتیجه مش��ترک تاکنون نشده است .در
این میان ،به نظر میرس��د الزم اس��ت مجموعه
سیاس��تگذاریها ونظ��ارت بر اج��رای صحیح
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سیاستها از یک مجموعه واحد در حوزه دریایی
صورت بگیرد تا این بخش از مشکالت حل شود.
در این بین ،دولت باید وضعیت حوزه دریایی را به
بهترین شکل مشخص کند .نقش مجموعههای
حاکمیتیهمچونشورایعالیصنایعدریاییکشور
که تمامی ارگانه��ای ذینفع در بخش دریایی
کشور در آن حضور داشته و تعدادی از نمایندگان
بخش خصوصی نیز به انتخاب خودش��ان در آن
حاضر ش��وند قاعدتا میتواند هم به دولت و هم
به بخش خصوصی برای فائق آمدن بر مشکالت
کمک بزرگی نماید.در رابطه با مش��کالت اصلی
شرکت میتوان به موضوع تحریمهای بینالمللی
و تبع��ات داخلی و خارجی آن و کاهش ش��دید
درآمدها بدلیل تحویل اپراتوری بندر شهیدرجایی
به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکتهای جدید
اشاره کرد.
با توجه به برنامههای دولت یازدهم برای خروج
از رک�ود و کاهش تورم ،توجه به صنعت دریایی
کشور چه نقش�ی را میتواند در این زمینه ایفا
کند؟ آیا عملکرد ارگانهای دولتی و مراجع مؤثر
کشور در این جهت بوده است؟

صنع��ت دریای��ی از جمل��ه صنایعی اس��ت که
میتواند س��طح اشتغالزایی بس��یار باالیی برای
کش��ور در رشتههای متنوع و متعدد و مرتبط با
خ��ود ایجاد نماید .بهنحوی که میتوان ادعا کرد
اش��تغالزایی این صنعت از اش��تغالزایی صنعت
خودروس��ازی کمتر نخواهدبود و لذا این صنعت
میتواند نقش بسزایی در تحقق برنامههای دولت
یازدهم داشته باش��د .نکته قابل توجه این است
که در این صنعت به دلیل وجود زیرساختهای
مناس��ب و آمادهبهکار و ظرفیتهای خالی زیاد
نیاز کمتری به سرمایهگذاری سنگین و زیربنایی
وجود دارد .نکته قابل توجه دیگر وجود شرکتها
و کارخانج��ات صنایع دریایی در مناطق محروم
و استانهای ساحلی است که هدف عمده مقام
معظم رهب��ری و دولت محترم برای توس��عه و
رس��یدگی به آن مناطق اس��ت ،و توجه جدی و
با برنامه همراه با حمایتهای مالی و تسهیالتی

و فع��ال کردن بخش خصوصی و امکانات بخش
دولتی میتواند در کوتاهمدت اثرات بسیار مثبت
و س��ازندهای به همراه داشته باشد و نویدبخش
تحقق وعدههای نظام باشد .به نظر اینجانب ،کال
صنعت دریایی کشور در صورت حمایت و فعال
ش��دن میتواند باعث خ��روج از رکورد و کاهش
ِ
واقعیت ما در حال حاضر ،قابل
تورم ش��ود ولی
بررسی بیش��تر است و برای اینکه ببینیم اساسا
آیا صنایع دریای��ی میتواند به برنامههای دولت
محترم برای خروج از رکود و کاهش تورم کمک
کند؛ ابتدا باید دید نقش��ه راه تدوینشده توسط
دولت برای این منظور چیست؟
دولت یازدهم در بس��ته اخیر خود برای عبور از
رکود اقتصادی چهار برنامه الف -تسهيل و تشويق
صادرات ،ب -كاهش ماليات ،ج -افزايش مخارج
عمراني دولت و د -حفظ رقابتپذیری بنگاههای
داخلي از طريق اتخاذ سیاستهای مناسب ارزي
را مد نظر قرارداده است.
جای�گاه صنایع دریایی ب�رای عملیاتی کردن
برنامهه�ای دول�ت در این بخ�ش نمیتواند در
حوزههای چهارگانه تعریف شود .لذا برای عملی
شدن این نقش باید دید آیا بخش دریایی کشور
در اقتصاد تعریف دقیق و مش�خصی دارد؟ اگر
تعریف دقیقی وجود دارد در کنار آن آیا برنامهای
برای حفظ و یا توسعه جایگاه فعالیتهای دریایی
در اقتصاد بهویژه در چش�مانداز  20س�اله و یا
برنامه  5و  6وجود دارد؟

اگ��ر از یکی از مس��ؤوالن اقتصادی کش��ور و یا
حتی کارشناس��ان اقتصادی در این برهه سؤال
ش��ود که دریا چند درصد از  GDPرا در کش��ور
اختیار دارد ،با پاس��خ مشخصی روبرو نخواهیم
شد .این در حالی است که خطوط ساحلی کشور
به گفته مسؤوالن بیش از  5000کیلومتر است
و  7اس��تان با حدود  17میلیون نفر جمعیت در
کنار نوار س��احلی دریاهای خزر ،خلیج فارس و
دریای عم��ان قرار دارد که س��هم  21درصدی
از کل جمعی��ت کش��ور را در اختی��ار دارد.
درعینحال ،بررسی سهم استانهای ساحلی در
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تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای  83تا
 88نش��ان میدهد این سهم در سال  83برابر با
حدود  30درصد و در سال  1388به  25.5درصد
رسیده است (شماره  457هفتهنامه برنامه) .این
در حالی اس��ت که در بسیاری از کشورهایی که
نوار س��احلی در اختیار دارن��د و حتی برخی از
کشورهایی که نوار ساحلی نیز در اختیار ندارند،
صنایع دریای��ی از مهمترین منابع درآمدی آنها
محسوب ش��ده و نقش بارزی در تولید ناخالص
داخل��ی ایفا میکند .با این تفاس��یر و با عنایت
به اینکه س��هم  25تا  30درصدی اس��تانهای
س��احلی در اقتصاد ایران قاعدت��ا به حوزههای
متعدد از جمله صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی
وابسته اس��ت ،نمیتوان دقیقا اعالم کرد صنایع
دریایی میتواند دولت را در خروج از رکود یاری
رس��اند یا خیر؟ در این خصوص نگاهی به سهم
صنایع دریایی در صادرات غیرنفتی (بعنوان یکی
از برنامهه��ای دولت در خ��روج اقتصاد از رکود)
مؤید این است که در حال حاضر بخش دریایی
کش��ور باید واقعبین ب��وده و حداقل طی برنامه
شش��م توس��عه تالش جدی خ��ود را اوال برای
مشخص شدن دقیق سهمش از توسعه اقتصادی
و دوما گسترش و افزایش این سهم به کار برد؛ و
در شرایط فعلی نمیتواند به دولت کمک بزرگی
برای خروج از رکود کند.
ارزیاب�ی ش�ما از ظرفیته�ای کنونی صنعت
کشتیسازی کش�ور چیس�ت و به چه دالیلی
این ظرفیتها خالی مانده و بعضا دچار تعطیلی
شدهاند؟

شاید بتوان در یک کلمه این موضوع را خالصه
کرد؛ «عدم اعتماد» .عدم اعتماد به این معنی که
بخشی از خالی بودن ظرفیت صنعت کشتیسازی
کشور به علت ناتوانی این صنعت در جلب اعتماد
کارفرمایان بخش دریایی اس��ت .کشتیس��ازی
کش��ور در طول س��الها فعالیت خود نتوانسته
اعتماد کشتیرانیها را به خود جلب کند .صنایع
دریایی باید در ابتدا و قبل از دیگران منتقد خود
باشد .بهراس��تی چرا در طول سالهای گذشته
نتوانستهایم قولی به کشتیرانیها بدهیم که سر
موعد به آن عمل کنیم؟ در اینجا بحث از دولت
نیست که باید بعنوان یک صنعت استراتژیک از
حوزه ساخت و تعمیر در صنایع دریایی حمایت
کند .بحث بر س��ر ع��دم مدیریت زمان و هزینه
و س��رمایه در بخش صنایع دریایی کشور است.
ظرفیتهای صنایع دریایی خالی اس��ت؛ زیرا به
دلیل ناتوانی در مدیریت زمان و هزینه و سرمایه
موج��ب بیاعتمادی ش��رکتهای کش��تیرانی
و کارفرمای��ان این بخش ش��ده اس��ت .صنایع
دریایی کشور باید بداند که دولت از بیتالمال و
سرمایههای آیندگان نباید هزینه آزمون و خطای

آن را بدهد .امروز زمانی است که مدیران صنایع
دریایی کش��ور باید دور هم بنشینند و منتقدانه
به فعالیتهای خود در طول دهههای گذش��ته
نگاه کرده و تغییر را ابتدا از خود شروع کنند .در
غیر این صورت حتی اگر دولت چش��م و گوش
بس��ته به این صنعت کمک کند؛ بازهم صنایع
دریایی اندر خم یک کوچه خواهد ماند .الزم به
ذکر و تاکید است که سیاستهای کالن دولتها
و نظ��ام و عدم حمایت ج��دی از این صنعت و
تولیدات داخلی و عدم اهتمام به حل مشکالت
تاریخی و س��نواتی ش��رکتها و وج��ود قوانین
دستوپاگیر خصوصادر بخش گمرکات کشور که
متناس��ب با این صنعت نیست و موانع تحریمی
و محدودیتهای تامین کاال و عدم برنامهریزی
و توجه الزم به زنجی��ره تامین اقالم دریایی در
کشور وعدم سفارشگذاری بهموقع جهت ساخت
و عالقهمندی بخش��ی از سازمانها و مدیران به
خریدارهای خارج��ی از عمدهترین دالیل رکود
و خالی بودن ظرفیتهای کارخانجات در بخش
مرتبط به دولت و نظام است.
با توجه به در پیش بودن مقطع تدوین برنامه
شش�م توس�عه ،بخش دریایی چگونه میتواند
از ای�ن فرصت برای توجه بیش�تر به این حوزه
استفاده کند؟ آیا در جریان اقدامات شورایعالی
صنایع دریایی در این زمینه قرار دارید؟

صنایع دریایی برای خود باید نقش��ه راه داش��ته
باشد؛ همچون صنعت خودرو .برنامه ششم توسعه
بهتنهایی چارهکار نیست .صنایع دریایی جداگانه و
هماهنگ با برنامه ششم باید ابتدا به ریشهشناسی
مش��کالت ،در مرحله بعد تدوین راهحلها برای
برونرفت از ش��رایط موجود و پس از آن توسعه
فعالیتها اق��دام کند .بر این اس��اس هر چه در
برنامه شش��م توس��عه به بخش دریایی و صنایع

دریایی بیشتر توجه ش��ود افق آینده روشنتر و
امیدوارکنندهتر خواهد بود .مجددا تأکید میکنم
صنایع دریایی باید با حضور تمام فعاالن خصوصا
فعاالن بخش خصوصی و دس��تگاههای دولتی و
سازمانهای حاکمیتی در کنار هم به تدوین برنامه
توسعه فعالیتهای پنجساله برای خود اقدام کند.

با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش
تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی در
سواحل جنوب کشور (که در قالب سیاستهای
کلی جمعیت کشور ابالغ شده است) ،چالشها و
چشمانداز تحقق این امر را چگونه میبینید؟

هفت استان ساحلی کشور امروز حدود یک چهارم
جمعیت ایران را در اختی��ار دارند .این در حالی
است که این استانها بین  20تا  25درصد تولید
ناخالص داخلی را نیز به خود اختصاص دادهاند.
از سوی دیگر ،دو استان خوزستان و بوشهر مرکز
و مأمن بی��ش از  95درصد فعالیتهای نفتی و
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشور است .تمرکز
جمعیتی در سواحل جنوب زمانی جواب خواهد
داد ک��ه از این منابع موجود اس��تفاده درس��تی
صورت بگیرد و دولت برای ایجاد زیرساختهای
الزم و ایجاد ش��غل اقدام ک��رده و در برنامههای
توسعهای خود آن را در نظر بگیرد.
مهمترین اولویتهای پیش�نهادی شما جهت
بررسی در کمیتههای تخصصی همایش و طرح
در قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟

الف -تدوین نقش��ه راه و برنامه توس��عه  5ساله
صنایع دریایی کشور
ب -فعال کردن جدی ش��ورایعالی با نام صنایع
دریایی و یا شورایعالی دریا
ج -بررسی و آسیبشناس��ی دالیل عدم اجرای
قانون صنایع دریایی و س��ایر مصوبات مرتبط با
صنایع دریایی
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گفتوگوبامحمدبناییبابازاده،عضوسابقهیأتمدیرهانجمنومدیرعاملشرکتفراساحلیدلتا

مشکلعمدهصنایعدریاییدولتیبودنمصرفکنندگاناست
محمدبناییبابازاده،عضوسابقهیأتمدیرهانجمنمهندسیدریاییایران،معتقداست«:معضلومشکلصنعتدریاییکشورایناستکهعمدهمصرفکنندگان
این خدمات ،دولتیها هستند» .وی که سابقه مدیرعاملی شرکت صدرا را نیز در کارنامه دارد و در سالهای اخیر مدیرعامل شرکت فراساحلی دلتاست؛ در این
گفتگوبهتحلیلمشکالتریشهایصنعتدریاییکشورپرداختهاست.
لطفا توضیحاتی درباره سابقه علمی و صنعتی
خ�ود در ح�وزه صنایع دریای�ی و نیز چگونگی
ارتباط با انجمن مهندسی دریایی ایران و مقطع
عضوی�ت خ�ود در هیأت مدیره انجم�ن را ارائه
فرمایید.

اینجانب دارای مدرک لیسانس مکانیک از دانشگاه
تبریز و دارای مدرک فوق لیسانس در رشته کشتی
س��ازی و س��ازههای دریایی از دانشگاههامبورگ
هس��تم و تا س��ال  1388در ش��رکت صدرا در
سمتهای مدیریت مهندسی و مدیر عامل شرکت
کار کردهام و ارتباط با انجمن از بدو تأس��یس آن
بوده است هرچند زمان همکاری بنده با انجمن در
مقایسه با دوستانی که بار زحمات تأسیس و اداره
انجمن را از بدو تأسیس تا امروز صادقانه کشیدهاند
قابل قیاس نیست که جا دارد اینجا از همه دوستانی
که صادقانه و با عشق و عالقه به شکوفایی و به بار
نشستن انجمن کمک کردهاند و میکنند تشکر و
قدردانی خاصی داش��ته باشم ،هر چند برای این
خدمات بدون چشمداشت نامی به غیر از عشق و
عالقه خدمت به کشور نمیتوان گذاشت ،که امید
است همیشه موفق و موید باشند.
مش�کالت اصلی صنایع دریایی کش�ور را در
مقطع کنونی چه میدانید؟ آیا انجمن نسبت به
دوره مسؤولیت شما توانسته گامهای مؤثری در
جهت رفع آنها بردارد و یا آنکه مشکالت قدیمی
پابرجاست؟

مشکالت صنایع دریایی جدا از مشکالت صنعتی
کشور نیست ،این مش��کالت در حد یک جواب
چند سطری نمیگنجد ولی شاید بتوان به تیتر
این مشکالت اشاره کرد:
 -1شاید بزرگترین معضل صنعت و اقتصاد کشور
پول نفتی است که دولتها بدون دغدغه بدست
میآورند که آنها را بی نیاز از پرداختن به مشکالت
صنعت ،اش��تغال و اقتصاد بدون نفت میکند و
س��عی میکنند هر جا مشکلی پیش آید با پول
نفت ،مس��کنی را به بدنه کشور تزریق کنند که
در کوتاه مدت موجب تسکین درد میشود ،ولی
عوارض آن سالها بجا میماند ،که نشانه آخرین
تزریق ،تورم 40درصد در سالهای اخیر است و از
همه بدتر توزیع پول یارانه در مقابل تالش و کار
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صفر است و فرهنگی که این توزیع پول در جامعه
بوجود میآورد ،تا قرنها میتواند کشور را فلج کند،
مهم نیس��ت که شما چقدر پول توزیع میکنید،
مهم اینست که جامعه میپذیرد پولی را دریافت
کن��د که در قبال آن کاری را انجام نداده اس��ت.
در صورتی که مستحقترین انسانها برای چنین
کمکی بیم��اران و یا ازکارافتادگان هس��تند که
متأسفانه چیزی برای کمک به آنها باقی نمیماند
درس تاریخ به ما اینس��ت که موفقترین ملتها با
تالش و کار به جایی رس��یده است نه با پول باد
آورده که به نسلهای آینده نیز تعلق دارد.
 -2صنعت م��ا حالت ش��ترگاوپلنگ را دارد ،به
هیچیک از اقتصادهای موفق دنیا شباهت ندارد.
در هر برههای از جایی کپی برداری ش��ده است،
اقتصاد ما زنجیرهای اس��ت به هم بافته ش��ده از
شکلهای اقتصادی مختلف که هر یک از آنها در
دنیا امتحان ش��ده است و میشود .شکل دولتی،
تعاون��ی ،آزاد .ش��کل تعاونی که بع��د از انقالب
س��عی در آزمایش آن داشتیم که چندان موفق
عمل نکرد ،چون تعاونی بود که سیاس��تمداران
میخواستند با تزریق پولهای دولتی آن را درست
کنن��د ،جدیدا ب��ازار آزاد را امتحان کردیم که در
مقابل اقتصاد دولتی و شبهدولتی نتوانست دوام
بیاورد ،خالصه اینکه اگر زنجیر اقتصاد کش��ور را
بکشیم از محل بخش خصوصی آن پاره میشود
چرا که در بخشهای دیگر آن به دولت و پول نفت

وصل هستند و هنوز میتوانند تا نفت هست ادامه
حیات بدهند و پول نفت را ببلعند .بنابراین ،بخش
خصوصی بصورت رقابتی هیچ شانسی برای عرض
اندام ندارد ،مخصوصا وقتی میتوان همه چیز را با
دالر ارزان از خارج خرید.
 -3تجربه س��الهای اخیر نشان داد که تمامی
اهرمهای اقتصادی کش��ور در دست نفت است
و چگونه در عرض کمتر از یک سال قیمت دالر
به س��ه برابر میرس��د وقتی که دوباره دولتها
فرصت پیدا میکنند از واقعی شدن قیمت دالر
جلوگی��ری کنند دوباره صنعت کش��ور به کما
میرود ،هر چق��در دولتها تالش کنند قیمت
دالر را پایی��ن نگهدارند عمال کمک میکنند به
ورود کاالهای خارجی به عبارتی ما سوبسید را به
جای کاالی داخلی به کاالهای خارجی پرداخت
میکنیم در س��الهای اخیر هر چن��د تورم در
ح��د 40درصد ب��وده ولی قیم��ت دالر پایینتر
آمده اس��ت ،یعن��ی تا ح��دود 100درصد ما به
کاالی خارجی سوبسید میدهیم بنابراین تولید
و صنعت داخل هیچ شانس��ی برای عرض اندام
ندارد و با هیچ آمپول نمیتوان آنرا درمان کرداال
مسکن مخرب تزریق پولهای نفت .برای اینکه
اقتصاد کشور و رقابت پذیری جهانی آنرا مقایسه
کنیم با اقتصادهای رقابت پذیر دنیا بسیار راحت
میتوان به بازار میوه سر زد ،قیمت یک کیلو موز
از وقتی که وارد کش��ور شده همیشه حدود یک
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دالر بوده که از هزاران کیلومتر دورتر وارد کشور میشود ولی میوهای که
در داخل ما تولید میکنیم و شاید از تولید تا مصرف چند کیلومتر بیشتر
فاصله ندارد سه تا چهار برابر قیمت موز است.
 -4مهاجرت تحصیلکردهها و مغزهای کشور بعد از کسب تجربه الزم در داخل
کش��ور که با هزینه آموزش در داخل همراه است بعد از رسیدن به راندمان
الزم و قابل قبول به خارج از کشور ،و بدتر از همه اینکه این مهاجرتها اکثرا
بیبازگشت است و هیچ تجربهای از خارج به داخل منتقل نمیشود.

با توجه به برنامههای دولت یازدهم برای خروج از رکود و کاهش تورم،
توجه به صنعت دریایی کش�ور چه نقشی را میتواند در این زمینه ایفا
کند؟ آیا عملکرد ارگانهای دولتی و مراجع مؤثر کش�ور دراین جهت
بوده است؟

دولت یازدهم تالش کرده است از بی نظمیهای مالی دولت قبلی و چاپ و
توزیع پول در جامعه جلوگیری کند که نهایتا میتواند تورم را کاهش دهد،
ولی منجر به رشد اقتصادی پیشبینی ش��ده در برنامههای توسعه کشور
نخواهد شد؛ مگر اینکه دوباره دالرهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق شوند.
آنچه که دولت باید انجام دهد تا اقتصاد را س��الم کند ،عبارتند از :رفتن به
طرف کاهش وابس��تگی به پول نفت ،رقابتی کردن تولید داخلی با اصالح
قیمت دالر حذف سوبسید به نرخ دالر است .تصمیم برای اصالح نوع کارکرد
ساختار اقتصادی کشور عبارت است از جلوگیری از جریان دالرهای نفتی به
طرف شرکتهای دولتی و شبه دولتی و تعاونی و ایجاد میدان رقابتی قابل
قبول با استاندارد جهانی برای بخش خصوصی کشور ،که با حفظ ساختار
فعلی کاری بسیار مشکل است؛ مگر اینکه تجدیدنظری در ساختار اقتصادی
کشور صورت گیرد.

با توجه به در پیش بودن مقطع تدوین برنامه ششم توسعه ،بخش دریایی
چگونه میتواند از این فرصت برای توجه بیشتر به این حوزه استفاده کند؟
آیا در جریان اقدمات شورایعالی صنایع دریایی در این زمینه قرار دارید؟

معضل و مشکل صنعت دریایی کشور این است که عمده مصرف کنندگان
این خدمات ،دولتیها هستند ،تجربه نشان داده است در صورتی که شرایط
سیاس��ی کشور اجازه دهد آنهاترجیح میدهند نیازهای خود را از خارج از
کشور تهیه کنند و این امر را میتوانند کامال توجیه کنند با توجه به بهتر
بودن کیفیت ،زمانبندی و قیمت تمامشده اجناس و خدمات خارج کشور،
مگر اینکه در برنامههای توسعه کشور پیشبینیهای الزم در جهت اصالح
قیم��ت دالر صورت گیرد یا با ممانع��ت از ورود این نوع کاالها و خدمات از
خارج ،بهای تمامشده باالی آن در داخل پرداخت شود .به عبارت دیگر ،به
جای پرداخت سوبسید به اجناس خارجی با پایین نگهداشتن قیمت دالر
این سوبسید به صنعت کشور داده شود .در صورتی که االن برعکس است ،با
صنعت قرارداد دالری میبندیم و دالرآن را به قیمت دالر داخلی که وجود
خارجی ندارد ،پرداخت میکنیم .بنابراین ،سرانجام صنعت معلوم است که
به کجا میرود.
با توجه به در پیش بودن شانزدهمین همایش صنایع دریایی ،مهمترین
اولویتهای پیشنهادی شما جهت بررسی در کمیتههای تخصصی همایش
و طرح در قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟

 -1آزاد کردن قیمت دالر بطوریکه آنهایی که چشم به اجناس خارجی دارند
بهای آنرا بپردازند.
 -2تدابیر الزم برای جلوگیری از فرار مغزها و سرمایهها که این مطلب فقط
جنبه اقتصادی ندارد بلکه فرار آنها با فرار س��رمایه در یک راس��تا است که
امنیت سرمایهگذاری میخواهد.
 -3تجدید نظر در دیدگاههای سیستم دولتی به بخش خصوصی در کشور
بطوریکه قانون ،مدافع بخش خصوصی باش��د نه مثل شرایط فعلی مدافع
بخش دولتی و شبهدولتی است و بخش غیردولتی هیچ مدافعی ندارد.

فرشید سیدحسینی ،مدیرعامل صنایع فراساحل (صف):

کارفرمایانملزمبهخریدشناور
از داخل شوند
مدیرعامل صنایع فراساحل
(صف) با بیان اینکه «پروژه
س��اخت دو فروند ش��ناور
حف��اری ب��ه دلي��ل عدم
پرداخت صورت وضعيتها
و خري��د دکل از خ��ارج از
کش��ور در یارد این شرکت
در بندرعب��اس متوق��ف
شده اس��ت» ،تأکید کرد:
دستگاههای دولتی که کارفرمای اصلی پروژههای نفت و گاز هستند؛ باید
اولويت ساخت پروژهها را شرکتهای داخلی قرار دهند.
فرش��ید سیدحسینی افزود :با توجه به اينکه پروژههای ساخت شناور و
ساير س��ازههای دريايی اشتغالزایی باالیی به همراه دارد ،باید از ساخت
داخل بصورت عملی حمايت شود؛ اما تاکنون اقدام عملی در این جهت
انجام نپذيرفته است.
وی درباره دالیل خالی ماندن ظرفیتهای ساخت کشتی در کشور گفت:
نزد متقاضيان شناورها بخصوص ارگانهای دولتی انگيزه و ديدگاه خوبی
نسبت به ساخت داخل وجود ندارد .ضمن اينکه مديريت دولتی بيشتر
سازندگان توانايی الزم جهت س��اخت بهموقع و باقيمت مناسب را دارا
نیستند.
وی افزود :نيازهای کشور در رابطه با شناورهای سايز کوچک و متوسط
مانند يدک کش و شناورهای خدماتی
سکوهای نفتی مشخص است و تعداد زيادی از اين شناورها از شرکتهای
خارجی اجاره شدهاند .بنابراين ،جا دارد در شانزدهمین همایش صنایع
دریایی بر تخصيص بودجه و الزام کارفرمایان جهت خريد از داخل و الزام
سازندگان در مورد برنامهريزی مؤثر جهت کاهش هزينهها و زمان ساخت
و باال بردن کيفيت تأکید شود.
مدیرعامل صف با اشاره به در پیش بودن مقطع تهیه برنامه ششم توسعه
خواستار آن شد که از دستاندركاران تدوين برنامه ششم توسعه جهت
شركت در همايشهاي صنايع دريايي دعوت بعمل آيد تا با اين صنعت
آشنا شده و سهم صنايع دريايي و كشتيسازي را در برنامه ششم توسعه
لحاظ کنند.
وی درباره راهکارهای اجرایی شدن سیاستهای ابالغی جمعیت در جهت
افزایش تمرکز جمعیتی در سواحل جنوب کشور گفت :تأمين منابع مالی
جهت توسعه مناطق ساحلی اصلیترين چالش است .در صورت تأمين
نقدينگی برای ايجاد ،توس��عه و يا تکميل زيرساختها ضمن ايجاد کار
مهاجرت به اين مناطق تس��هيل میشود .چراکه با توجه به منابع غنی
دريايی چشمانداز خوبی برای توسعه این مناطق وجود دارد.
گفتنی است ،شرکت صنایع فراساحل (صف) از شرکتهای عمده دریایی
کشور محسوب میشود که دز زمینه «مهندسی ،خريد ،ساخت و نصب
سازههای فراساحل و پروژههای نفت و گاز»« ،ساخت شناور»« ،پروژههای
بندری از قبيل ساخت اسکله ،آبگير پااليشگاهها» و «ساخت پااليشگاهها
و يا تجهيزات مربوط به پااليشگاهها» فعالیت دارد.
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گفتوگوبادکترمهدیسیف،مدیرعاملشرکتصنایعکشتیسازیعظیمگسترشهرمز

حوضچهخشکتعمیراتیبندرعباسآمادهبهرهبرداریاست
اولین حوضچه خشک شرکت صنایع کشتیسازی عظیم گسترش هرمز در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و قرار است همزمان با برگزاری شانزدهمین
همایشصنایعدریاییدربندرعباساینامرصورتگیرد.دربارهاینموضوعومسایلمختلفصنعتدریاییبادکترمهدیسیف،مدیرعاملشرکتصنایع
کشتیسازیعظیمگسترشهرمزوعضوسابقهیأتمدیرهانجمن،گفتوگوییکردهایمکهدرپیمیآید:
ایران منتشر کرد ،ارزیابی شما از این گزارش چه
بود؟

ب�ا توج�ه ب�ه اهمیت ح�وزه فعالیت ش�رکت
عظیمگس�ترش هرمز در اح�داث حوضچههای
خشک بندرعباس ،آخرین وضعیت این پروژه به
چه صورت است؟

شرکت صنایع کشتیسازی عظیم گسترش هرمز،
زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
(ایدرو) ،مجری طرح احداث داکهای خشک در
بندرعباس اس��ت که بزرگترین کارخانه تعمیر و
ساخت بزرگترین کش��تیهای نفتکش VLCC
خواهد بود .این داکها دارای طول  375و  475متر
هستند که با تأمین مالی و تحت نظارت سازمان
گسترش ساخته شدهاند و انشاءاهلل در اواخر پاییز
س��ال جاری بخش تعمیرات آن آغاز بکار خواهد
کرد .بم��وازات بهرهب��رداری از حوضها ،عملیات
تکمیل و احداث کارگاهها و جرثقیلهای مربوطه
نیز ادامه خواهد داشت.
با توجه به سابقه مدیریت شما در شرکتهای
عمده دریایی کش�ور ،مش�کالت اصلی مبتالبه
صنایع دریایی کشور را چه میدانید؟

مشکالت مجموعه صنایع دریایی سالهاست برای
همه شناخته شده است و همواره تکرار میشوند
اما متاسفانه همچنان اقدام موثری برای رفع آنها
برداشته نمیشود .مشکالت عمده را شاید بتوان
بصورت زیر عنوان کرد:
 قانون توسعه صنایع دریایی ،که امیدهای زیادیبه آن بسته شده بود عمال راکد ماند بطوریکه عده
ای بخ��ود اجازه دادهاند و اظهار میدارند که دارای
اشکاالتی است و یا اینکه قابل اجرا نیست .این قانون،
که با بررسی قوانین حمایتی کشورهای صاحبنام در
صنعت دریایی تهیه شده است اگر همت کافی برای
اجرا و پیگیری آن وجود داشته باشد ،قطعا تاثیرات
بنیانی در صنعت دریایی خواهد داشت.
 تأمین منابع مالی در صنایع دریایی ،که سازوکارمناسبی همچون سایر کشورها نظیر کره جنوبی و
چین باید برای آناندیشیده شود.
 اعالم نشدن نیازهای شرکتهای کشتیرانی عمدهکشور ،بطوریکه معمول است در آخرین لحظات
ای��ن نیازها اعالم میش��ود که عمال ش��رکتهای
خارجی ،با تجربه و س��ابقه ای که دارند ،تنها راه
تأمین آنها خواهند شد.
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متاسفانه کیفیت و کمیت گزارشی که تهیه شده
است اصال نمیتواند برای صندوق توسعه صنایع
دریایی یک نکته مثبت باش��د .صن��دوق باید به
وظایف خود که تأمین منابع الزم است ،بپردازد و
ابزارهای حمایتی را فعال و پیگیری کند و اینگونه
مطالعات را به اهل آن واگذار کند.

با توجه به برنامههای دولت یازدهم برای خروج
از رکود و کاهش ت�ورم ،توجه به صنعت دریایی
کش�ور چه نقش�ی را میتواند در این زمینه ایفا
کند؟

مهمتری��ن تاثیر صنع��ت دریایی ب��ر برنامههای
ضدتورمی و خ��روج از رکود دولت یازدهم ،ایجاد
و راهاندازی تولید و ایجاد اشتغال است .متاسفانه
اق��دام قابلتوجهی در ای��ن زمینه صورت نگرفته
است .اگرچه جهتگیریهایی اعالم میشود ،اما
کمتر به عمل درآمده است.
صندوق حمایت از توسعه صنایع درسال جاری
گزارشی از وضعیت س�اخت و تعمیر کشتی در

با توجه به درپیش ب�ودن مقطع تدوین برنامه
شش�م توس�عه ،بخش دریایی چگونه میتواند
از ای�ن فرصت برای توجه بیش�تر ب�ه این حوزه
استفاده کند؟ آیا در جریان اقدامات شورایعالی
صنایع دریایی در این زمینه قرار دارید؟

ش��ورایعالی صنای��ع دریای��ی که تاکن��ون فقط
تعداد مع��دودی جلس��ات برگزار ک��رده و البته
سیاس��تگزاریهایی هم اعالم شده است .اما واقعا
انتظار از چنین شورای بلند پایه ای که هفت وزیر
در آن عضویت دارند بسیار باالتر از اینها است .یک
عامل اصلی که میتواند همگرایی و یا نتیجه دهی
این شورا را چند برابر کند ،مسئول و کسی است که
پیگیریها را انجام میدهد که باید چیزی همطراز
ی��ک وزیر ی��ا حداقل معاون وزیر باش��د تا بتواند
مقاومتهایی را که در مقابل توسعه صنعت دریایی
و بکارگیری قانون توسعه صنایع دریایی میشود،
برطرف کند.
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مدیرعامل شرکت مهندسی و مدیریت صف رزموند:

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور طرح نواندیشان:

مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و مدیریت صف
رزموند که بعنوان یک شرکت هولدینگ در صنایع
نفت ،گاز و پتروشیمی و در طیف متنوع ،وسیع
و جامع��ی از فعالیتهای مهندس��ی و مدیریت
پروژهها و همچنین مشاوره و انجام سرمایهگذاری
در طرحهای س��ودده مرتبط فعالیت دارد ،گفت:
در حال حاضر این ش��رکت با تکیه بر تجربیات
ارزشمند خود در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی،
فعالیتخودرادرسایربخشهایصنعتگسترش
داده است .بطوریکه در حال حاضر این شرکت به صورت تخصصی در صنایع دریایی،
زیربنایی و بندری ،آب و نیرو و زیستفناوری نیز مشغول به کار و تالش در جهت
اعتالی نام ایران اسالمی است .محمد کساییان افزود :طی سال گذشته گروه رزموند
عالوه بر ادامه فعالیتهای پیمانکاری خود در زمینه س��اخت سکوهای دریایی از
جمله س��اخت س��کوهای  ،SPD12D، SPD12Eمیدان فرزاد  Bو سکو و تاپساید
میدان درود وارد عرصه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک نیز ش��د .کس��اییان در ادامه
مهمترینفعالیتهایشرکترااینگونهبرشمرد:سرمایهگذاریدراحداثاولینواحد
( GTL (Gas to Liquidکش��ور و همچنین س��رمایهگذاری جهت تولید بیودیزل
و محصوالت دارویی از ریزجلبک ( .)Micro Algeaمدیرعامل ش��رکت مهندسی و
مدیریت صفرزموند عمدهترین مشکل این شرکت را «عدم تزریق نقدینگی و حتی
پرداخت صورتحساب فعالیتهای انجامگرفته از جانب کارفرمایان اصلی» بیان کرد
و افزود :عدم حمایت دولت از صنایع دریایی و عدم اطمینان نس��بت به فعاالن و
شرکتهای فعال در این صنعت از جمله مشکالت صنایع دریایی است .وی درباره
انتظارات موجود از دولت گفت :دولت میتواند با تزریق نقدینگی به ش��رکتهای
فعال در این صنعت و تکیه بر تواناییها و دانش داخلی بجای واردات از کشورهایی
نظیر چین ،سبب شکوفایی و رونق این صنعت در کشور شود که از جمله مهمترین
پیامدهای آن ایجاد اشتغال در کشور بخصوص در نواحی ساحلی جنوبی و نیز ایجاد
ارزش افزوده در کشور خواهد بود .محمد کساییان با بیان اینکه «یکی از مهمترین
صنایعی که میتواند س��بب رونق اقتصادی و خروج از رکود ش��ود صنایع دریایی
اس��ت» ،گفت :توسعه این صنعت سبب بهبود و توسعه نواحی کمتر توسعهیافته
کش��ور بخصوص در نواحی ساحلی جنوبی میشود و به دلیل حجم باالی صنایع
مرتبط به این صنعت ،این امر موجب ایجاد اشتغالزایی با نرخ قابل توجه به صورت
مس��تقیم و غیرمستقیم خواهد ش��د .وی با انتقاد از عدم حمایت دولت از صنایع
ت گذشته افزود :این رویکرد دولت سبب از دست رفتن برخی
دریایی بویژه در دول 
مزایای این صنعت در کشور شده و لطمات جبرانناپذیری به صنعت دریایی کشور
وارد کرده است .امید است با پیگیری و حمایت دولت تدبیر و امید از صنعت دریایی
کش��ور شاهد رونق و توسعه این صنعت در کشور باش��یم .وی در ادامه با اشاره به
تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی
در سواحل جنوب کشور و چشماندازهای تحقق این موضوع افزود :توجه به صنایع
دریایی در کشور و تالش در جهت توسعه این صنعت سبب بهبود وضعیت اشتغال
بخصوص در نواحی ساحلی جنوب کشور میشود که این امر به خودی خود میتواند
سبب بهیود معیشت مردمان این نواحی ،پیشرفت و توسعه بنادر و شهرها شود که به
نوبه خود موجب ابجاد مراکز جدید جمعیتی در کشور خواهد شد .کساییان در پایان
گفت :نوار ساحلی موجود در شمال و جنوب کشور سبب ایجاد مزیت نسبی در ایران
شده است .از طرفی حضور متخصصان صنایع دریایی و وجود نیروی کار جوان را
میتوان بعنوان مهمترین عوامل توسعه این صنعت در کشور قلمداد کرد.

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور طرح نواندیشان که در حوزههاي مهندسي
و پروژههاي مهندس��ي نفت و گاز و پتروش��يمي ،بنادر و س��ازههاي دريايي،
تعميرگاههاي شناور ،ساختمانهاي صنعتي سد ،پل و آزادراه فعاليت دارد؛ سیر
فعالیت این ش��رکت را در یک سال اخیر «خوب و تثبيتشده» ارزیابی کرد.
علی پاکنژاد درعینحال مشکل اصلی صنایع دریایی کشور در مقطع کنونی
را «كمبود نقدينگي ناشي از ركود اقتصادي موجود ،فقدان يك سند باالدستي
توسعه صنايع دريايي يا عدم التزام به انجام آن و ضعف در مديريتها» عنوان
کرد و افزود :دولت و دس��تگاههاي دولتي اگر تعهدات مالي خودرا نس��بت به
طرحها بموقع انجام دهند و معوقههاي مالي را بپردازند؛ قطعا كمك مؤثري در
برونرفت از بحرانهاي فعلي صنعت خواهد بود .پاکنژاد با انتقاد از بیتوجهی
به صنعت دریای��ی در برنامههای دولت یازدهم برای خروج از رکود و کاهش
تورم ،گفت :ما كه تاكنون اقدام شاخصی از دولت يازدهم در اين جهت نديدهايم
و البته شرايط دولت را نيز درك ميكنيم و اميدواريم با فرصت دادن به دولت
در سال آينده شاهد تحوالت مثبت باشيم .مدیرعامل شرکت نواندیشان درباره
دالیل خالی ماندن و یا بعضا تعطیل شدن ظرفیتهای کنونی صنعت دریایی
کش��ور اظهار داشت :اين موضوع يعني عدم استفاده از ظرفيتهاي صنعتي
كشتيسازي در ساير بخشهای توليدي كشور هم به چشم ميخورد و بعبارت
ديگر اين يك مسأله عام است و منحصر در صنايع دريايي نيست .طبعاً وقتي
تقاضا در بازار كاهش پيدا كند ،صنايع با ركود مواجه خواهند شد .از سوي ديگر،
وقتيتوليدداخليصرفهاقتصادينداشتهباشد،توليدكنندههاترجيحميدهند
درآمد خود را از واسطهگري و واردات تأمين کنند كه متأسفانه امری فراگير
شده است .پاکنژاد با تاکید بر حداکثر استفاده بخش دريايي از فرصت تدوين
برنامه شش��م و جبران خالءهاي قانوني و برنامههاي خود افزود :توجه بيشتر
به نهادهايي همانند «ستاد توسعه فناوري و صنايع دانشبنيان دريايي» قطعا
میتواند مفید باش��د .وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص
تمرک��ز جمعیتی و ایجاد مراکز جمعیتی در س��واحل جنوب کش��ور گفت:
تمركز جمعيتي در سواحل جنوب كشور عمال در پروژه «طرح بنادر كوچك
چندمنظوره» كه با محوريت سازمان بنادر و دريانوردي در دست اجراست ،به
فعليت خواهد رسيد .اين طرح بزرگ ملي كه در مرحله اول آن نزديك به 60
نقطه جديد ساحلي ايجاد شده؛ مناسبترين راهكار براي توسعه پايدار سواحل
جنوب كشور ميتواند باشد كه البته با چالشهايي نيز مواجه است كه بيان
آنها در اين مقال نميگنجد .پاکنژاد درباره اولویتهای پیشنهادی خود جهت
بررسی در کمیته تخصصی همایش و طرح در قطعنامه پایانی جهت پیگیری
گفت :به نظر بنده از بندهاي قطعنامه مهمتر ،التزام عملي به اجراي آن است.
مف��اد پانزده قطعنامه قبلي باندازه كافي جام��عبودهاند و در صورتي كه اجرا
ميشدند وضعيت صنايع دريايي بهتر از اين ميبود .لذا ايجاد سازوكاري مؤثر
در دبيرخانه همايش و همچنين انجمن مهندسي دريايي ايران جهت پيگيري
مصوبات قابل توصيه است .وی در پایان افزود :با توجه به سهم ناچیز ایران از
صنایع دریایی جهان باالخص در صنعت کشتیسازی که شاخص و برجسته
است و سهم ما درتولید جهانی به یک در هزار هم نمیرسد؛ ادامه استراتژی
فعلی صنایع را به صالح نمیدانم .الزم است که در نگرش ما به این بازار تحول
اساسی ایجاد شود و برای شروع ارتقای فنآوری و استفاده از فناوریهای نوین
را توصیه میکنم .باید حرف تازهای برای گفتن در این بازار داشت و راه ارتقای
سهم کشور ما استفاده از تکنولوژیهای نوین است .در غیر اینصورت ،همین
مسیری را که تاکنون ادامه دادهایم خواهیم رفت و راه بجایی نخواهیم برد.

دولتتزریقنقدینگیکند

بااستراتژیکنونیبهجایینمیرسیم
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مدیرعاملشرکتخدماتدریاییدلفینباتأکیدبرایجادوزارتدریاداری:

خودسریهاياقتصاديدرجامعهدرياییراپایاندهید
مدیرعامل شرکت خدمات دریایی دلفین که در حوزه
ارائه خدمات بندري و پشتيباني فراساحلي در حوزه
خليج فارس و درياي عمان فعالیت دارد؛ گفت :روند
فعاليت اين شركت در یک سال اخیر همچنان بمانند
دوس��ال گذش��ته بعلت تحريم ،خيلي كند و تقربي ٌا
متوقف بوده است.
عبدهلل نایینی درباره مشکالت اصلی صنایع دریایی
کشور در شرایط کنونی اظهار داشت :جامعه دريايي
ايران بيسرپرست رها شده و من میگويم يتيم است
و براي حفظ حيات به هر سو میدوند.
نایینی با مطرح کردن این س��ؤال که «آيا شخصي و
يا سازماني هست كه ادعا كند مسئوليت دولتي را در
حد يك وزارتخان��ه در جامعه دريایي بعهده دارد؟»،
ادامه داد :انجمنها و مراكز متعدد وابس��ته به دولت
همه مقطعي عمل ميكنند .به نظر من ،هيچ تداوم
سازندهاي صورت نگرفته و هركاري كه انجام شده براي
فرار از مسؤوليت و پاسخگويي در مقابل هجوم مديران
دريایي بوده است .وی درباره برنامههای دولت جدید
برای خروج از رکود و کاهش تورم ،و اینکه «توجه به
صنعت دریایی کشور چه نفش��ی را میتواند در این
زمینه ایفا کند؟» ،گفت :رویکرد دولت به موضوع ركود
و كاهش تورم بیشتر براي اقتصاد مصرفي جامعه است
و درواقع ،جلوگيري از افزايش تورم آنهم بيشتر مواد
مصرفي در دستور کار دولت است.
عبدهلل نایینی با طرح این پرس��ش که «آيا برنامهاي
براي توس��عه و فعالس��ازی بازار كار دريایي توسط
دولت اعالم شده است؟» ،تصریح کرد :جامعه دريایي
ما به خاطر دل بستن به اين مجموعهها ،صندوقها،
انجمنها و غيره سال به سال به عقب برگشته است.
نيروه��اي متخصص س��ازنده در ياردهاي كوچك و
بزرگ در حال ترك محيط كار هستند و به ياردهاي
ديگردر منطقه و يا بخ��ش خصوصي میروند چرا؟
چ��ون هيچ جه��ت مثبتي براي حماي��ت از جامعه
سازندگي و تعميراتي صنايع دريائي كه سرنوشتساز
باشد به چشم نميخورد.
وی یادآور ش��د :اظهارات كتبي انتقادي در نشريات
كوچك و بزرگ كشور صورت گرفته كه همه بيانگر
روزگار سخت و پسروي فعاليتهاي دريایي است.
مدیرعامل شرکت دلفین همچنین در مورد وضعیت
ساخت و تعمیر کشتی در ایران گفت :كشتيسازيها
بايد طبقهبندي میش��دند و س��فارش ساخت و يا
تعميرات را در حد مجاز تعيين شده قبول ميكردند.
بجاي قيمتگذاري و چانه زدن میبايست به باالبردن
كيفي��ت كار و كوت��اه ک��ردن زمان س��اخت توجه
میکردند.
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وی اف��زود :دليل خالي بودن ظرفيتهاي س��اخت
ش��ناور را بايد در يك مجموع��ه ديد كه خود نياز به
ي��ك مقاله طوالني خواهد داش��ت .به اختصار ،عدم
توانایي تحويل بهموقع سفارش ،تأخير در پرداختها
از س��وي سفارشدهنده ،تأخير در سفارش و تحويل
بهموقع ماش��ينآالت و مش��كالت مديريتي از اهم
نارساییهاست.
وی در بخ��ش دیگری از ای��ن گفتگو روند فعالیت
ش��ورایعالی صنایع دریایی را منف��ی ارزیابی کرد و
گفت :شورايعالي صنايع دريایی يك اقدام انحرافي
بود .جامعه دريایی كشور بسيار گستردهتر و مهمتر
و باكيفيتت��ر از بعضي وزارتخانهه��ا مانند وزارت
ورزش است .اين ش��ورا تاكنون چه كرده است؟ تا
كي بايد خود را گول بزنيم؟
نایین��ی افزود :زمان بس��رعت در حال گذر اس��ت و
ما نهتنها ش��رايط گذش��ته را حفظ نكردهايم؛ بلكه
بس��رعت در حال پسروي هس��تيم .اگر چنين شود
تصميم براي نقش دريايي آينده اين كشور اسالمي
پهناور در امارات و توسط شركتهاي خارجي مقيم
شيخنشينها گرفته خواهد شد .براي روح بخشيدن
ب��ه صنايع دريايي كش��ور پهناور ایران با س��احلي
گسترده در شمال و جنوب نياز به يك سرپرست ،يك
ارگان مس��ؤول با حضور دائمي در دستگاه دولتي و
در حد وزاتخانه و تحت نام پيشنهادي وزارت دريایي
(دري��اداري) اس��ت كه هماهنگي بين س��اير مراكز
قدرتهاي فني ،مالي و سياسي كشور را با نيازهاي
جامعه دريایي هماهنگ کند.
وی با بی��ان اینکه «افزایش جمعیت در ش��هرهای
شمالی یا جنوبی نه تنها نميتواند پشتوانه پيشرفت
صنايع دريایي حتي در يك منطقه ساحلي باشد ،بلكه
بسيارخطرناك خواهد بود» ،توضیح داد :افراد بدون كار
مبادرت به امر قاچاق میکنند و فعاليتهاي خالف
و غيرمجاز در مناطق ساحلی گسترش خواهد يافت.
اگر صنعت دريایي راه س��الم خود را طي كند؛ بدون
تبليغات جمعيت انبوه و سرمايهگذار و تخصصهاي
كوچك وابسته به شهرهاي ساحلي سرازير خواهند
شد .برعكس نميتوان حركت كرد.
این فع��ال دریایی همچنین تأکید کرد :با ديدگاهي
كه براي اينجانب با يك تجربه باالي  40سال فعاليت
دريایي بوجود آمده ،يك خالء بزرگي وجود دارد و آن
جايگاهاصليجامعهدريایييعنيبزرگترينوغنيترين
ركن اقتصادي -صنعتي كشور است كه میبايست در
مجموعه هيأت دولت قرار میگرفت تا بتواند از نيازها
و سياستگزاريهاي دولت در جهت ارتقاء بخشهاي
مختلف دريایي دفاع منطقي ارائه دهد .وی با انتقاد از

عملکرد انجمن مهندسی دریایی افزود :همانگونه كه
در مصاحبهها ،مقاالت و نامهنگاريهای رسمي بارها
با ذكر داليل گفتهايم كه جامعه دريایي بزرگترين و
مهمترين قشرجامعه را در تمام زمينههاي تخصصي،
علمي و حتي هنري را در بر ميگيرد و نبايد اين چنين
بيرحمانه دچار بيسرپرستي و بالتكليفي شود .چرا
انجمن مهندسي دریایی كه در حال حاضر حمايت از
صنايع دريایي را سرلوحه كار و فعاليت خود قرار داده،
تاكنون كالمي در حمايت و يا نظر كارشناسي خود
را در اين س��اماندهي براي جمع و تشكل شاخههاي
پراكنده جامعه دريایي بيان نميکند؟
مدیرعامل ش��رکت خدمات دریایی دلفین در پایان
گفت :من و خيلي از دلسوزان صنايع دريایي آگاهند
ك��ه بخشه��اي كالن دريايي مثل س��ازمان بنادر،
کشتیرانی جمهوری اس�لامی ،نفتکش و ...به حفظ
منافع خود میانديشند و به همن جهت ،تنها وجود
يك ارگان دولتي منس��جم در ح��د وزارت میتواند
پراكندگي وخودسري ارگانها ،سازمانها و مؤسسات
دريایي كش��ور را س��اماندهي كن��د و از حيفوميل
ش��دن بودجههاي اختصاصي دولت چلوگیری کند
تا در يك برنامه زمانبنديش��ده در جايگاه خاصي به
مصرف برس��د .اين فاجعه اقتصادي از سالها پيش
ش��روع ش��ده و همچنان ادامه داشته؛ تا به امروز كه
س��ختترين دوران را میگذراند ،رسيده است .همه
مقامات و صاحبنظران جامعه را س��وگند میدهم به
آنچه كه به آن معتقد هس��تند ،از اين روش جدایي
و خودس��ریهاي اقتصادي در جامعه دريایی دست
بردارند ،روزي خواهد رسيد كه همه آنها در مقابل ميز
قضاوت يك ملت قرار گيرند.
نایین��ی تصریح ک��رد :گفته و توصيه م��ا ايجاد يك
وزارتخانه اس��ت با يك سازماندهي  250نفركه تمام
ارگانهاي دريایی را از نظامي تا توليدكنندگان بخش
خصوصي كوچك تحت مديريت خود قرار دهد و به
همه شركتها و توليدكنندگان خط مشي اقتصادي و
سياسي دولت را ديكته و شرايط يكپارچه را بر جامعه
دريايي حاكم کند.

Marine Engineering
حمیدجمالیجمالآباد،مدیرعاملشرکتپرشیاهرمز:

بابخشودگیمالیاتیامکانرقابتبایاردهایخارجیفراهمشود
حمی��د جمال��ی جمالآباد ،مدیرعامل ش��رکت
پرش��یاهرمز ،با بیان اینکه «ش��رکت پرشیاهرمز
بزرگترین یارد تعمیرات کشتی در کشور است»،
گفت :این شرکت طی یک سال گذشته وضعیت
کسبوکار نسبت به سالهای قبل به مراتب بهتر
شده و تعداد شناورهای اقیانوسپیمای تعمیرشده
در این شرکت نیز بهنوعی بیسابقه بوده است.
وی درباره مشکالت صنایع دریایی کشور توضیح
داد :از سالیان دور یکی از مشکالت اصلی صنایع
دریایی کشور حضور کمرنگ بخش غیردولتی و
خصوص��ی در این صنعت در مقیاس قابل رقابت
با یاردهای حاشیه خلیج فارس بوده است و از این
نظر تشکیل شرکت پرشیاهرمز اقدامی اساسی در
راه تغییر سبک مالکیت و مدیریت این صنعت و
حرکت به سمت خصوصیسازی است .عملکرد رو
به رشد پرشیاهرمز طی چندسال اخیر نیز موید
درس��تی این تصمیم اس��ت .در این راستا دولت
میتواند و باید بعنوان متولی صنایع دریایی کشور
ضم��ن ترغیب بخش خصوصی به مش��ارکت در
سرمایهگذاری و مدیریت این صنعت برای مالکان
شناورهایی که در داخل کشور تعمیر و یا ساخته
میشوند بستههای حمایتی و تشویقی فراهم سازد.

ای��ن فعال صنعت دریایی کش��ور درباره عملکرد
دولت یازدهم در این بخش گفت :تالشهای دولت
یازدهم در جهت کاهش و در نهایت برداشته شدن
فش��ار تحریمهای ظالمان��ه از روی دوش صنعت
حملونقل دریایی کشور و صنایع مرتبط میتواند
در رونق گرفتن صنعت تعمیر و س��اخت کشتی
بسیار مؤثر باشد.
وی درباره ظرفیتهای کنونی صنعت کشتیسازی
کشور اعتقاد دارد :برای بهرهبرداری بهینه از امکانات
موجود در کشور در زمینه ساخت و تعمیر کشتی
نیاز اس��ت تعامل بیش��تری بین مالکان شناورها
و صاحبان و مدیران صنایع دریایی ایجاد ش��ود و
دولت نیز از طریق در اختیار گذاش��تن تسهیالت
ارزان قیمت برای هر دو طرف مشوق این همکاری
ب��وده و امکان رقابت برای یاردهای داخلی را مهیا
سازد .مدیرعامل پرشیاهرمز افزود :با توجه به اینکه
ممانعت از دسترسی مالکان شناورها به یاردهای
حاش��یه جنوبی خلیج فارس بص��ورت تکلیفی
تاکنون ناموفق بوده؛ الزم اس��ت صاحبان صنایع
دریایی کشور از خواس��تههای اجابتنشده خود
طی سالهای گذشته مبنی بر ملزم شدن مالکان
شناورهابههمکاریبایاردهایداخلیفاصلهبگیرند

مدیرعاملشرکتحملونقلبینالمللیوکشتیرانیسیناصدر:

امیدمانفقطبهمذاکراتاست

مدیرعامل ش��رکت حملونقل بینالمللی و کشتیرانی
سیناصدر گفت :شرکت سیناصدر ،شرکت حملونقل
بینالمللی و خدمات کش��تیرانی اس��ت ک��ه در مورد
ترانزیت خارجی بخصوص در مورد خدمات کشتیرانی
و پهلودهی کش��تیها در بنادر ش��مال و جنوب ایران
فعالیت دارد.
سیدناصر باغبانی افزود :فعالیت شرکت طی یک سال اخیر کاهش چشمگیری
داش��ته است؛ البته این شامل همه شرکتها میش��ود که به لحاظ شرایط
اقتصادی و تحریمهاست؛ در حال حاضر ،عمال دادوستد کاال و تجارت کاهش
پیدا کرده و بالطبع ،زمانی که کاالیی نباش��د که جابهجا و حملونقل شود،
شرکتهای حملونقل دریایی و زمینی دچار نقصان کار میشوند.
وی در رابطه با مشکالت عمده شرکت خود گفت :در واقع مشکالت اصلی
ما برمیگردد به بحث تحریمها ولی خوشبختانه از لحاظ داخلی و مدیریتی
و سازماندهی مشکلی نداریم وحتی سعی کردهایم در شرایط بحرانی کنونی
بهنوعی خودمان را سرپا نگه داریم .در واقع ،مشکالت همان مسائل بیرون
از س��ازمان و عمده آن هم بحث تحریمها اس��ت و چون حوزه کار ما هم
بینالمللی است ،ارتباط مستقیمی با این مسائل دارد.
مدیرعامل شرکت سیناصدر در رابطه با حل این مشکالت و کمک نهادهای

و در عوض از متولیان این صنعت در دولت بخواهند
با وضع قوانین مناسب در جهت بخشودگیهای
مالیاتی ب��رای فعاالن این حوزه ام��کان رقابت با
یاردهای خارجی را فراهم سازند.
وی درب��اره راهکارهای افزایش تمرکز جمعیتی و
ایجاد مراکز جدید جمعیتی در س��واحل جنوب
کش��ور گفت :با فراهم ساختن زمینه اشتغال در
سواحل جنوبی کشور از طریق رونق بخشیدن به
صنایع دریایی  -فراساحلی و فعالیتهای وابسته
مراک��ز جمعیتی جدی��د به طور طبیع��ی ایجاد
میشود.
جمالآباد در پای��ان درباره مهمترین اولویتهای
پیش��نهادی جهت بررس��ی در کمیته تخصصی
همای��ش و طرح در قطعنامه پایانی همایش ،این
مطلب را عنوان کرد :پرداخت وامهای کم بهره به
صاحبان صنایع دریایی جهت بازسازی و نوسازی
تجهیزات و اعطای تسهیالت ارزانقیمت به مالکان
شناورهایی که در داخل کشور تعمیر و یا ساخته
میشوند راهکاری بس��یار مناسب برای توسعه و
سودآوری صنایع دریایی کشور است ،کاری که در
اغلب کشورهای در حال توسعه در دنیا نتیجهبخش
بوده است.

دولت��ی برای رف��ع آنها توضیح میدهد :به نظر میآید که کاری از دس��ت
دس��تگاههای دولتی هم برنمیآید .چراکه کشور تحت تحریم است و این
مسأله ،همه چیز را تحتالش��عاع قرار میدهد .امیدمان فقط به این است
که انش��اءاهلل مذاکرات که روند آن در حال طی شدن است ،به نتایج مثبت
بیشتری برسد و راهها و درها گشوده شود.
باغبانی درباره اقدامات ش��ورایعالی صنایع دریایی و فرصتهایی که حوزه
دریایی برای پیشبرد برنامه ششم توسعه کشور میتواند فراهم کند ،گفت:
با توجه به مرزهای آبی گس��ترده ایران ،دریا میتواند مهترین بخش برای
توسعه اقتصادی باشد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد
مراکز جدید جمعیتی در سواحل جنوب کشور و چشماندازهای تحقق این
موضوع تصریح کرد :این ایده بسیارخوب است که در تمام کشورهای صاحب
ساحل دنیا نیز اتفاق افتاده است .باید فرهنگ استفاده از دریا را در کشورمان
شکوفا کنیم .ما باید زیرساختها را تقویت کنیم ،برای مثال در بندرعباس
زیرس��اختها برای عملی کردن این ایده وجود ندارد .اما اگر فراهمس��ازی
زیرس��اختها با سرعت بیشتری انجام ش��ود ،افزایش جمعیت در سواحل
اقتصاد ما را متحول خواهد کرد.
باغبانی اولویتهای پیشنهادی خود را جهت بررسی در کمیتههای تخصصی
همایش و طرح آنها در قطعنامه پایانی شانزدهمین همایش صنایع دریایی
اینطور بیان کرد :من فکر میکنم همانند سالهای گذشته باید تاکیدمان
روی صنایع دریایی باشد .باید به دریا بها بدهیم و قدرش را بدانیم و همچون
سایر کشورها از این فرصت بهرهمند شویم.
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گفتوگوباحسنرضاصفری ،مدیرعاملمؤسسهردهبندیایرانیان

ترجیحالیههایزیریندولتخریدکشتیازخارجاست
حس��نرضا صفری از چهرههای شناختهشده
صنعت دریایی کش��ور است که طی چند سال
گذش��ته بعنوان مدیرعامل مؤسسه ردهبندی
ایرانی��ان و ب��ه نیاب��ت از س��ازمان بن��ادر و
دریان��وردی از نزدیک ب��ا چالشهای دریایی
کش��ور در حوزههای مختل��ف دریانوردی و
کشتیسازی درگیر بوده است .در گفتوگوی
پیشرو ،وی از وضعیت مؤسس��ات ردهبندی،
چش��مانداز تحریمه��ای دریای��ی و راهکارها
و ضرورته��ای حمای��ت دول��ت از صنای��ع
کشتیسازی سخن گفته است.
در س�الهای اخی�ر بحث فعالیت مؤسس�ات
ردهبندی در کش�ور زیاد مطرح ش�ده است .در
ابتدا بفرمایید اصوال یک مؤسسه ردهبندی باید
چه شرایطی را داشته باشد و تا چه حد مؤسسه
ردهبندی ایرانیان به این استانداردها نزدیک شده
است؟

همانطور ک��ه میدانید ،بازیگر اصل��ی ایمنی در
کلیه کش��ورها مراج��ع دریایی هس��تند که در
زنجی��ره ایمنی و اجرایی ک��ردن کلیه مقررات و
کنوانسیونهایی که از طریق مجامع دریایی چون
 IMOدر ی��ک همکاری متقابل با مجامع دریایی
کشورهای عضو تحقق مییابد و مسؤول هستند که
این مقررات را در موارد تشکیالتی ،فنی و نیروی
انسانی و همینطور در ساختار کشتیرانیها اجراء
کنند .وظیفه حاکمیتی سازمان ایجاب میکند که
از مدیریت راهبری کشتیهای تحت پرچم خود در
چارچوب مقررات و حفظ ایمنی در دریا اطمینان
حاصل کنند .بنابراین ،هر مؤسسه ردهبندی باید
دارای صالحیتهای الزم برای تحقق خواستهها و
الزامات مقرر شده از سوی مرجع دریایی مربوطه
باشد .موجودیت مؤسس��ات ردهبندی در تنظیم
و تهیه قواعد و مقررات حاکم بر طراحی س��اخت
و بهرهبرداری از کشتیهاس��ت ک��ه در چارچوب
ای��ن قواعد ،طراحی ،نحوه س��اخت و بهرهبرداری
و خدمات قابل ارائه توس��ط کشتی بایستی مورد
تائید و تصدیق مؤسس��ات ردهبندی قرار گیرد و
با بهرهگیری از گواهینامههای ردهبندی همراه با
سایر گواهینامههای قانونی در چارچوب مقررات
ملی و کنوانسیونهای الحاقی قادر به ارائه فعالیت
باش��ند .مؤسس��ات ردهبندی جهت اعمال نقش
خود بایستی از ساختار خاص تشکیالتی و نیروی
انسانی موجه و واجدالشرایط برخوردار باشند که
اینگون��ه موارد در سیس��تم مدیریت کیفیت هر
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مؤسسه درج شده و در چارچوب کلی که از سوی
سازمان بینالمللی دریانوردی  IMOو همچنین
الزامات  IACSترسیم شدهاند باید منطبق شود.
بدین ترتیب مؤسسه ردهبندی ایرانیان با توجه به
الزامات فوق سازماندهی ش��ده و با برخورداری از
بازرسان انحصاری خود قادر به ارائه هرگونه خدمات
امور ردهبندی و بازرسیهای قانونی است .عملکرد
مؤسسه ردهبندی ایرانیان در خالل سالهای اخیر
که جمهوری اس�لامی ای��ران گرفتار تحریمهای
اقتصادی و سیاس��ی بوده ،براساس سازماندهی و
آمادگی قبلی خود توانسته با هدایت سازمان بنادر
و دریانوردی ضایعات وارده را به نحوی تعدیل کرده
و اغلب کشتیهای متعلق به ناوگان ملی را تحت
پوشش خود گرفته و با جایگزین شدن به موقع،
اینگونه لطمات ناخواسته را کاهش دهد.
اعم فعالیتهای این مؤسس��ه در چارچوب شرح
خدمات مندرج در اساسنامه بشرح ذیل است:
 .1طبقهبن��دی و بازرس��یهای ردهبندی ،فنی و
ایمنی قانونی انواع کشتیها ،تأسیسات دریایی و
سایر محصوالت صنعتی ،تجاری و اقتصادی
 .2ممی��زی و صدور گواهینامهه��ای مربوطه در
زمینههای مدیریت کیفیت فنی ،ایمنی ،امنیت،
زیس��تمحیطی بهداش��ت کار و حرف��های در
بخشه��ای مختلف دریایی ،صنعت��ی ،تجاری و
اقتصادی
 .3بازرسی و ردهبندی انواع محصوالت ،خدمات و
فعالیتهای صنعتی ،تجاری و اقتصادی
 .4ارائ��ه خدمات مش��ورتی ،معرف��ی داور ،انجام
داوری در دعاوی مطروحه از سوی مراجع ذیصالح
قضایی
 .5طراحی و برگزاری دورههای مختلف آموزشی،
انتقال دانش و فن آوریهای روز جهان به کشور در
رابطه با موضوع فعالیت مؤسسه
 .6انجام و کمک به تحقی��ق ،پژوهش ،نوآوری و
توسعه علم و ارتقاء سطح ایمنی و کیفیت
 .7طراح��ی و تدوی��ن معیاره��ا ،آئی��ن نامهها و
استانداردهای مورد نیاز برای ردهبندی محصوالت
 .8همکاری با نهادهای سیاستگذار اجرایی ،علمی و
پژوهشی در رابطه با موضوع فعالیت مؤسسه
 .9ارائه خدمات کارشناسی و مشاورهای مورد نیاز
بانکها ،بیمهها و کارآفرینان
 .10کمک ب��ه ارتقاء س��طوح صنایع مختلف با
بهرهگیری از فناوریها و استانداردهای پیشرفته
ملی و بینالمللی
 .11عضوی��ت در مجامع علم��ی و فنی داخلی و

خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
 .12اعطاءکنندگی به مؤسسات مرتبط و ذیصالح
در خارج از کشور و اخذکنندگی از مؤسسات و یا
همکاری با مؤسسات ردهبندی خارجی
 .13بازرس��ی و ص��دور گواهینامههای مربوط به
تاسیسات فراساحلی و بازرسیهای صنعتی
مش�کالت اصلی مبتالبه مؤسس�ه در شرایط
کنونیچیست؟

با توجه به ش��رایط کنون��ی و عدم حمایت کافی
سازمانها و دستگاههای متولی از این مؤسسه که
قاعدتا میبایست جهت تشکیل مؤسسه ردهبندی
بینالمللی ایرانی نهایت سعی و اهتمام خود را به
کار ببندد ،علیهذا مشکالت عمدهای که مؤسسه در
حال حاضر با آن روبروست ،بدینقرار است:
 .1س��ازمانها و دستگاههای متولی و دست اندر
کار ب��ا نوع فعالیت این مؤسس��ه آنطور که باید از
این مؤسس��ه حمایت بعمل نمیآورند و کال یک
سیاست کالن و مدونی جهت حمایت همهجانبه
از این مؤسسه وجود ندارد .این مؤسسه که دارای
ماهیت غیرانتفاعی است و درآمد حاصله نیز کامال
شفاف و مشخص است که سود حاصله نیز صرف
آموزش و توسعه مؤسسه میشود و همگان واقف
هس��تند که هزینه آموزش��ی در خارج از کشور
با توجه به ارزش دالر بس��یار هزینهساز است که
باالجبار بازرس��ان این مؤسسه بایستی دورههای
خاص و ویژهای را در خارج از کش��ور طی کنند و
در شرایط مشابه ،شرکت کارشناسان این مؤسسه
در جلسات سازمان بینالمللی دریانوردی IMOنیز
ارزبر اس��ت؛ لذا عدم حمایتهای مالی مسؤوالن
ذیربط باعث تاخیر در انجام امور فوق میشود که
مسلما اثرات سوء در راندمان کاری مؤسسه در پی
خواهد داشت .با عنایت به طرح توسعه این مؤسسه
و دارا بودن ظرفیت غیرخالص حدود پنج میلیون
تحت ردهبندی که تدوین طرح اولیه نحوه تشکیل
مؤسس��ه ردهبندی بینالمللی در دست اجراست.
لذا حمایت و پش��تیبانیهای دستگاههای متولی
میتواند زمان تشکیل این نوع مؤسسه ردهبندی
را جلو بین��دازد و ضمنا هزینههای مترقبه را نیز
کاهش دهد.
 .2مشکل دیگر این مؤسسه ،بازگشت بدون برنامه
مش��خص مؤسس��ات ردهبندی بینالمللی عضو
آیاکس اس��ت که مسؤوالن ذیربط تاکنون برنامه
مدونی در مورد نحوه بازگشت و فعالیت مجدد آنان
ارائهنکردهاند.البتهتعدادیازمسؤوالندستگاههای

Marine Engineering
متولی و ذیربط در مصاحبههای خود فعالیت مجدد
اینگونه مؤسسات را منوط به همکاری تنگاتنگ با
مؤسسه ردهبندی ایرانیان دانستهاند .لیکن تاکنون
هیچگونه دستورالعمل و آییننامه خاصی از سوی
مسؤوالن ذیربط ابالغ نشده است .نماینده یکی از
مؤسس��ات ردهبندی بینالمللی که ایران را ترک
کرده بود؛ مهرماه امس��ال نشستی با این مؤسسه
داشته و ش��رایط نحوه همکاری مؤسسه مزبور با
مؤسسه ردهبندی ایرانیان مورد بررسی قرارگرفت
که بر اس��اس این توافقها ،موارد به دفتر مرکزی
مؤسس��ه مزبور اعالم و نماین��دگان دفتر مرکزی
مؤسس��ه یادشده قرار است که پس از اخذ ویزا به
ایران مسافرت و با این مؤسسه مذاکرات اولیه را آغاز
کنند که انشاءاهلل پس از توافق نهایی ،همکاریهای
نزدیک با این مؤسس��ه ردهبندی بینالمللی آغاز
خواهد شد.
.3باعنایتبهاینکهبراساسمفاداساسنامه،ماهیت
این مؤسس��ه ،استقالل و بیطرفی ،مردمنهادی و
غیرانتفاعی
است که بحمداهلل این اصول تاکنون کامال در این
مؤسسه رعایت شده است و از دیگر نکات جالب و
قابل توجه در اساسنامه ،سرمایه صفر و عدم سهامدار
اس��ت ،لذا اولین قدمهای مربوط ب��ه اثبات وجود
ماهیت غیرانتفاعی در این مؤسسه برداشته شده و
به طور حقیقی کلیه سود حاصله از فعالیتها صرفا
صرف آموزش و توسعه مؤسسه میشود که علرغم
چندین سال پیگیری در وزارت کشور متاسفانه به
علت اظهارنظر غیرواقعی سازمان بنادر و دریانوردی،
وزارت کش��ور اعالم غیرانتفاعی بودن این مؤسسه
بالتکلیف مانده است .ضمنا در آخرین کمیسیون
مربوطه در وزارت کش��ور ،اس��ناد و مدارکی از این
مؤسسه درخواست شده که کلیه موارد درخواستی
جهت کمیسیون مربوطه ارسال شده است.
 .4از دیگر مشکالت عمده این مؤسسه ،عدماستفاده
بهینهازظرفیترسمیکارخانجاتکشتیسازیدر
کشور است که باعث میشود کشتیها /تأسیسات
فراس��احلی از خارج واردش��ده و این مؤسسه را از
حضور پررنگتر در صنایع کشتیس��ازی بمنظور
حض��ور بر نحوه س��اخت آنه��ا در صنایع داخلی
محروم سازد و متأسفانه در مواقعی که این مؤسسه
جهت بازرسیهای اولیه ورود به کالس کشتیها/
تأسیساتفراساحلاقداممیکند،بامشکالتعمده
ساخت مواجه میش��ود .بدیهی است که ساخت
شناورها در کش��ور که با حضور مستمر بازرسان
مؤسس��ات ردهبندی ایرانی س��اخته میشوند ،با
حداقل اشکاالت و نواقص ساخت روبرو هستند.

به مشکالت صنعت کشتیسازی کشور اشاره
داشتید .فکر میکنید دس�تگاههای دولتی چه
اقداماتی در این زمینه میتوانند صورت دهند؟

در ارتب��اط ب��ا اقدامات موثری که دس��تگاههای

دولتی میتوانند در زمینه کشتیسازی در داخل
کش��ور انجام دهند ،بایستی اذعان کرد که تقریبا
اکثر کارخانجات کشتیسازی عمده تحت پوشش
وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند که بهلحاظ
وجود مدیران دولتی که گاه در مقاطع کوتاه زمانی
تغیی��ر مییابند نمیتوان یک برنامه منس��جم و
مس��تمری را پیگیری کرد و از این بابت س��رعت
و آهنگ حرکت آنها بس��یار کند و بطئی اس��ت.
چنانچه واگذاری اینگون��ه کارخانجات به بخش
مدون
خصوص��ی واجد صالحیت ب��ا برنامهریزی ّ
و با طمأنینه انجام ش��ود و صرفا وزارتخانه متبوع
بعنوان ناظر عالی حضور داشته باشد ،قطعا صنایع
کشتیسازی ایران از حالت رکود فعلی خارج شده
و میتوان امیدوار بود که گامهای مثبتی برداشته
ش��ود .همانطور که بارها اشاره شده؛ چنانچه یک
کش��تی بخواهد در یک کارخانه کشتیس��ازی
ساخته شود ،حدود صد صنعت گوناگون بعنوان
صنایع جانبی به خدمت گرفته میشوند .ساخت
کشتی توأم با بکارگیری انواع تکنولوژیهای روز
و برحس��ب آخرین استاندارهای بینالمللی است

تقریبااکثرکارخانجاتکشتیسازی
عمده تحت پوشش وزارت صنعت ،معدن
و تجارت هستند که بهلحاظ وجود
مدیران دولتی که گاه در مقاطع کوتاه
زمانی تغییر مییابند نمیتوان یک برنامه
منسجم و مستمری را پیگیری کرد و از
این بابت سرعت و آهنگ حرکت آنها
بسیار کند و بطئی است واگذاری اینگونه
کارخانجات به بخش خصوصی واجد
مدون
صالحیت با برنامهریزی ّ
و با طمأنینه انجام شود

که صنایع جانبی ملزم به رعایت آنها هس��تند و
از ب��اب بکارگیری نیروی انس��انی متخصص نیز
حسب استانداردهای موجود بینالمللی بایستی
دارای دانش روز بوده و دورههای آموزش��ی الزم را
گذرانده و گواهینامههای مربوطه را نیز اخذ کرده
باشند .از آنجایی که فعالیت صنایع دریایی مستلزم
بکارگی��ری نیروی انس��انی در مقاطع تخصصی
گوناگون اس��ت و نقش نیروی انسانی در مراحل
مختلف ساخت کامال چش��مگیر است ،لذا فعال
بودن کارخانجات کشتیسازی در ابعاد گوناگون
میتواند یک قطب جذب نیروی انسانی و در نتیجه
باعث کاهش درصد بیکاری در هر منطقه شود و از
سوی دیگر ،ورود راحت و بیدردسر مواد اولیه مورد
نیاز کارخانجات کشتیسازی و با اولویت تهیه مواد
اولیه مورد نیاز از داخل کشور نیز در کاهش درصد
بیکاری سهمی بارز میتواند داشته باشد .مسؤوالن
ارگانهای دریایی و همچنین مراجع موثر کشور
درکلیه سخنرانیها و مصاحبههای خود جملگی
حمایته��ای بیدریغ خ��ود را از صنایع دریایی
اعالم کردهاند ،لیکن بنظر میرس��د که الیههای
زیرین بلحاظ برخ��ی موازین منجمله تأخیر در
زمان تحویل کشتی ،پایین بودن کیفیت ساخت
و گاه گران بودن قیمت تمامشده ساخت کشتی
در داخل کش��ور ترجیح میدهند که مستقیما از
خارج خرید کرده و در زمان کوتاهی بهرهبرداری از
کشتی را آغاز کنند.

با توجه به برنامههای دولت یازدهم برای خروج
از رکود و کاهش ت�ورم ،توجه به صنعت دریایی
کش�ور چه نقش�ی را میتواند در این زمینه ایفا
کند؟ آیا عملکرد ارگانهای دولتی و مراجع موثر
کشور در این جهت بوده است؟

اقتصاد ایران هرچند طی سالهای  1391و 1392
عملکردی نامطلوب و غیرقابلقبول از نظر رش��د
اقتصادی ،تورم و بیکاری از خود نشان داد ،اما رشد
اقتصادی ناپای��دار همراه با تورم بیش از 20درصد
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بعنوان مسائل مزمن عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران
همواره مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران بوده
است .این نوع عملکرد هم در مغایرت با ضرورتهای
ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و هم در تعارض با
ظرفیتهای عظیم خدادادی این سرزمین قرار دارد.
واقعیت این است که ساختار بلندمدت اقتصاد ایران،
سازگارباکارآفرینیوتقویتکنندهتولیدرقابتپذیر
نیست .چنین ساختاری را اگر غیرقابل تغییر تلقی
کنیم ،تولید و سرمایهگذاری تنها با دادن امتیازات
ویژه (رانت) ممکن میش��ود ک��ه خود باعث بروز
مس��ائل جدید خواهد شد .شرایط تحریم هرچند
که موانعی را از سوی دشمنان بر سر راه دسترسی
به منابع برای ایران ایجاد کرده؛ اما از س��وی دیگر،
فرصت��ی را فراهم آورد تا با دقت هرچه بیش��تر،
ضعفه��ای درونی اقتصاد کش��ور و بویژه صنایع
دریایی را مورد بررس��ی قرارداده و بهبود شرایط را
از طریق اعمال اصالحات در ساختارها در درازمدت
و بطور دائمی ایجاد کنیم .بروز شرایط رکود تورمی
و دش��واریهای قابلتوجه حاصل از آن در زندگی
و معیش��ت مردم ،انتظاری بهح��ق و اجتماعی را
بوج��ود آورده که میتواند پش��توانهای قوی برای
اجرای درست سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
باشد .همراه شدن این شرایط با شکلگیری امید
به بهبود در شرایط اقتصادی کشور پس از روی کار
آمدن دولت یازدهم بهشکل بارز خود را در بوجود
آمدن آرامش در بازارها و کاهش قابلتوجه انتظارات
تورمی منعکس س��اخت تا بتوان��د از این فرصت
استثنایی برای روی آوردن به سیاستهای صحیح
استفاده کنند .دولت یازدهم با تحلیل عواملی که
منجر به بروز شرایط حاضر شده است به این نتیجه
رس��ید که مجموعهای از عوامل ،شرایط نامطلوب
رکود تورمی دوسال اخیر را در اقتصاد ایران بوجود
آورده که این عوامل عبارتند از:
دس�ته اول :بعنوان عوامل زمین��های به مواردی
اشاره دارد که زمینهساز بلندمدت عدم شکلگیری
انگیزه برای تولید رقابتپذیر در کش��ور محسوب
میشوند.
دسته دوم :به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در
دوران وفور طی نیمه دوم دهه هشتاد و پیامدهای
رکودی و تورمی آن مرتبط میشود.
دس�ته س�وم :اعمال تحریمهای ظالمانه علیه
کش��ور و بروز محدودیت در دسترسی به امکانات
نالمللی.
بی 
صندوق حمایت از توسعه صنایع در سال جاری
گزارشی از وضعیت س�اخت و تعمیر کشتی در
ایران منتش�ر کرد .ارزیابی ش�ما از ظرفیتهای
کنونی صنعت کشتیس�ازی کشور چیست و به
چه دالیلی این ظرفیتها خالی مانده و بعضا دچار
تعطیلیشدهاند؟

کشتیسازی در کشور بر حسب شرایط اقتصادی
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حاکم ،دستخوش تغییرات شگرفی شده است .در
هر برهه زمانی که مشکالت اقتصادی کشور حاد
شده ،تأثیرات زیادی بر روی صنایع دریایی گذارده
اس��ت منجمله باال رفتن میزان ت َورم که بر روی
قیمت تمامشده کشتی تاثیرسوء گذارده و موجب
شده که کشتیسازی مت َوقف شده و یا زمان تحویل
کشتی طوالنی شده و یا چندین درصد بر قیمت
تمام شده کش��تی که در قرارداد قید شده افزوده
شود .از س��وی دیگر ،از زمان اعمال تحریمها که
ارزش پول ملی تا  3برابر کاهش یافت بالطبع ارزش
دالر بیش از س��هبرابر شد لذا به خاطر تحریمها،
ورود قطعات ،تجهیزات و مواد اولیه از کشورهای
تحریمکننده متوقف شد و همچنین قیمت اقالم
وارداتی نیز چند برابر ش��د که تجمیع این موارد
باعث شد که قیمت تمامش��ده کشتی به حدی
رسید که برای مالک ،ساخت آن در کشور صرفه
اقتصادی نداشته و اینگونه قراردادها لغو و به جای
آن مالک ،کشتی مورد نظر خود را از خارج وارد کرد
و بدین ترتیب ظرفیت کشتیسازی به مرور تحلیل
رفته و به تعطیلی کشانده شده است .ضمنا دالیل
و موارد متعدد دیگری نیز در تعطیلی کارخانجات
کشتیس��ازی دخال��ت مس��تقیم دارد؛ ازجمله
مش��کالت کار و کارگری ،ع��دم پرداخت بموقع
حقوق و دستمزد پرسنل ،تغییر سریع مدیران و
گاه بهکارگیری مدیرانی که از امور کشتیسازی و
نحوه مدیریت آن آگاهی ندارند .از دیگر معضالت
و موارد بازدارنده در فعالیت کشتیسازی قوانین و
مقررات دستوپاگیر گمرک و اخذ سود بازرگانی از
تجهیزات و ادوات منصوبه است که باعث میشود
قیمت تمامشده کشتی افزایش زیادی یابد.
با توجه به در پیش بودن مقطع برنامه شش�م
توس�عه ،بخش دریایی چگونه میتوان�د از این
فرصت برای توجه بیش�تر به این حوزه استفاده
کند؟ آیا در جریان اقدامات ش�ورایعالی صنایع
دریایی در این زمینه قرار دارید؟
در هر برهه زمانی که مشکالت اقتصادی
کشور حاد شده ،تأثیرات زیادی بر روی
صنایع دریایی گذارده است منجمله
تورم که بر روی قیمت
باال رفتن میزان َ
تمامشده کشتی تاثیرسوء گذارده و
متوقف شده
موجب شده که کشتیسازی َ
و یا زمان تحویل کشتی طوالنی شده و یا
چندین درصد بر قیمت تمام شده کشتی
که در قرارداد قید شده افزوده شود .از
سوی دیگر ،از زمان اعمال تحریمها که
ارزش پول ملی تا  3برابر کاهش یافت
بالطبع ارزش دالر بیش از سهبرابر شد و
قیمت تمامشده کشتی بسیار باال رفت

برنامه توس��عه اقتصادی ،اجتماع��ی و فرهنگی
جمهوری اس�لامی ای��ران مجموع��ه برنامههای
میانمدتی است که بصورت  5ساله توسط دولت
وقت تنظیم ش��ده و به تصویب مجلس ش��ورای
اسالمی میرسد .در حال حاضر بهترین فرصت در
تغییر نگاه از یک برنامه متکی بر منابع مشخص
(نفت ،خارجیها و  )...به یک برنامه متکی بر منابع
داخلی و توان تولید و مدیریت س��رمایه است که
الزم است برنامه جدیدی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
نوشته شود.
پنج برنامه گذش��ته توسعه اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی کشور دارای مشکالتی بشرح ذیل بود:
 کمبود حضور مردم و بخشهای غیردولتی دربرنامهها بویژه در ابعاد نظارتی
 شفاف نبودن برنامهها یا الزامآور نبودن آنها مشخص نکردن محورهای اساسی توسعه در بعداقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
 عدم تبعی��ت دولتها از برنامهها بویژه در زمانتغییردولتها
 بنیادی نب��ودن برنامهه��ا و پرداختن به نتایجسطحی بویژه در برنامه اول و دوم
فراموش نش��ود که صنایع دریای��ی و دریانوردی
یک صنعت مهم ،مادر و استراتژیک در کلیه ابعاد
تجاری و نظامی اس��ت .هماکن��ون این صنعت از
کمبود توجه مسؤوالن رنج میبرد که در شورایعالی
صنایع دریایی سعی میشود که مسؤوالن ذیربط
با یکدیگر هماهنگ شوند .سایر مشکالت مبتالبه
صنایع دیگر نیز بهوفور در این صنعت مش��اهده
میشوداز جمله خصوصیسازیهای مبهم و رکود
نسبی در صنایع دریایی.
برنامههایی که اصلح است در بخش دریایی برنامه
ششم توسعه گنجانده شود ،میتواند شامل موارد
ذیل باشد:
 انسجام جامعه دریایی و اتخاذ آنان در قالب یککارگروه مشخص برای پرداختن به بندهای دریایی
برنامه.
 ایجاد تکصدایی در میان بندهای دریایی برنامه. ت�لاش همگان در جهت توجیه و درج بندهایدریایی در برنامه.
موارد فوق میتواند نهتنها اتحاد جامعه دریایی را
اثبات کند بلکه توجه مسؤوالن ذیربط را به صنعت
دریایی جلب کند.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر افزایش
تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی در
سواحل جنوب کشور (که در قالب سیاستهای
کلی جمعیت کشور ابالغ شده است) ،چالشها و
چشمانداز تحقق این امر را چگونه میبینید؟

در موضوع آمایش یا تمرکز جمعیتی موارد زیادی
دخالت مستقیم دارد که عمدتا عبارت است از:
 -دارا بودن زمینه مناسب کشاورزی ،دامپروری و
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صنایعکوچک.
 آبوهوای مناس��ب جهت انج��ام فعالیتهایمتنوع.
 دسترس��ی به جادهها و معابر عمومی به منظورتردد به شهرهای همجوار.
 دارا بودن استعداد منطقهای و زمینههای مختلفکاری به منظور کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در
سطوح وسیع.
 حمایت دولت ،ارگانها و سازمانهای ذیربط بهمنظور ایجاد زمینههای فعالیت در قالب اعطای انواع
وامهای کمبهره و مدت زمان طوالنی بازپرداخت و
ایجاد سایر تسهیالت در بخشهای گوناگون.
 فعال کردن کارخانجات کشتیسازی در ابعاد وسطوح گوناگون و تاسیس کارخانجات بیشتر به
منظور جذب نیروی جوان و درنتیجه کاهش میزان
بیکاری در منطقه.
 تشویق و ترغیب مالکین و شرکتهای کشتیرانیعمده بمنظور اعتماد به کارخانجات کشتیسازی
داخلی و سفارش ساخت به آنان.
مهمترین اولویتهای پیش�نهادی شما جهت
بررسی در کمیتههای تخصصی همایش و طرح در
قطعنامهپایانیجهتپیگیریچیست؟

پس از اع�لام اعمال تحریمهای اتحادی��ه اروپا و
آمریکا بر علیه ایران ،مؤسسات ردهبندی بینالمللی
عضو آیاکس و مورد تائید دولت جمهوری اسالمی
ایران بطور سریع و ناگهانی شروع به تعطیلی دفاتر
خ��ود در ای��ران کرده و کش��تیهای ناوگان ملی
تحت ردهبندی خود را رها ساخته و به خیال خود
دریا گیر کردند ،لیکن مؤسسات ردهبندی ایرانی
با توجه به نیازهای کش��ور در ش��رایط تحریم به
ش��رکتهای کشتیرانی عمده پاسخ مثبت داده و
با اعتماد قابل تقدیر مالکین شناورها ،شرکتهای
کشتیرانی و س��ازمان بنادر و دریانوردی از طریق
همکاری مشترک با مؤسسه ردهبندی ایرانیان کلیه
امور بازرسیهای ردهبندی و فنی و ایمنی قانونی
کشتیها انجام گرفته و گواهینامههای مربوطه نیز
صادر شد .در شرایط فعلی که برخی از مؤسسات
ردهبن��دی بینالملل��ی عضو آیاکس ک��ه قبال در
ای��ران فعال بوده و ایران را ترک کرده بودند ،قصد
بازگش��ت مجدد به ایران را دارند ،اصلح است که
سازمان بنادر و دریانوردی ،شرکتهای کشتیرانی
عمده و  ...فعالیت مجدد اینگونه مؤسسات ردهبندی
را منوط به همکاری مشترک با مؤسسه ردهبندی
ایرانیان بکنند .درعینحال ،پیشنهاد میشود که
قطعنامههای مصوب حداقل  6همایش برگزارشده
قبل��ی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چنانچه
بندهایی از قطعنامههای گذش��ته انجام نش��ده،
دالیل عدمانجام مورد بررس��ی دقیق قرار گرفته و
تا رفع کامل موارد انجامنشده از اقدام بندهای دیگر
اجتناب شود.

مدیرعامل شرکت صنایع فراساحلی پردیس جم کیش:

سوختایرانیراازبانکرهایخارجیمیخریم!
مدیرعامل شرکت صنایع فراساحلی پردیس جم
کیش گفت :عمده فعالیت این شرکت در بخش
فراساحلیاست،ازجملهپشتیبانیسكوهاینفت
و گاز ،پشتیبانی و انتقال دكلهای حفاری ،تأمین
آب ،س��وخت و انتقال نیرو از ساحل به سكوها و
دكلهای حفاری و همچنین تأمین شناورهای
مورد نیاز كارفرمای��ان و پیمانكاران این بخش،
همچنین فعالیت در زمینه تأمین قطعات دریایی،
نفتی و پاالیشگاهی از اهم فعالیتهای این شرکت
است .علی پاش��ا بابری افزود :طی سال گذشته
علیرغ��م تالشهای صورت گرفته موفقیتهای
چش��مگیری در این بخش��ها برای این شرکت
حاصل نش��ده و دلیل آن هم پوشیده نیست که
فع��ال نبودن پروژههای نفت و گاز اس��ت ،البته
ناشکری نباشد چون به اندازه رفع نیاز و چرخش
امور به حمد خدا همیشه جاری بوده است.
ت ومجموعه صنایع
وی عمده مشكالت ش��رك 
دریایی کشور را اینگونه بیان کرد:
 دیدگاه كارفرمایان به استفاده از منابع خارجینه بدلیل تعمد بلكه بدلیل منابع مالی كه بصورت
ارزی از كارفرمای اصل��ی دریافت میدارند و در
خارج از كش��ور تأمین وصول میشود ،بنابراین،
اس��تفاده از پیمانكار و تجهیزات خارجی امور را
برایشان تس��هیل مینماید ،هر چند كه در این
دیدگاه ممكن است استفاده مطلوبی را نبرند.
 نحوه برگزاری مناقص��ات و مراحل آن و عدموجود تعه��د اجرایی و همچنی��ن پرداختی در
قراردادهای دولتی برای کارفرما.
 عدم پاس��خگویی شفاف در زمینههایی که درقراردادها کوتاهی از کارفرماست.
 عدم تمایل و حمایت كارفرمایان به اس��تفادهاز منابع داخلی و تأمین مواد غذایی ،س��وخت و
سایر خدمات بدلیل ناشكیبایی آنان در راهاندازی
سیستمجامعپشتیبانی.
بابری با بیان اینکه «شرط خروج از ركورد و كاهش
تورم ،اج��رای پروژههای عمرانی و زیرس��اختی
كشور و ایجاد فضای كار و فعالیت است» ،افزود:
صنعت نفت و گاز آنقدر پتانس��یلهای مختلف
دارد كه بتوان در این حوزه ركود نداشته باشیم،
مصداق آن تأمین سوخت مورد نیاز شناورهای
فراساحلی و سكوها و دكلهای حفاری است كه
متأسفانه برخی اوقات شاهد آن هستیم كه بدلیل
عدم تأمین آن ،تجهیزات اساسی یك پروژه را در
دریا فلج مینماید و جالب اینجاس��ت كه عمده
این س��وخت از خارج تأمین میش��ود و جالبتر

این است كه بخش��ی از همین سوخت از ایران
به خارج ارس��ال میشود (س��وخت مازاد بر نیاز
شناورها) كه بصورت غیراصولی فروخته میشود
و در شركتهای بانكرینگ خارجی با سوختهای
غیرمرغوب مخلوط میکنند و شركتهای ایرانی
مجددا آنها را خریداری و استفاده میكنند .وی
در مورد ظرفیتهای کنونی صنعت کشتی سازی
کشور ودالیل خالی ماندن این ظرفیتها اظهار
داشت :یك واقعیت را بپذیریم و آن اینكه صنعت
كشتیسازی در كشور ایران با توجه به ظرفیت
بهرهگیری داخلی و نیاز داخلی كشور آنقدرنیست
كه صندوق حمایت ،تولید كشتیهای با ظرفیت
زیاد را در كشور حمایت كند .مث ً
ال برخی به دنبال
ساخت دكل حفاری در كشور هستند در حالیكه
صد درصد تجهیزات آن از خارج تأمین میشود
كه در نهایت چند دستگاه دكل حفاری مورد نیاز
اس��ت؟ آیا مقرون به صرفه خواهد بود كارخانه
برای آن تأس��یس گردد و صندوق از آن حمایت
كند؛ در حالیكه نمیتوان برای این محصول در
كشورهای دیگر مشتری پیدا کرد؟
مدیرعامل صنایع فراس��احلی پردیس جم کیش
اف��زود :بدیهی اس��ت حمایت صن��دوق صنایع
دریای��ی در قالب تولید و س��اخت کش��تیهای
بزرگ در حال حاضر هیچگونه توجیهی ندارد؛ اما
در بخش تعمیرات كه عمده تعمیرات به نیروی
انسانی برمیگردد غفلت صورت گرفته و حمایت
نمیشود و هنوز هم كشتیهای بزرگ و کوچك
برای تجهیزات و تعمیرات به خارج از كشور عازم
میشوند .کاپیتان علی پاشا بابری با اشاره به تأکید
مقام معظم رهبری بر افزایش تمرکز جمعیتی و
ایجاد مراکز جدید جمعیتی در س��واحل جنوب
کشور و چشماندازهای تحقق این موضوع گفت:
یكی از چالشها ،تمركز جمعیتی و ایجاد مراكز
جدید جمعی��ت و عدم موقعیتهای ش��غل در
مناطق ساحلی است و همچنین امكانات و خدمات
شهریمناسب،آموزش،هزینههایزندگی،مسكن
و فرهنگ که قطعا با تأكید مقام معظم رهبری در
این امر نبایستی چالش داشته باشد.
وی در پایان موضوعات پیشنهادی خود را جهت
طرح در قطعنامه ش��انزدهمین همایش صنایع
دریایی اینگونه برش��مرد« :تك��رار بندهای اجرا
شده در برنامههای توسعه قبلی در برنامه ششم
با اصالح مفاد آن و بروزرس��انی آنها و تمركز بر
بومیسازی قطعات كش��تیهای تا  3000GTو
الزام تعمیرات آنها در داخل با حمایت مالی».
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مدیرعاملشرکتسپهررزموندبااشارهبهروندتوسعهکشتیسازیدرچین:

صاحبنامانصنایعسنگیندنیاهمهدرابتداکشتیسا زبودهاند
مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و س��اخت سپهر
رزموند که پیمان��کار اجرای پروژههای نفت و گاز
در قالب قرارداده��ای  EPCو همچنین فعال در
س��ایر زمینههای صنایع دریایی اعم از طراحی و
س��اخت ش��ناور و اجرای پروژههای زیربنایی در
امور بندرسازی و اسکلهسازی است ،در مورد روند
فعالیتهای این شرکت در یکسال گذشته گفت:
متأس��فانه روند فعالیتهای این شرکت با رکود
همراه بوده اس��ت و تنها پروژه در دس��ت ساخت
سکوی پروژه  12Eبه سفارش شرکت پتروپارس
بوده اس��ت که به علت عدم تأمین نقدینگی و از
اولویت خارج ش��دن پروژه توسط کارفرما ،از سال
گذش��ته ادامه عملیات اجرایی پ��روژه ،در مرحله
بهآباندازی و نصب سکو در دریا در میدان نفتی
مورد نظر متوقف مانده است.
قاس��م گلنژاد همچنی��ن دلیل اجرایی نش��دن
مناقصههای موجود جهت تأمین نیازهای کشور
را عمدتا ضعف نقدینگی دانست و افزود :در اکثر
مناقصهها نیز از پیمانکاران تأمین مالی انتظار دارند
که چنین امری برای پیمانکاران بخش خصوصی
ارزان تمام نمیشود؛ لذا در مناقصهها نمیتوانند در
رقابت با رقبای پولدار وارد مناقصه شوند.
این چهره باس��ابقه صنعت دریایی کشور معتقد
اس��ت ،دولت میتواند با اعط��ای وامهای کمبهره
ب��ه رونق پروژههای صنای��ع دریایی کمک کند و
گرهگشای بخشی از مشکالت این صنایع باشد.
وی افزود :متأسفانه اقدامات انجام شده در خصوص
فعال س��اختن پروژهه��ای مورد نیاز کش��ور در
خصوص ساخت شناورهای خدماتی چندمنظوره
و همچنین س��کوهای حفاری دریایی مورد نیاز
تاکنون به ثمر ننشسته و به عبارت دیگر ،موثر واقع
نشده است.
ای��ن فعال دریاییداش��تن «نگاه جزی��رهای» به
صنعت کشتیس��ازی را دلیل عمده خالی ماندن
ظرفیتهای این صنعت دانست و گفت :رونق این
صنعت نیاز به فعال شدن کل زنجیرههای دارد .در
صنعت کشتیسازی ،شما به تمام گرایشهای فنی
و مهندسی اعم از مکانیک ،سازه ،برق ،الکترونیک،
ش��یمی و ...به صورت تخصص��ی و پیچیده نیاز
دارید .به عبارت دیگر ،طراحی و س��اخت کشتی
ب��ه مراتب از طراح��ی و اجرای س��ایر پروژههای
صنعتی اگر نگوییم مشکلتر ،پیچیدهتر است .لذا
کسی که کش��تی می س��ازد و این توان را دارد؛
بهراحت��ی میتوان گفت که قادر به اجرای هرنوع
پروژه صنعتی دیگر است .اگر به صاحبنامان صنایع
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سنگین و باعظمت دنیا نگاه کنید ،خواهید دید که
همه در ابتدا کشتیساز بودهاند .بعنوان مثال ،در
ژاپن صنایع سنگین میتسوبیشی ،صنایع سنگین
س��ومیتومو ،صنایع س��نگین کاوازاکی و صنایع
س��نگین کاواجیما از آن جمله بودهاند و حتی در
اروپا .اگر الزم اس��ت صنایع دریایی به طور اعم و
کشتیس��ازی به طور اخص رونق گیرد ،ابتدا باید
برای ساخت و تأمین مواد اولیه مورد نیاز نظیر ورق
دریایی ،موتور دریایی و دیگر تجهیزات برنامهریزی
استراتژیکی در کشور صورت گیرد واال همینطور در
جا میزنیم و راه به جایی نمیبریم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت سپهر رزموند
بر این اساس نمونهای از برنامهریزی کشور چین
کههماکنون یکی از سه کشور اصلی تولیدکننده
کش��تی در جه��ان وهمچنین اولین کش��ور در
دریافت سفارش ساخت است را به شرح ذیل ارائه
میدهد:
اهداف راهبردی کشور چین برای ساخت صنایع
کشتیسازی تدوین شده در سال 2006
چین سومین کشتیساز بزرگ جهان از لحاظ تولید
پس از ژاپن و کره جنوبی است .هدف تعیینشده
برای صنعت کشتیسازی چین ،رسیدن به قله این
صنعت ظرف  5تا  10سال آینده است.
اهداف میانمدت صنعت کشتیس��ازی چین به
شرح ذیل خواهد بود:
 رس��یدن به تکنولوژی س��اخت کشتیهایی باتکنولوژیپیچیده
 رسیدن به ظرفیت تولید مجموع  17میلیون تنdwt

 رسیدن به ساخت مجموعا  4.5میلیون کیلوواتتوان در س��اخت شناورهایی با س��رعت پایین و
متوس��ط و رس��یدن به تعداد  1100شناور برای
تأمین کل نیاز داخلی چین
 تولید بی��ش از  60درصداز تجهیزات مورد نیازکشتیسازی
جهت نیل به اهداف فوق بدیهی است که چین به
تنها پایین بودن نرخ نیروی کار اکتفا نخواهدکرد و
بایستی در افزایش ظرفیتهای علمی ،تکنولوژی
و صنعتی نیز اقدام موثر کند که اکنون این هدف
را نیز دنبال میکند .ژاپن و کرهجنوبی حدود70
درصد از صنعت جهانی کشتیسازی را در اختیار
دارند و سهم چین از این بازار  18درصد است .در
سالهای بین  2002تا  2005میالدی ،خروجی
صنعت کشتیسازی چین ساالنه 40درصد رشد
داشته و از  2.5میلیون تن به  12میلیون تن dwt
رسیده است.
وی با توجه به در پیش بودنمقطع تدوین برنامه
ششم توسعه خاطرنشان کرد :اگر نگاهی به روند
توسعه کشتیسازی در کشورهای ژاپن ،کره ،چین
و ویتنام انداخته شود و از تجربیات آنها درس گرفته
شود میتوان برنامهریزیهای واقعی و عملیتری را
تدوین کرد.
گلنژاد با اش��اره به تاکیدات مقام معظم رهبری
بر افزای��ش تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید
جمعیتی در سواحل جنوب کشور و چشماندازهای
تحق��ق این موضوع گفت :رونق س��واحل جنوب
از آرزوهای دیرینه اینجانب اس��ت و همیش��ه به
موفقیت و پیشرفتهای دیگران در شرایط مشابه
آبوهوایی و ش��اید بدتر ،غبطه خوردهام که چرا
ما نتوانس��تهایم این امکانات را در س��واحل خود
ایجاد کنیم .بههرحال ،اقدامات و موفقیت دیگران
اتمامحجتی اس��ت برای ما که چگونه باید جواب
نعمتهای حق تعالی را داد .امیدوارم با برنامهریزی
جامع و پیگیریهای مستمر این مهم تحقق یابد.
وی همچنین برنامهریزی بر اس��اس دستیابی به
کمیتها و شاخصهای قابل اندازهگیری و پرهیز
ازهرگونهکلیگوییرامهمتریناولویتپیشنهادی
خود جهت طرح در قطعنامه شانزدهمین همایش
صنایع دریایی بیان کرد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت سپهر رزموند
در پایان پیش��نهاد کرد :سعی کنیم فعالیتهای
گذش��تگان را نفی نکنیم؛ بلکه با نقد و بررس��ی،
اصالح و تکمیل قوانین مصوب در اجرایی کردن
آنها گام برداریم.

Marine Engineering
مدیرعاملشرکتحملونقلوخدماتبندری-دریاییفارسیسانآسیا:

رفعتحریمهااصلیترینمانعراازسرراهصنایعدریاییبرخواهدداشت
مدیرعامل شرکت حملونقل و خدمات بندری-
دریایی فارسیس��ان آس��یا که از س��ال 1389
بعنوان یكی از شركتهای فرعی و زیرمجموعه
گروه توس��عه ترابر ایرانیان ب��ا هدف فعالیت در
زمینه خدم��ات دریایی و فراس��احل و خدمات
بندری تاس��یس شده ،گفت :شرکت فارسیسان
آس��یا در حال حاضر دارای شناورهای ملكی از
نوع مس��افربر و شناور سوخترس��ان است كه
در صنای��ع فراس��احلی و حملونقل بینالمللی
اس��تفاده میشوند .ما همچنین در خرید شناور
پیشرفته  OCANIC 5000جهت نصب سكوهای
نفتی و عملیات لولهگذاری مشارکت داشتهایم.
همچنین ،این ش��رکت در زمین��ه فعالیتهای
بن��دری از قبیل خدم��ات ترمین��ال کانتینر و
مخازن سوخت و پایانه صادرات سنگ در بنادر
سرمایهگذاری کرده است.
سعید ایزدیان درباره مشکالت کنونی این شرکت
افزود :مشكالت اصلی در حال حاضر عدم امكان
دسترس��ی به بازاره��ای بینالمللی و همچنین
خدمات فنی است .نقلوانتقال پول نیز هزینههای
زیادی داشته و تجارت در این زمینه با ریسك باال
و عدم سودآوری مناسب همراه است .همچنین
در اج��رای قوانین و تصمیمگیری در حوزههای
دولتی به منظور تسهیل در سرمایهگذاری بخش
خصوصی مشکالتی وجود دارد.
ایزدیان درب��اره انتظارات خود از دس��تگاههای
دولتی عنوان کرد :دستگاههای دولتی در تسهیل
قوانین و روند س��رمایهگذاری و تعامل با بخش
خصوصی با معافیت و یا كاهش تعرفهها و مالیات
برای شركتهای كشتیرانی در ادامه فعالیت آنها
میتوانند كمك مؤثری انجام دهند .همچنین،
ادامه مذاكرات تا رفع تحریمها كه در حال انجام
است ،در صورت به ثمر رسیدن اصلیترین مانع
را از سر راه رونق صنایع دریایی برخواهد داشت
معاون پیشین دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
در ادام��ه این گفتوگو ب��ه ارزیابی ظرفیتهای
ساخت کشتی در کشور پرداخت و گفت :با توجه
به س��ابقه شركتهای كشتیسازی در جنوب و
امكانات بالقوه و مناسب آنها میتوان با مدیریتی
مناسب آنها را به سودآوری رساند و در نهایت با
ایجاد جاذبه برای بخش خصوصی این صنعت را
به آنها واگذار کرد.
وی اف��زود :در دریای خزر ب��ا توجه به محدود
بودن دریا و تعداد زیاد انواع ش��ناور در صورت

س��رمایهگذاری اصول��ی در بخش زیرس��اخت
كارخانههایی مانند كشتیس��ازی صدرا در نكا
كه از تجربیات فراوان و ارزش��مندی برخوردار
است ،میتوان در اقتصاد منطقه و حتی كشور
اثرگذار ب��ود .ترمیم س��ینکرولیفت موجود در
كشتیس��ازی صدرا و تكمیل پ��روژه نیمهكاره
حوضچ��ه خش��ك آن در افزای��ش ظرفی��ت
تعمیراتی موثر است و حتی میتوان مجددا در
حوزه ساخت شناور با همكاری شركتها و افراد
توانمند داخلی اقدام کرد.
ایزدی��ان دلی��ل خال��ی مان��دن ظرفیته��ای
کشتیسازی کشور را اینگونه بیان کرد :از آنجایی
كه صنعت دریانوردی صنعتی بینالمللی است،
عدم امكان استفاده از خدمات فرامنطقهای ضربه
بسیار بزرگی به بدنه نحیف صنعت كشتیسازی
وارد ک��رده كه به تعطیل��ی و ركود آن انجامیده
اس��ت .همچنی��ن ،تحریم ش��ركتهای بزرگ
كش��تیرانی داخل��ی كه موت��ور محرك صنعت
كشتیس��ازی بودهاند ،به این رك��ود دامن زده
است .نبود منابع مالی و نیز زمان طوالنی ساخت
با توجه به مش��کالت مالی یکی دیگر از عوامل
مه��م عقبماندگ��ی و رک��ود و تعطیلی بعضی
صنایع ساخت کشتی شده است.
وی بر این اس��اس افزود :تبیین و توضیح امكان
كسب درآمد از طریق ایجاد زیرساخت مناسب
و ارای��ه خدمات فن��ی و مهندس��ی در صنعت
كشتیرانی و كشتیسازی و صنایع وابسته به آن
برای سیاستگذاران كش��ور میتواند در افزایش
سهم این صنعت در آینده اثرگذار باشد.
مدیرعامل شرکت فارسیسان آسیا با اشاره به

تاکی��د مقام معظم رهبری ب��ر افزایش تمرکز
جمعیت��ی و ایج��اد مراک��ز جدی��د جمعیتی
در س��واحل جنوب کش��ور درباره چشمانداز
تحق��ق این موضوع گفت :ب��ا عنایت به اینکه
در دنی��ا ش��هرهای متصل به دری��ا (بنادر) از
جمله پیش��رفتهترین ش��هرهای کش��ور خود
هس��تند و با توجه به شرایط اقلیمی حاكم در
سواحل جنوبی كش��ور برای افزایش جمعیت
در این مناطق باید با افزایش امكانات و ایجاد
مش��وقها از قبیل ایجاد مشاغل پربازده (كه
در صنایع دریای��ی بهوفور وجود دارد) ،امكان
رفتوآمد سهل و ارزان به سایر مناطق كشور،
ارایه امتیازات��ی در هزینههای عمومی افراد و
شركتها میتواند راهگشا باشد.
ایزدی��ان در پایان م��وارد زیر را ب��رای طرح در
قطعنامه شانزدهمین همایش دریایی پیشنهاد
کرد:
الف -بررسی امكان س��رمایهگذاری مشترك با
كشورهای صاحب صنعت كشتیسازی در دنیا
از قبی��ل ژاپن ،كره جنوب��ی و چین در صنعت
كشتیسازی كشور.
ب -بررسی امكان ایجاد ارایه خدمات بانكرینگ
در سواحل جنوبی.
ج -بررس��ی امكان ارایه خدم��ات دریانوردی از
قبیل لوازم و قطعات یدكی ،جابجایی دریانوردان،
مواد غذایی ،تعمیرات شناورها ،خدمات مؤسسات
ردهبندی و ...در سواحل جنوبی.
د -بررسی توانمندی شركتهای داخلی در ارایه
خد.مات از قبیل:
نصب و راهاندازی و تعمیر سیستمهای الكترونیكی
شناورها.
تهیه ،نص��ب ،راهاندازی و تعمی��رات موتورهای
دریایی.
تهیه ،نصب ،راهاندازی ،و تعمیرات سیستمهای
ناوبری.
تهیه رنگهای دریایی.
خدمات غواصی و تعمیرات زیرآبی.
ه -بررس��ی علت مهاجرت اف��راد نخبه صنعت
دریان��وردی به خارج از كش��ور و ارایه آماری در
این رابطه.
و -بررس��ی چگونگ��ی ایج��اد انگی��زه ب��رای
سرمایهگذاری در صنایع دریایی.
ح -بررسی وضعیت اثرگذاری صنایع دریایی در
مسایل زیستمحیطی منطقه.
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مدیرعاملشرکتکاراشیمیشایان:

کشتیسازیهایشبهدولتیوجههخصوصیهاراهمخرابمیکنند
مدیرعامل شرکت کاراشیمی شایان که در زمینه
ساختشناورهایکامپوزیتیوفایبرگالسفعالیت
دارد ،گفت :این شرکت از مرحله طراحی تا ساخت
و تست پروژه را اجرا میکند.
س��عید حقدارروزبهانی همچنین تأکید کرد :این
شرکت جزء معدود مجموعههایی در کشور است
که توانسته به بعضی از فرآیندهای ساخت از جمله
فرآینده��ای  vacuum bagو vacuum infusion
دست پیدا کند و از این طریق ،شناورها را تولید و
به مشتریان تحویل دهد.
به گفته مدیرعامل شرکت کاراشیمی شایان ،عمده
تولیدات این شرکت در زمینه شناورهای نظامی،
مس��افربری ،تفریحی و ش��ناورهای خاص مثل
شناورهای آتشنشانی است.
مدیرعاملشرکتکاراشیمیدربارهمهمترینپروژه
و روندکاری این شرکت در یک سال اخیر افزود :در
زمینه شناورهای تندرو فعالیتهای زیادی داشتیم.
دربحثکامپوزیتهایخاصمانندکامپوزیتهای
کربن و کامپوزیتهای کوالر این شرکت توانسته
محصوالت منحصربهفردی را با کاربردهای متفاوت
تولیدکند.
وی با بیان اینکه «روند کاری ش��رکت به طوری
بوده که روی تیپهای مختلفی از جمله شناورهای
مونوهال ،تریهال و کاتاماران کار کرده اس��ت»،
توضی��ح داد :هماکنون نیز در زمینه ش��ناورهای
تن��درو چند پروژه درحال اج��را داریم و در بحث
کاتاماران ش��ناورهای خوبی داریم که در حقیقت
شناور سرعتی و قدرتی محسوب میشود.
وی در ادامه گفت :در کنار س��اخت شناور تقریبا
هفت سال پیش در زمینه اسکلههای شناور فعالیت
خود را شروع کردیم که در زمینه اسکلههای شناور
تمام کامپوزیتی در کش��ور ورود و تولید محصول
کردیم .هماکنون هم قراردادهایی را برای ساخت
اسکلههای شناور با کاربردهای عملیاتی ،تفریحی
و صیادی در دست اجرا داریم.
حقدارروزبهانیدررابطهبااقداماتمؤثردستگاههای
دولتی در صنایع دریایی گفت :کشور ما با وسعت
سواحل و موقعیت استراژیکی که دارد میتواند یک
عضو فعال در بحث صنعت دریایی در منطقه باشد.
اما متاسفانه حمایتهای دولتی در این زمینه بسیار
کمرنگ و ضعیف است و بعضا حمایتهایی هم که
صورت میگیرد ،خوب مدیریت نمیشود.
وی افزود :ما بعنوان مجموعهای با سابقه بیش از 18
سال فعالیت در صنعت دریایی که پروژههای مهم
و قابلتوجهی را اجرا کردهایم ،هنوز نتوانس��تهایم
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حمایتی را ازطرف دولت جلب کنیم .بخشهای
ش خصوصی را
دولتی عموما دغدغه حمایت از بخ 
ندارند و رویکرد آنها مثبت نیست .از این جهت ،ما
در بعضی مقاطع به کندی پیش رفتیم.
این کشتیس��از تأکید ک��رد :ما این انتظ��ار را از
بخشهای دولتی داریم که بیش��تر به فکر بخش
خصوصی صنعت دریایی کش��ور باشند و از آنها
حمایت مادی و معنوی به عمل بیاورند.
مدیرعامل شرکت کارا شیمی شایان درباره نقش
دولت یازدهم برای خروج از رکود و کاهش تورم و
توجه به صنعت دریایی کشور اظهار داشت :به نظر
من برنامههای دولت یازدهم در زمینه درآمدزایی،
اش��تغالزایی ،مقابله با رکود و کاهش تورم خیلی
میتواندمثمرثمرباشد.
وی در این زمینه بر ضرورت توجه به گردشگری
دریای��ی تأکید کرد و گفت :ما در بحث توریس��م
دریایی تقریبا هیچ کاری انجام ندادهایم .در حالیکه
براحت��ی میتوانیم به این ح��وزه ورود کنیم .این
حوزه در بحث اشتغالزایی نیز بسیار موثر است .من
متعجبم چطور دولت به اهمیت این موضوع هنوز
واقف نشده و آن را عملیاتی نکرده است.
حقدارروزبهانی افزود :ما در ش��رکت خود س��عی
کردهایم در کنار پروژههای دولتی و ش��بهدولتی
که داریم به بحث گردشگری دریایی هم ورود پیدا
کنیم؛ منتهی این امر با تنها با حمایت دولت محقق
میشود .ما در بحث گردشگری دریایی پتانسیل
خوبی داریم و میتوانیم از آن بهرهبرداری کنیم؛ اما
این خالء همواره وجود داشته است .در بخشهای
مسافربری ،سازمان بنادر و بخشهای دیگر ورود
پیدا کردهاند و کارهایی انجام شده؛ ولی در بحث

گردشگری دریایی من ندیدهام که دولت بخواهد
قدم مؤثری بردارد و حمایتی صورت دهد.
حقدارروزبهانی افزود :دولت در بحث شیالتی دریا
هم میتواند حضور مؤثری داشته باشد و مثال در
بحث پرورش ماهی در قفس یا دریاچههایی که در
داخل وجود دارند و تعداد آنها هم قابل توجه است،
فعالیتشود.
وی با بیان اینکه «صنعت دریایی در ایران شدیدا
دولتی اس��ت» ،افزود :یکی از مش��کالت اساسی
ما در کشور این است که هرجایی صنعت دولتی
میش��ود ،رکود و رخوت را در آن بخش میتوان
بهراحتی مشاهده کرد .صنعت دریایی هم از این
داستان مستثنی نیست .صنعت دریایی ما بسیار
دولتی اس��ت و اگر کسی بعنوان بخش خصوصی
بخواهد ازیک قایق در یکی از س��واحل شمال و
یا جنوب کشور استفاده کند ،سدهای قابلتوجهی
ب��رای گرفت��ن مجوز راهان��دازی پی��شرو دارد و
هنگامی هم که به آب انداخته ش��د؛ بازهم با یک
سری محدودیتها در بحث امنیتی و نظامی روبرو
خواهد بود .همچنین ،یک سری موانع دیگر وجود
دارد که باعث میشود شما نتوانید آزادانه در دریا
فعالیتکنید.
مدیرعامل ش��رکت کاراشیمی ش��ایان در ادامه
گفت :زمانی میتوانیم در بخش دریایی وس��عت
عمل داش��ته باش��یم که دولت تعداد این سدها
و موان��ع را کاهش دهد و اج��ازه دهد بخشهای
خصوصی در حوزههای گوناگون وارد عمل شود.
این تصدی دولتی در بخش دریایی باید کمتر شود.
بعنوان مثال ،کشورهای همسایه ما چه درشمال
یا جنوب در  30س��ال گذشته رشد باالیی هم در
حوزه طراحی و ساخت و هم درحوزه خدماتی که
در روی آب ب��ه مردم عرضه میکنند ،در صنعت
دریایی داشتهاند .در صورتی که سواحل و پتانسیل
این کشورها قابل مقایسه با امکانات ما نیست .ولی
این کشورها به مراتب استفاده بهتر و بهینهتری را
نسبت به ما که پتانسیل بیشتری داریم ،داشتهاند.
به نظر من ،همه این موارد برمی گردد به رویکرد
دولت و نگاهی که دولتمردان به این سیستم دارند
و تا زمانی که ن��گاه و رویکرد آنها تغییر نکند ،ما
نمیتوانیم از این پتانسیل استفاده کنیم.
حقدارروزبهانی درباره اقدامات شورایعالی صنایع
دریایی گفت :متاسفانه اخبار تصمیماتی که شورای
صنایع دریایی میگیرد ،بهصورت جسته و گریخته
به ما میرسد و از جزییات آن خبر نداریم.
وی همچنین تأکید کرد :باید بخش مهمی از دریا به

Marine Engineering
مردم و بخش خصوصی سپرده شود و دولت بصورت
کالن بر آن مدیریت داش��ته باشد .همچنین دولت
باید شرایطی را در زمینه ساخت و تولید ایجاد کند تا
تولیدکننده مشتاق ورود به این عرصه باشد .بعنوان
مثال ،اگر شما بخواهید یک شناور بسازید  50تا 60
درصد این شناور باید وارد شود که شامل تجهیزات
ناوب��ری ،سیس��تمهای راداری و  navigationو...
میشود .اقدامی که دولت در این امر میتواند انجام
دهد این اس��ت که مالیات را در این بخش کاهش
دهد یا بردارد تا قیمت نهایی کاهش یابد و ما بتوانیم
در مقایسه با کشورهای همسایه بهراحتی وارد عمل
ش��ویم .از طرف دیگر هم ،بس��تری بوجود آید که
بتوانیم تکنولوژیهای جدید را وارد کشور کنیم تا
کیفیت محصوالت را باالتر ببریم و در این حوزه به
استقالل کامل برسیم.
حقدارروزبهانیباتأکیدبراهمیتسخنانمقاممعظم
رهبری درخصوص افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد
مراکز جدید جمعیتی در سواحل جنوب کشور گفت:
این یکی از تصمیمات مهم و استراتژیک مقام معظم
رهبری است که همیشه مورد توجه کسانی که در
این صنعت مشغول فعالیت هستند ،بوده است .شاید
بتوان گفت که چنین اتفاقی یکی از آرزوهای ماست.
منتهی ابتدا باید زیرساختهای این امر فراهم شود؛
نه اینک��ه بنده بعنوان تولیدکننده وقتی میخواهم
محصولی را در جنوب کشور تولید کنم ،مواد اولیه
آن را بای��د از ته��ران خریداری کن��م و در نتیجه،
تولیدکنندگان مجبور میشوند بخش عمده فعالیت
خود را به تهران منتقل کنند که این کارهم اشتباه
و هزینهبر اس��ت و هم تولیدکنندگان را از دریا دور
میکند .من ب��ا توجه به فعالیت و تجربیاتی که در
جنوب دارم ،در جریان هستم که متأسفانه مشکالت
زیادی در این زمینه وجود دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه «یکی از مشکالت صنایع
دریایی شرکتهای ش��بهدولتی است» ،گفت :این
ش��رکتها ظاهری خصوص��ی دارند ،ام��ا در واقع
اینگونه نیستند و چون شبهدولتی هستند امکانات
و زیرس��اختهای قابلتوجهی نس��بت به ما که در
بخش خصوصی فعالیت میکنیم ،دارند .آنها خیلی
از قراردادها را به واس��طه ارتباطات دولتی که دارند،
جذب میکنند؛ ولی متاس��فانه در اجرا و مدیریت
ای��ن قراردادها خیلی موفق عمل نمیکنند .بعنوان
مثال شاهد هس��تیم که یک پروژه یکساله ساخت
شناور گاه در شرکتهای دولتی چندین سال طول
میکشد و این باعث شکلگیری یک نمای نامناسب
در نظر مصرفکنندگان میشود .آنها تصور میکنند
که تمام تولیدکنندگان اینگونه عمل میکنند یعنی
خلف وعده میکنند یا کیفیت کارشان پایین است.
این صدمه ای اس��ت که شرکتهای شبهدولتی به
شرکتهای خصوصی میزنند و من فکر میکنم که
باید با یک رویکرد دیگری به این مساله نگاه شود.

معاون بازرگانی مؤسسه دریایی شهید محالتی:

به کشتیسازیها یارانه دهید

مع��اون بازرگان��ی و مدیریت دفت��ر تهران
مؤسسه دریایی شهید محالتی که در زمینه
طراح��ی ،س��اخت وتعمیرات انواع ش��ناور
وس��ازههای دریایی (ف��والدی ،آلومینیومی
و کامپوزی��ت) فعالیت دارد ،ب��ا بیان اینکه
«مشکالت موجود در صنایع دریایی کشور
و مس��ائل مربوط ب��ه تحری��م را نمیتوان
نادیده گرفت» ،اظهار داشت :این مؤسسه با
مدیریت استفاده از حداکثر ظرفیت وحفظ
توازن در دو مقوله س��اخت وتعمیرات روند
فعالی��ت خ��ود را حفظ کرده وپاس��خگوی
مشتریان بوده است.
امیرمحمود رضوی درباره مش��کالت کنونی
صنایع دریایی افزود :هرچند مسائل تحریم
و سایر بازدارندههای بیرونی بیتاثیر نبوده؛
اما مش��کل اصلی که گریبانگیر این صنعت
اس��ت ،نبود نگاه ملی به این صنعت عظیم
اس��ت .دس��تگاههای دولت��ی در دو بخش
«اجرای مصوبات شورایعالی صنایع دریایی
و قانون اس��تفاده حداکث��ر از توان داخل»
و «واگ��ذاری پروژههای مورد نیاز س��ازمان
متبوع خود» میتوانندکمک شایانی به این
صنعت کنند.
رضوی در پاسخ به این پرسش که «با توجه
به برنامهه��ای دولت یازده��م برای خروج
از رک��ود و کاه��ش تورم ،توج��ه به صنعت
دریایی کش��ور چ��ه نقش��ی را میتواند در
این زمینه ایفا کند؟» ،گفت :ایجاد اشتغال
و فع��ال کردن تولید ونگاه ب��ه صادرات در
کشور اثر مهمی در کاهش تورم و بیثباتی
اقتصادی خواهد داش��ت .حال آنکه صنعت
عظیم دریایی کشور عالوه بر ایجاد اشتغال
این قابلی��ت را دارد که ضمن افزایش توان
صادراتی در بخش حملونقل دریایی ،قطب
مهم کشتیس��ازی در منطقه خلیج فارس
باشد.
معاون بازرگانی و مدیریت مؤسس��ه شهید
محالت��ی همچنی��ن درب��اره ارزیابی خود
از گ��زارش صن��دوق حمای��ت از توس��عه
صنای��ع دریای��ی درمورد وضعیت س��اخت
و تعمی��ر کش��تی در ای��ران گف��ت :آنچه
گذش��ت نوید آینده روش��ن را نمیدهد در
حالیکه توانمندیهای کشورمان در نیروی
انسانی و زیرس��اختها مهیاست .متأسفانه
استراتژیهای نادرست در سیاستگذاریها

وکارس��پاری این صنعت ب��زرگ را با رکود
مواج��ه س��اخته اس��ت .هرچن��د مصوبات
وقوانین خوبی وضع ش��ود ،اگر اجرا نشود؛
ارزشی ندارد .مهم این است که تغییر مثبت
و رشد احساس شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه «در جری��ان اقدامات
شورایعالی صنایع دریایی قرار دارد» ،تأکید
کرد :تا مصوبات اجرایی نشوند به منزله آب
درهاون کوبیدن است .یک عزم و اراده ملی
نیاز هست تا صنعت دریایی کشور به اقتدار
خود برسد.
وی با اشاره بر تأکیدات مقام معظم رهبری
درخصوص افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد
مراک��ز جدید جمعیتی در س��واحل جنوب
کشور گفت :شما اگر سیاستهای ابالغی را
مالحظه کرده باش��ید؛ در بند دهم سیاست
عالوه بر توزیع جمعیت به جغرافیای مشخص
و زیرس��اختهای زندگی نگاه خاص دارد.
این امر جز با ایجاد انگیزه و مزیت نس��بی
زندگی (درآمد ،بهداشت ،آموزش ،رفاه و)...
درس��واحل و شهرهای س��احلی امکانپذیر
نیس��ت .اکثر ش��هرهای س��احلی ما بویژه
جنوب کش��وردر فقر زیرساختی زندگی به
س��ر میبرند و از حداقلها محرومند .توجه
داشته باشید صنایع دریایی وصنایع وابسته
به آن با ایجاد اش��تغال چقدر میتوانند در
تحق��ق فرمایش رهبری و سیاس��ت ابالغی
موثر باشند.
این فع��ال دریایی در پایان پیش��نهادهای
خ��ود را به ش��انزدهمین همای��ش صنایع
دریایی بدین شرح برشمرد:
وضع سیاس��تهای تش��ویقی ج��ذاب به
متقاضیان ساخت شناور در کشور (معافیت
مالیاتی ،واگذاری وامهای کمبهره).
یارانه به کشتیس��ازیها مش��ابه آنچه در
ترکیه ،کره وآلمان اتفاق افتاده است.
ح��ذف و یا کاه��ش تعرفهه��ای واردات
تجهیزات کشتی که مش��ابه داخلی آن در
کشور تولید نمیشود.
واگذاری تسهیالت مناسب با حداقل سود
و بازپرداخت درازمدت پس از طی یک دوره
استراحت.
توجه به امر تعمیرات و بازسازی شناورها
در داخ��ل و وض��ع قوانی��ن حمایتی جهت
جلوگیری خروج ارز از کشور.
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مدیرعاملشرکتپارسکشتیپوالد:

تعدادشناورهایموردنیازمشخصشود
مدیرعامل شرکت پارس کشتی پوالد که در زمینه ساخت و تعمیر شناورهای
فوالدی فعالیت میکند و در استان هرمزگان و بندرعباس واقع شده است ،در
مورد روند فعالیت این شرکت طی یک سال گذشته گفت :متاسفانه در سال
گذشته رکود کاملی بر کارهای کشتیسازی از جمله در این شرکت حکمفرما
بوده است.
رضا خوش��یده درمورد مش��کالت کنونی صنایع دریایی کشور اظهار داشت:
مش��کالت اصلی نه فقط در این ش��رکت بلکه در تمام کشور رکود محض و
عدم فعالیت در بیش��تر صنایع کشور اس��ت که هر روز اخبار آن در رسانهها
بگوش میرسد .خوشیده همچنین درباره نقش دولت در این زمینه افزود :دولت
باید سعی کند تثبیت قیمتها  ،کار و فعالیت برای شناورداران در ارتباط به
حملونقل دریایی ایجاد کند .زیرا نمیشود با بازاری که مدام در نوسان است
کار کرد .دولت همچنین باید زمینه مساعدی را برای سرمایهگذاران فراهم آورد
و تا حد مقدور موانع را از میان بردارد.
مدیرعامل شرکت پارس کشتی پوالد با طرح این پرسش که «آیا هم اکنون
ارگانی در کشور وجود دارد که برای حداقل  10سال آینده برنامهریزی کرده و
تعداد شناورهای مورد نیاز را مشخص کند تا کارخانههای کشتیسازی هم با آن
ارگان هماهنگ شده و بتوانند برای ظرفیت خود برنامه ریزی کنند؟» ،نسبت به
تدوین برنامه ششم در این زمینه ابراز امیدواری کرد.
این فعال دریایی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش تمرکز جمعیتی
و ایجاد مراکز جدید جمعیتی در سواحل جنوب کشور و چشماندازهای تحقق
این موضوع گفت :آنچه ما در آیینه میبینیم مقام معظم رهبری در خشت خام
میبینند .این تأکیدات دال بر این موضوع است که ایشان فردا را خوب میبینند؛
اما متاسفانه مسؤوالن قادر به همراهی ایشان نیستند.
وی در ادامه گفت :در واقع کشور برنامه میخواهد و همچنین صنعت به متولی
و س��رمایهگذاری نیاز دارد .خانوادهها با داش��تن کار ،شغل و درآمد است که
میتوانند در زمینه افزایش جمعیت قدم بردارند .ولی وقتی هنوز دانشجو پس
از فارغالتحصیل شدن کارندارد و تورم  20درصد است و قیمتها روزانه افزایش
پیدا میکنند؛ معلوم اس��ت که خانوادهها انگیزه و جرأت بچهدار شدن را پیدا
نمیکنند .خوشیده با انتقاد از عملکرد انجمن مهندسی دریایی گفت :انجمن
مهندسی دریایی سالهاست که در این مورد بررسی و نظرخواهی میکند .اما
آیا تا کنون توجهی به مقاالت و نوشتهها شده است؟
وی در پایان بندهای پیش��نهادی زیر را برای درج در قطعنامه ش��انزدهمین
همایش صنایع دریایی عنوان کرد:
-1بررسی صنعت کشور در برنامه ششم توسعه در صنایع دریایی و نیاز فردا
و فرداها.
-2صدور مجوز کارخانه کشتیسازی متناسب با نیاز کشور در 50سال آینده ،تا
از بالتکلیفی سرمایه در صنایع بیبهره جلوگیری شود.
-3ثبات قیمت ارز.
-4ثبات قیمت مواد مصرفی در صنایع کشتیسازی و سایر صنایع.
-5وامهای کمبهره زیر 4درصد.
 -6کنترل وامهای پرداختی که در همان محل و صنعت مورد نظر صرف شود
و از خروج آنها به کانادا و سایر کشورها جلوگیری شود.
-7ثبات تصمیمگیری دولت در دستمزدها و قیمتهای مرتبط.
-8توجه به کارکنان و مسؤوالن ادارات دولتی و اجرای حداقل 7ساعت کار در
روز و جلوگیری از اتالف وقت.
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مدیرعاملشرکتتکرانکاوش:

حمایترفتاریازحوزهدریاجایگزین
حمایتگفتاریشود

مدیرعامل شرکت تکران کاوش که در حوزه ساخت
وتأمین انواع تجهیزات شناورهای دریایی ،سازههای
دریایی و معدنی ،س��اخت سیس��تم رانش شناور
شامل (شفت ،پروانه ،سکان ،گیربکس و متعلقات) و
همچنین تولید انواع والو و پمپ در صنایع نفت و گاز،
فعالیت دارد؛ گفت :روند فعالیت شرکت در یکسال
گذشته با توجه به همکاری با صنایع دولتی همچنین
کمبود بودجه و رکود اقتصادی حاکم بر این سازمانها و تغییرات در کابینه و
سطوح مدیریتی ،با شیبی یکنواخت و مالیم رو به جلو نسبت به سالهای اخیر
حرکت کرده است .محمدرضا محمدنژاد در خصوص اقدامات مؤثر دستگاههای
دولتی در زمینه صنایع دریایی کشور اظهار داشت :ما از دستگاههای دولتی و
مسؤوالن انتظار اثبات حمایت رفتاری بجای گفتاری از حوزه دریایی با رویکرد
مثبت به تولید داخلی در کشور تا رسیدن به خودکفایی را داریم.
وی با اش��اره به وجود مشکالت نقدینگی در حوزههای دریایی و واحدهای
تولیدی افزود :این مش��کل باید کاربردی و زودبازده به طریق مناسب قابل
انجام باش��د که بتوان بهراحتی مش��کالت مالی را بدون دغدغه مرتفع کرد.
بعد از گذشت از این بحران (مالی) مدیران سازمانهای تولیدی بهتر خواهند
توانست در برابر مسائل موجود پیشرو برنامهریزی داشته باشند .وی تأکید
کرد:عملکرد ارگانهای دولتی و مراجع مؤثر نیز همانطور که اش��اره شد به
صورت گفتاری و در حد مصوبه یا وضع قوانین بوده که نیاز به ایجاد گروههای
اجرایی است تا این قوانین با کوتاهترین زمان به فعل تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت تکران کاوش ضمن در اولویت خواندن انسجام و برنامهریزی
در تحویل به موقع با پیشنیاز مرتفع شدن موانع مالی و قانونی قبل از ورود به
ساخت در صنایع کشتیسازی افزود :ظرفیت تعمیر و ساخت کشتی با توجه
به موقعیت جغرافیایی کشور نسبت به همسایگان دریایی و نیازهای داخلی
از پتانسیل بسیار باالیی برخورداراست که برای جذب بازارهای جدید و کامال
قابلرقابت داخلی و خارجی نیازمند مدیریت و نظارت صحیح است .محمد
ش
ن��ژاد در مورد اقدامات ش��ورایعالی صنایع دریایی و فرصتهایی که بخ 
دریایی برای پیشبرد برنامه ششم توسعه کشور میتواند فراهم کند ،گفت:
حضور نمایندگان فعال و مس��لط به امور و مشکالت این حوزه در مجلس
میتواند از فرصتهای جاری بهنحو مطلوب استفاده یا در سیاستگذاریهای
آتی نیز موثر باش��ند .وی همچنین تأکید کرد :به ط��ور کامل و جامع در
جریان اقدامات شورایعالی صنایع دریایی قرار ندارد .وی ضمن مطلوب و بهجا
خواندن تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز
جدید جمعیتی در سواحل جنوب کشور و چشماندازهای تحقق این موضوع
اضافه کرد :در کنار این حرکت باید امکانات رفاهی ،آموزشی ،درمانی مناسب
در حد شهرهای متوسط یا ترجیحا بزرگ برابر با ظرفیت افزایش جمعیت
در این نواحی مستقر شود تا انگیزه حضور برای متخصصین فراهم شود و
رونق اقتصادی ،تولید و سرمایه گذاری بسترسازی شود .مدیرعامل شرکت
تکران کاوش در پایان به ستاد برگزاری شانزدهمین همایش صنایع دریایی
پیش��نهاد کرد :کمیتههای تخصصی بر محوریت فق��ط یک یا دو موضوع
پایهگذاریشود و تا انجام بر روی میز و در دستورکار باقی بماند ،بدیهی است
در طی یکسال بجای چندین موضوع تحت بررسی و احتماال بدون نتیجه با
تعدادی امور اجرا شده در معدل عملکرد سالیانه کمیته مواجه خواهیم بود
که باعث رضایتمندی اعضاء نیز خواهد شد.

Marine Engineering
مدیرعاملشرکتامواجخروشانپارس:

مدیرعاملشرکت فراساحلآریان:

یکتصمیمنادرست
باعث از بین رفتن صدرا شد

همایشمطالباتپیمانکارانرا
ازکارفرمایانپیگیریکند

مدیرعامل ش��رکت امواج خروش��ان پارس که در زمینه
تامین تجهیزات دریایی از قبیل انواع سیس��تم ناوبری،
سیستم رانش ،سیستمهای ایمنی و هیدرولیکی فعالیت
میکند و نمایندگی فروش قایقهای فایبرگالس و موتور
س��لوا را نیز در اختی��ار دارد ،اعالم کرد :فعالیتهای این
ش��رکت طی یک سال گذش��ته به دلیل رکود اقتصادی
س��یر نزولی داش��ته اس��ت .آزاد ادیبی مش��کل اصلی
صنای��ع دریایی را «عدم ثبات نرخ ارز» دانس��ت و افزود:
مش��کل اصلی این شرکت و همچنین صنایع دریایی در
این مقطع عالوه بر ع��دم ثبات نرخ ارز و فقدان حمایت
مالی دولت ،تصمیم��ات غیرکارشناس��ی در حوزه دریا
توس��ط سازمانهای تصمیمگیرنده است که مسؤوالن و
دستگاههای دولتی باید برای این مشکل راه حل موثری
پیدا کنند .ادیبی همچنین درباره عملکرد دولت یازدهم
برای خ��روج از رکود و کاهش ت��ورم و توجه به صنعت
دریایی افزود :صنای��ع دریایی یکی از صنایع مادر و جزء
صنایع اشتغالزا و ارزآور است؛ ولی به دالیل مختلف این
صنعت در حال نیمهتعطیل به س��ر میبرد که نمونه آن
ش��رکت صدراست که یک تصمیم نادرست باعث از بین
رفتن رونق این مجموعه بزرگ دریایی و بیکاری صدها نفر
کارگر و کارمند و خروج پروژهها از ایران ش��د .مدیرعامل
ش��رکت امواج خروشان درمورد گزارش صندوق حمایت
از توسعه صنایع از وضعیت ساختوساز و تعمیر کشتی
در سال جاری و همچنین خالی ماندن این ظرفیتها و
تعطیلی صنایع گفت :دالیل تعطیلی شرکتهای سازنده
متعدد است؛ ولی مهمترین عامل را میتوان هزینههای
باالی تولید دانست که عالوه بر عدم ثبات نرخ ارز و عدم
حمایت بانکها ،نبود یک سیستم مدیریتی قوی و جامع
و عوامل دیگر باعث ش��ده که بنگاههای س��اخت شناور
س��ودآور نباشند و تعطیل یا نیمهتعطیل شوند .ادیبی با
تأکید بر اهمیت سخنان مقام معظم رهبری درخصوص
افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی در
سواحل جنوب کشور گفت :در حال حاضر دوسوم سواحل
ایران چه در جنوب کش��ور وچه در ش��مال کشور بدون
استفاده مانده اس��ت .اگر دولت بتواند مشکالت اصلی و
زیرس��اختها را بر طرف کند ،بخش خصوصی میتواند
سرمایهگذاری الزم را جهت بهرهوری از سواحل انجام دهد.
وی افزود :صنعت دریایی ایران بدلیل وجود مرزهای آبی
بسیار در شمال و جنوب کشور دارای پتانسیل عظیمی
برای ساخت و تعمیر ش��ناور ،تفریحات دریایی و جذب
توریست است؛ اما متاسفانه بدلیل بیتوجهی مسؤوالن
این پتانسیل غیرفعال شده و این صنعت رو به زوال رفته
است .مدیرعامل شرکت امواج خروشان ابراز امیدواری کرد
که دولت تدبیر و امید بتواند در جهت بهرهبرداری از این
پتانسیل تصمیمات قابل توجهی بگیرد.

مدیرعامل ش��رکت فراساحل آریان که در حوزه خدمات غواصی صنعتی مورد نیاز صنایع
نفت و گاز بویژه فراساحلی فعالیت دارد ،در مورد روند فعالیت این شرکت در یکسال گذشته
گفت :این شرکت توانسته با رعایت استانداردهای بینالمللی تعریفشده در این بخش خدمات
مورد نیاز کارفرمایان خود را بهنحوی شایسته به انجام رساند .علیرضا گرجی مطالبات معوقه را
اصلیترین مشکل تمامی پیمانکاران و این شرکت برشمرد و افزود :بخش دولتی و کارفرمایان
اصل��ی در بخش دریایی بعنوان کارفرمایان اصلی میتوانند با بررس��ی و پیگیری مطالبات
پیمانکاران نسبت به وصول و پرداخت آن اقدام کنند .گرجی درباره برنامههای دولت یازدهم
برای خروج از رکود و کاهش تورم و نقش توجه به صنعت دریایی کشور گفت :تشکلهای
صنفی مؤثر و قدرتمند که توان تنظیم آییننامهها و مقررات مناسب اجرایی جهت آن تشکل را
داشته باشند ،وجود ندارد و آییننامهها و دستورالعملهای صنفی توسط مراجع و دستگاههای
دولتی به رسمیت شناخته نمیشود .وی براین اساس افزود :ارگانهای دولتی و مراجع مؤثر
به دلیل نبود دید تخصصی و اطالع دقیق از نوع کسبوکار با توجه به وسعت زیاد فعالیتهای
بخش دریایی نمیتوانند کمکی به بهبود شرایط کنند و تنها با تائید و حمایت از انجمنها و
تشکلها و تودیع اختیارات بیشتر به آنها میتوان گامی اساسی و مهم در جهت پیشرفت و
بهرهوری مناسب از ظرفیتهای پیمانکاری برداشت .این فعال دریایی در مورد وضعیت ساخت
و تعمیر کشتی در ایران نیز گفت :قوانین دستوپاگیر در بخشهای گمرکی ،مالیاتی و بانکی،
تجهیزات فرسوده و نبود دانش بهروز در این بخش سبب شده تا هزینه ساخت و تعمیرات
کشتی در کشور بسیار بیشتر از خرید و تعمیر شناورها از خارج تمام شود.
وی تأکید کرد :در حال حاضر ،خرید شناور از کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا چین در
مدت چند روز از توجیه اقتصادی بیش��تری نسبت به ثبت سفارش داخلی و انتظار حدود
دو س��ال جهت تحویل گرفتن واحد شناور از کشتیس��ازان داخلی برخوردار است .توجیه
اقتصادی وجه مش��ترک و هدف س��رمایهگذار و کشتیسازان است که در حال حاضر برای
هیچیک از طرفین وجود ندارد .مدیرعامل شرکت فراساحل آریان درباره روند کار شورایعالی
صنایع دریایی نیز گفت :این شرکت در جریان اقدامات شورایعالی صنایع دریایی نیست و تنها
امیدوار است تا شورایعالی صنایع دریایی مشتمل بر تمامی حوزههای فعال در بخش دریایی
نظیر بخش تخصصی توسعه زیربنایی ،بخش تخصصی مهندسی دریایی (انجمن مهندسی
دریایی ایران) ،واحد تخصصی پیمانکاران بزرگ فعال در این حوزه ،واحد تخصصی غواصی
صنعتی (انجمن غواصی) ،واحد تخصصی کشتیسازی و حمل و نقل دریایی و سایر واحدهای
تخصصی باشد .گرجی متذکر شد :این شرکت تاکنون اطالعی از دعوت شورا از مدیران اصناف
فعال وانجمنها جهت مشاوره نداشته است .مشاوره و مطالعات زیربنایی با صاحبان مشاغل در
بخش دریایی گامی بسیار مهم و کارآمد در تدوین برنامه ششم توسعه است .وی با اشاره به
تاکید مقام معظم رهبری بر افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی در سواحل
جنوب کشور ،درباره چالشها و چشمانداز تحقق این موضوع گفت :بزرگترین چالش ،ایجاد
اشتغال در مناطق ساحلی کشور و بطور کلی در تمامی مناطق مرزی است .بطوری که اکنون
باالترین میزان بیکاری متعلق به تمامی نقاط ساحلی و مرزی نسبت به سایر مراکز جمعیتی
است .با معرفی مناطق جدید جمعیتی بعنوان مناطق آزاد تجاری میتوان گامی بزرگ در
جهت تشویق به سرمایهگذاری و رونق کسبوکار در این مناطق همانند معرفی بندرانزلی و
یا آبادان بعنوان مناطق آزاد تجاری برداشت که سبب رونق اقتصادی دوچندان و جلوگیری از
کوچ و افزایش جمعیت در این نقاط شده است.
گرجی در پایان موارد مدنظر خود را جهت بررسی در کمیتههای تخصصی همایش و طرح
در قطعنامه پایانی اینگونه برشمرد :قطعا مطالبات معوقه پیمانکاران فعال در صنایع دریایی
و تاکید کمیتههای تخصصی همایش جهت پیگیری این موضوع میتواند بزرگترین چالش
پیمانکاران را مرتفع نماید .بدون پیگیری و پرداخت مطالبات پیمانکاران گسترش ،نوسازی و
بقای صنایع دریایی کشور محقق نخواهد شد.
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مدیرعاملشرکتدریادانش:

شناورهایساختهشدهباتسهیالتدولتیملزمبهتعمیراتدرداخلشوند

مدیرعامل شرکت دریادانش که بطور خاص در
زمینه تأمین سیستم رانش شناورها و بصورت
ع��ام در تأمی��ن و تجهیزات ش��ناوری فعالیت
میکند ،گفت :در خصوص سیستم رانش ،این
شرکت بومیسازی موتور دریایی را در دستور
کار خود قرار داده که با یک برند ایرانی به بازار
عرض��ه کند و فعال توان  HP900و  600و 500
مدنظ��ر قرار گرفته که تا این زمان تس��تهای
 FATو  SATانج��ام پذیرفت��ه و موفقیتآمیز
بوده است.
مجتبی اجالل نوبریان با ابراز امیدواری در مورد
اینکه «تا پایان س��ال بتوانیم موتورها را به بازار
عرضه کنیم» ،افزود :دیگ��ر فعالیت عمده این
شرکت سریسازی دیزل ژنراتور دریایی با برند
ایرانی بوده که در حال حاضر یک دستگاه دیزل
ژنراتور  KW320آماده ش��ده که بزودی رسما
افتتاح خواهد شد.
اج�لال نوبریان در زمینه مش��کالت اصلی این
ش��رکت و مجموعه صنایع دریایی کشور اظهار
داش��ت :مش��کل اصلی در حال حاضر کمبود
نقدینگی اس��ت .عدم اختص��اص اعتبارات به
ارگانها و س��ازمانهای دریایی باعث شده که
ش��رکتهای خصوصی در مضیقه شدید مالی
ق��رار بگیرند که این امر موجب ش��ده با وجود
پتانس��یلهای بالفعل موجود ،دامنه فعالیتها
کاهش پیدا کند.
این فعال دریایی درباره اقدامات دولت در جهت
کاهش این مش��کالت نیز گفت :آن چیزی که
مس��لم اس��ت دولت نقش تعیینکنندهای در
تمام زمینهها مخصوصا صنعت دریایی دارد و
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جلسات و سمینارهای مختلفی تاکنون برگزار
شده اس��ت .تمام دس��تاندرکاران دریایی در
کشور ،مشکالت و معضالت صنایع دریایی را از
نزدیک لمس و یا در جریان امر قرار گرفتهاند
و اینک نیاز اس��ت یک مدیریت جهادی شکل
بگی��رد و با ی��ک حرکت منس��جم و یکپارچه
موانع موجود برطرف ش��ود تا کشور عزیزمان
ایران از نظ��ر صنعت دریایی در جایگاه واقعی
خود قرار بگیرد.
وی در مورد وضعیت ساخت و تعمیر کشتی در
ایران نیز توضیح داد :ساخت کشتی و تعمیرات
کشتی دردو مقوله جدا از هم باید مورد بررسی
قرار گیرد ،س��اخت کش��تی تحت تأثیر عوامل
تعیینکنندهای از جمله -1 :رونق اقتصادی -2
افزایش واردات وص��ادرات  -3حملونقل بین
بنادر داخلی  -4وامها وکمکهای اقتصادی به
سفارشدهنده و سازنده و  -5هزینههای حمل
ونقل قرار دارد.
وی اف��زود :افزایش هرکدام از این عوامل باعث
میش��ود که تمایل به س��اخت افزایش یابد و
باعث رونق کشتیس��ازی در ایران شود .برخی
از عوامل به روابط تجاری ،اقتصادی و سیاس��ی
کش��ورمان مرتبط بوده و برخی دیگر از عوامل
تحت تأثیر اقتصاد جهانی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت دریادانش در مورد تعمیرات
شناورها نیز گفت :با توجه به تعداد شناورهای
موجود در کش��ور و اجب��ار و نیازمندی مالکان
ش��ناورها به تعمیرات ،در ای��ن بخش فعالیت
خوبی میتواند در کشور صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه «در امر تعمیرات دو نکته مدت

زم��ان و هزینه تعمیرات حائز اهمیت اس��ت»،
گف��ت :با توجه ب��ه نزدیکی بنادر کش��ورهای
ی
حاش��یه خلی��ج ف��ارس و وج��ود نمایندگ�� 
کمپانیهای مختلف تجهیزات ش��ناورها در آن
بنادر و س��هولت دسترس��ی به قطعات یدکی،
اکثر مالکان ترجیح میدهند تعمیرات ش��ناور
را در آن طرف آب انجام دهند و چون هزینهها
را ب��ه صورت ارز و با پای��ان تعمیرات پرداخت
میکنند؛ سعی در کوتاه کردن زمان تعمیرات
و هزینهکرده��ا دارن��د .اما وقت��ی همان مالک
ش��ناور را جهت تعمیر به یک داک یارد ایرانی
میآورند ،با دانستن اینکه ظرفیت داک یاردها
خالی بوده و صاحبان داک یاردها جهت جذب
مش��تری تس��هیالت خاصی را به مالکان عطا
میکنند آنها هم از این موضوع اس��تفاده کامل
را میبرد و تعمیرات زیادتر ،پرداخت به صورت
اقساط و  ...را مدنظر قرار میدهند.
اج�لال نوبریان تصریح کرد :در اینجاس��ت که
دولت بایس��تی تدابیری هم ب��رای داک یاردها
و هم ب��رای مال��کان در نظر بگی��رد .از جمله
ملزم کردن مالکان ش��ناورهایی که با استفاده
از تس��هیالت دولتی از قبی��ل وام و  ...اقدام به
س��اخت ش��ناور کردهاند به تعمیرات شناور در
داخل کش��ور و همچنین اعطای بخش��ودگی
مالیات��ی و  ...ب��ه صاحب��ان داک یاردها جهت
کاهش هزینههای تعمی��رات در ایران و ایجاد
انگیزه و جذابیت تعمیرات شناور در داخل.
وی در مورد توجه به بحث دریا و س��واحل در
سیاستهای ابالغی جمعیت نیز یادآور شد :با
عنایت به درایت مق��ام معظم رهبری و تأکید
ایش��ان بر افزای��ش تمرکز جمعیتی بایس��تی
س��ازوکار تجمیع جمعیت و انتقال جمعیت از
نقاط دیگر کش��ور به جنوب مدنظر قرار گیرد
وای��ن در صورتی محقق خواهد ش��د که رونق
اقتصادی را در جنوب کشور شاهد باشیم .چرا
که وجود بازار کار و فعالیت و درآمد متناسب با
شرایط کاری و آبوهوایی باعث جذب و تجمیع
جمعیت در سواحل کشور خواهد شد.
مدیرعامل شرکت دریادانش در پایان مهمترین
اولوی��ت خ��ود را جه��ت ط��رح در قطعنام��ه
ش��انزدهمین همایش صنای��ع دریایی اینگونه
بی��ان کرد« :عمل��ی نمودن مصوب��ات مجلس
شورای اسالمی مبنی بر کاهش و حذف عوارض
گمرکی در خصوص واردات تجهیزات و ادوات
مورد استفاده در ساخت و تعمیر شناورها».
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مدیرعاملشرکتبرهاندریاکیشبااشارهبهابالغسیاستهایجمعیتی:

اتصال استانهای بزرگ نظیر فارس و کرمان به دریا ضروری است
مدیرعامل شرکت خدماتی مهندس��ی و دریایی
برهاندریاکیش گفت :ش��رکت برهان دریا کیش
بعنوان یکی از اولین شرکتهای ثبت شده حمل
و نقل دریایی در جزیره کیش ،در بخش کشتیرانی
بصورتتخصصیدرزمینههایپشتیبانیوتدارکات
پروژههای فراساحلی با تحت مالکیت داشتن انواع
ش��ناورهای حام��ل جرثقیل ،ب��ارج و یدککش،
بارجهای کارگاهی اقامتی ،در اجرای پروژههای ملی
نقش مؤثری داشته و در بخش خدمات مهندسی
موفق به اجرای پروژههایی نظیر پروژه بازس��ازی
سکوهای نفتی جزیره سیری شده است.
غالمرض��ا یزدانپناه حقیقی افزود :ش��رکت طی
سال گذشته با تجهیز فلتبارجهایی که اخیرا به
ناوگان شناوری پیوستهاند به جرثقیلهای سنگین
و تبدی��ل آنها به بارجهای کارگاهی اقامتی زمینه
را برای رقابت با ش��رکتهای بینالمللی فعال در
حیطه مذکور فراهم کرده است.
وی درباره مشکالت اصلی شرکت برهاندریاکیش
اظهار داشت :ریسک باالی سرمایهگذاری در بخش
صنایع دریایی ،هزینهبر بودن و عدمتأمین بهموقع
منابع مالی پروژهها از سوی مقامات باالدستی و در
نتیجه کمبود نقدینگی ،همچنین توزیع نامناسب
پروژهها ،نرخ باالی سوخت و عدم استفاده بهینه از
ظرفیتهایبخشخصوصیداخلیراازاصلیترین
مشکالت شرکت و مجموعه صنایع دریایی کشور
دانسته و تالش مس��ؤوالن و دستگاههای دولتی
جهت رفع هری��ک از معضالت فوقالذکر اقدامی
مؤثر در استفاده از ظرفیتهای بکر دریا در جهت
اشتغالزایی و ارزآوری و محرومیتزدایی و اقتدار و
امنیت ملی خواهد بود.
یزدانپناه حقیقی به این پرسش که «با توجه به
برنامهه��ای دولت یازدهم برای خ��روج از رکود و
کاهش تورم توجه به صنعت دریایی چه نقشی را
میتواند در این زمینه ایفا کند؟» ،چنین پاسخ داد:
 2900کیلومتر مرز آبی منبع سرشاری را در اختیار
کشور قرارداده که بایستی با تغیر نگرش مسؤوالن
به دریا بعنوان یک افق قابل دسترس ،و یک عامل
بسیار توانمند در رفع مشکالت اقتصادی و حمایت
از فعاالن عرصه دریا زمینه را برای فائق ش��دن بر
بس��یاری از چالشهای فرهنگ��ی و اقتصادی که
مهمترین آن مقوله اشتغالزایی است ،فراهم کرد.
بنابراین ،حمایت دولت از بخش خصوصی فعال در
زمینه فراساحل نقش مؤثری در خروج از رکود و
کاهش تورم خواهد داشت .این در حالی است که
علیرغم سیاس��ت اعالمشده از سوی دولت مبنی

بر تعیین نقش نظارتی برای دولت در این زمینه،
ش��رکتهای دولتی ایفاگر نقش اصلی در زمینه
صنایع دریایی هستند که این امر با سیاستهای
رسمی اعالمشده از سوی دولت مغایرت دارد.
مدیرعاملشرکتبرهاندریاکیشهمچنیندرباره
وضعیت ساخت و تعمیر کش��تی در ایران گفت:
شرکتهای داخلی بصورت بالقوه توان و ظرفیت
تولید و ساخت شناور و سازههای دریایی را دارند؛
ولی بدلیل تبیین نشدن استراتژی مناسب و عدم
حمایت قاطع دولت در زمینه اعطای اعتبارات مود
نیاز صنایع دریایی و همچنین قراردادهای منعقده
از س��وی دولت برای خرید کشتی از کشور چین
به دلیل شرایط خوبی که فروشندگان چینی برای
خریدار فراهم میکنند ،در کنار س��ایر مشکالت
موجود نظیر عدم برآورد نیازها ،مشکالت تأمین
و تحریمه��ای موجود ،این ظرفیتها خالی مانده
و بعضا باعث تعطیلی آنها ش��ده است .در حالیکه
صنای��ع دریایی اقتصادی قویتر از صنایع خودرو
س��ازی دارد و انتظار این است که صنایع دریایی
همانند خودروسازی از یارانه دولتی برخوردار شود.
با توجه به در پیش بودن مقطع تدوین برنامه ششم
توسعه ،وی درباره چگونگی استفاده بخش دریایی
از این فرصت گفت :با توجه به اهمیت ترانزیت کاال
از مس��یر ایران برای کشورهای آسیای میانه ،الزم
است ضمن بهرهمندی بنادر ایران از زیرساختهای
مناس��ب برای فعالیته��ای مورد نی��از ،ظرفیت
کانتینری کشور نیز افزایش یابد .لذا توجه به مسائل
مذکور در تدوین برنامه شش��م توس��عه فرصتی
مناسب را در اختیار صنایع دریایی قرار خواهد داد.
وی برایناس��اس تأکید کرد :اقدامات بهعملآمده

توسط ش��ورایعالی صنایع دریایی در
زمینه تغیر نگاه تصمیمگیران کشور به
دریا و تالشهای به عمل آمده جهت
اختصاص بندهایی از سیاس��ت کلی
برنامه ششم به مقوله دریا قابل تقدیر
است؛ لیکن به منظور نیل به این هدف
تالشهای مضاعفی باید صورت پذیرد.
یزدانپناه حقیقی با تأکید بر س��خنان مقام معظم
رهبری در خصوص افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد
مراکزجدیدجمعیتیدرسواحلجنوبکشورافزود:
صنعت و جمعیت ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند
و توسعه صنایع موجب تمرکز بیشتر جمعیت در
بخشهای صنعتی خواهد ش��د .لذا با این دیدگاه
توسعهسواحلجنوبمستلزمتوسعهصنایعدریایی
در این منطقه بوده و در این راستا ضرورت اتصال
اس��تانهای بزرگ نظیر فارس و کرمان از طریق
اصالح تقسیمات کشوری به دریا و همچنین احداث
بنادر بزرگ تجاری در مناطقی نظیر بندر لنگه ،بندر
دیلم و جاسک مهمترین ابزار تحقق این خواسته
هستند .وی اولویتهای پیشنهادی خود را جهت
بررسی در کمیته تخصصی شانزدهمین همایش
صنایع دریایی و طرح در قطعنامه پایانی بدینگونه
برشمرد :اقتصاد و تجارت دریایی ،چالشهای پیش
روی صنایع دریایی ،مشکالت صنعتگران دریایی و
دریانوردان ،نفت ،انرژی و معادن دریایی و حمل و
نقل و خدمات دریایی است
وی در پایان از تالشهای انجمن مهندسی دریایی
ایران در ایجاد ارتباط با مقامات تصمیمگیرنده در
زمینه دریا و انعکاس مسائل و چالشهای موجود
در صنایع دریایی قدردانی کرد.
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مدیرعاملشرکتمهندسیسروشاندیشهپارسیان:

مسؤوالنساختاسکلههایبتنیشناوررافراموشکردهاند

مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی س��روش اندیشه
پارس��یان گفت :این ش��رکت از س��ال  1384با
بهرهگیری از نیروهای متخصص و دانشآموختگان
ایرانی در زمینه بومیس��ازی ف��نآوری و طراحی
سازههای بتنی شناور فعالیت دارد.
به گفته مهرداد گلشن ،شرکت مهندسی سروش
اندیشه پارسیان دانش و توانمندی فنی و اجرایی
که پیشتر در این زمینه تنه��ا در اختیار معدود
ش��رکتهای اروپای��ی و آمریکایی ب��وده را برای
نخستین بار در ایران و خاورمیانه تماما بومی کرده
و با اخذ گواهینامه ثب��ت اختراع و چندین پروژه
موفق در زمینههای مسافری ،صیادی و گردشگری
را اجرا کرده است.
وی در ادامه اظهار داشت :علیرغم عملکرد مطلوب
ن اقتصادی
دولت تدبیر و امید در بسیاری از ارکا 
و صنعتی ،تاکنون رش��د چشمگیری در صنعت
دریایی ،بویژه س��اماندهی بنادر و جزایر کش��ور
دیده نش��ده است .شاهد بر این ادعا این است که
اسکلههای بتنی شناور بعنوان یکی از مهمترین
و پرمصرفترین تجهیزاتی که در امر ساماندهی
بنادر و جزایر کارایی داش��ته و با صرف کمترین
هزینه (در مقایسه با ساخت و تجهیز تأسیسات
زیربنایی بندری) بیشترین قابلیت بهرهبرداری را
در زمینههای گوناگون مسافری دریایی ،صیادی،
خدماتی ،گردشگری ،نظامی و انتظامی به ارمغان
میآورد و موجب تعالی و پیشرفت قابل مالحظه
در روند معیش��ت س��اکنان نوار ساحلی و جزایر
کش��ور میش��ود؛ تا این زمان فراموششده باقی
مانده است.
گلشن با ابراز امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی
در این حوزه افزود :امید آن است که با تخصیص
بودجههای مربوط به امر ساماندهی بنادر و جزایر،
صنعت ساخت سازههای بتنی شناور بعنوان یکی
از بخشه��ای کوچک اما مه��م در صنعت بزرگ
دریایی به شکل شایس��تهای به حرکت درآمده و
پویاتر شود.
مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی س��روش اندیشه
پارس��یان با انتقاد از عملکرد بعضی مسؤوالن در
جهت حمایت از صنعت دریایی کش��ور گفت :با
توجه به گذشت بیش از  9سال از حضور موفق این
شرکت ایرانی در مجامع تخصصی صنعت دریایی
در کشور ،تاکنون بسیاری از بنادر و جزایر کشور از
بهرهمندی از انواع اسکلههای شناور بتنی ساخت
ای��ران که با طول عمر مفید  50س��ال طراحی و
ساخته میش��وند ،محروم ماندهاند و دستاوردی
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اینچنین باارزش از دید بسیاری از مسؤوالن محترم
همچنان پوشیده مانده است.
این فعال دریایی در ادامه اظهارداشت :این در حالی
است که در صحنه رقابت منطقهای و بینالمللی،
تولیدات تماما ایرانی گروه پارسیان از نظر کمی و
کیفی و نیز از دیدگاه صرفه اقتصادی در مقایسه
با سایر محصوالت مش��ابه ،از امتیاز بسیار باالیی
برخ��وردار بوده و این مهم در عم��ل و در اجرای
چندین پروژه موفق به اثبات رسیده است.
وی با اش��اره به دستورات و تاکیدات مقام معظم
رهب��ری در امر جهاد اقتصادی و حمایت از تولید
مل��ی افزود :کار و س��رمایه ایرانی باید س��رلوحه
اهداف و اقدامات اجرایی تمامی مسؤوالن محترم
و دس��تگاههای ذیربط قرار گی��رد تا نیروی کار و
متخص��ص ایرانی با پش��توانه حمایتهای دولت
محترم موجب شکوفایی و افتخار صنعت و صنعتگر
ایرانی را فراهم آورد.

کنند و به بار بنشینند.
وی اف��زود :ط��ی س��الهای اخی��ر و در جریان
همایشها ،مراسم تودیع و معارفهها ،نمایشگاهها
و  ...ب��ا خبرهای احداث و یا توس��عه بیش از 50
بندر در نوار س��احلی و جزایر ایران روبرو بودهایم.
حال ،این س��وال در میان است که چرا و چگونه
این بنادر که با صرف هزینههای بسیار باال احداث
شده یا توسعه یافتهاند ،تاکنون حتی برای یکبار
هم اس��تعالمی جهت تامین و تجهیز اسکلههای
شناور از تنها طراح و سازنده بومی سازههای بتنی
شناور در ایران و خاورمیانه نداشتهاند؟ (آنهم در
شرایطی که محصول تماما ایرانی گروه پارسیان از
نظر قیمتی و کیفیت محصول تولیدی ،نسبت به
نمونههای مشابه خارجی یا تحت لیسانس برتری
کامل داشته است!)
گلش��ن با اشاره به اینکه «گروه پارسیان با اتکا به
تخصص و تجارب خود در زمینه ساماندهی بنادر و

وی با بیان اینکه «مشکالت صنعت دریایی تنها به
صنعت کشتیسازی محدود نیست» و طرح این
پرس��شها که «در این میان صنعت گردشگری
دریایی به کجا رس��یده اس��ت؟ صنعت شیالت،
باالخصدراستانهایجنوبیکشورباچهمعضالت
و کاستیهایی روبرو است؟ نتایج مطالعات ،پایشها
و آمایشهایی که توسط شرکتهای مهندسین
مشاور انجام شده چه نتایجی در حوزه عملیاتی و
اجرایی داشتهاند؟» ،افزود :صنعت دریایی نیز مانند
دیگر صنایع بزرگ و زیرساخت ،شامل دو بخش
اصلی باالدست و پاییندست میشود که باید هر
دو بخش متناسب و با یک آهنگ ایجاد شوند ،رشد

جزایر به مقوله مشکالت صنعت دریایی نگاه ویژهای
دارد» ،توضیح داد :تمرکز بر زیرساختهای توسعه
صنع��ت دریایی در معدود بنادر تجاری یا مناطق
ویژه و آزاد فعلی نمیتواند به تنهایی زمینهس��از
توس��عه دریامحور و پایدار را برای کشور عزیزمان
ایجاد کند .بعنوان مثال یکی از حرکتهای مطلوبی
که در این زمینه آغاز شده ،احداثبنادرچندمنظوره
مردمی است که ش��عاع تاثیر آن در رشد مناطق
مرزی س��احلی به شکل وس��یعی میتواند نمود
داشته باشد .همچنین تعدد بیشمار بنادر صیادی
در کشور که از ابتداییترین تجهیزات و تاسیسات
صنعت ش��یالت بیبهره ماندهاند و نیاز صیادان از
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یکسو و از سوی دیگر امکان گسترش بازار وسیع انواع منابع
خوراک دریایی در داخل و خارج از کشور ،میتواند از جمله
زیرساختهای صنعت دریایی محسوب شود و در خدمت
عموم مردم و فعاالن بخش صادرات آبزیان قرار گیرد.
وی افزود :رکود و عدم پیش��رفت در صنعت گردش��گری
دریایی ،دیگر مثالی اس��ت از نادیده انگاشتن ظرفیتهای
ویژه دریا ،که بعنوان موهبت و امانتی الهی در اختیار کشور
قدرتمند ایران قرار دارد .ظرفیت رش��د صنعت گردشگری
دریایی در ایران میتواند یکی از مهمترین ارکان توس��عه
کش��ور قرار گیرد و با توس��عه و ایجاد زیرساختهای این
صنعت ،جایگزین مناسبی برای قطع وابستگی از درآمدهای
نفتی را به ایران اسالمی هدیه دهد.
مهرداد گلش��ن همچنین توجه به موارد زیر را در گستره
صنعت دریایی پیشنهاد کرد:
 .1ساماندهی بنادر مسافری و صیادی (احداث و توسعه)
.2ا یجاد زیرساختهای صنعت گردشگری دریایی
 .3توجه و پایبندی به امر حمایت از تولیدکننده داخلی و
پرهیز جدی از خرید محصوالت مشابه خارجی
 .4اعطای تسهیالت ویژه ،مانند معافیت یا تخفیف مالیاتی
بهتولیدکنندهداخلی.
وی با اش��اره به تاکیدات مق��ام معظم رهبری درخصوص
افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی در
سواحل جنوب کشور ،چالشها و چشماندازهای تحقق این
امر را اینگونه بیان کرد:
 .1رسیدگی و توسعه امکانات موجود در خط ساحلی جنوبی
کش��ور که عمدتا بر پایه صنعت صیادی اس��توار است و از
دیرباز مردم منطقه به صورت س��نتی به این امر و صنایع
جانبی آن مشغول هستند.
 .2ظرفیتس��نجی و احداث بنادر جدید با انجام مطالعات
زیربنایی و پایه در جانمایی اصولی و بهینه به منظور ایجاد
فرصتهای جدید اشتغال (از زمان احداث تا بهرهبرداری)
گلش��ن بر این اس��اس تأکید کرد :دو مقوله فوق با دعوت
از اقشار بومی به مش��ارکت و حضور فعال در امر احداث و
توسعه بنادر میسر میش��ود .بدیهی است با ایجاد هر نوع
حرکت مثبت در زمینههای یادشده ،اشتغال و درآمدزایی
به مردم بومی آن مناطق اعطا میشود و عالوه بر تضمین
امر معاش در افزایش تمرکز جمعیتی ،نیروی کار بهدرستی
به امر سازندگی و امور زیربنایی کشور گمارده میشوند و از
پرداختن به سایر امور ناهنجار همچون قاچاق کاال و سوخت
نیز جلوگیری به عمل میآید.
مدیرعامل شرکت سروش اندیشه پارسیان در پایان به ستاد
برگزاری شانزدهمین همایش صنایع دریایی پیشنهاد کرد:
معرفی کارگروههای تخصصی از سوی ارگانهای ذیربط به
منظور تشکیل جلسات مستمر و دائمی به صورت ماهیانه و
با حضور نمایندگان بخشهای گوناگون صنعت دریایی کشور
(باالدست و پاییندست) ،با هدف گسترش عملکرد و پیگیری
جدی توافقات و دس��تورات اجرایی در این حوزه و پرهیز از
تمرکز بر نشستهای سالیانه و بررسی کلیات امور مربوط به
مشکالت صنعت دریایی و بازتاب عینی موضوع جلسات در
رسانههای عمومی و جراید کثیراالنتشار صورت پذیرد.

مدیرعاملشرکتکشتیرانیامواجدریا:

خالء سازمانی نظیر
وزارت دریاداری انگلستان پابرجاست

مدیرعامل شرکت کشتیرانی امواج دریا که در زمینه کشتیرانی،
حمل نقل دریای��ی و ارائه خدمات نمایندگی به کش��تیهای
ورودی و خروج��ی در کلیه بن��ادر ایران فعالی��ت دارد ،اعالم
کرد :این شرکت  53درصد سهم خدمات نمایندگی تانکرهای
حمل مواد شیمیایی را طی یکسال اخیر برعهده داشته است.
محمدرضا خش��وعی تحریمهای اعمالش��ده بر کشتیرانی را
عامل اصلی رکود عملکرد و تعطیلی ش��رکتهای کش��تیرانی
دانست و گفت :طبعا مجموعه صنایع دریایی کشور نیز از این
امر بینصیب نمانده و متحمل خساراتی شده است .وی افزود:
متأسفانه علیرغم تکرار این اصل که خالء داشتن یک سازمان متشکل و مرجع در کشور
نظیر وزارت دریاداری کش��ور انگلس��تان (بریتانیا) و یا یک سازمان مشابه که قادر باشد
تصمیمات کالن را در حوزه صنایع دریایی و کش��تیرانی و س��ایر خدمات جنبی کشور
اخذ و ابالغ کند؛ همچنان پابرجاس��ت .مدیرعامل ش��رکت امواج دریا درباره برنامههای
دولت یازدهم برای خروج از رکود و کاهش تورم و تأثیر آن بر حوزه دریایی اظهار داشت:
بدون شک برنامههای ارائهشده توسط سازمانهای ذیربط در پیشبرد امور صنایع دریایی
و کش��تیرانی کشور موثر بوده؛ اما بهدلیل نبود یک سازمان هماهنگکننده نظیر وزارت
دریاداری ،در بسیاری از موارد فعالیتهای انجامگرفته موازی کاری بوده و باعث هرز رفتن
یشود.
منابع مالی و انسانی م 
وی با بیان اینکه «متاسفانه و با توجه با اینکه شرکتهایی نظیر شرکت کشتیسازی خلیج
فارس (ایزوایکو) وغیره ،سالهاست که دایر شدهاند ولی بدالیل متعدد موفقیت چندانی
کس��ب نکردهاند» ،دالیل خالی ماندن ظرفیتها و تعطیلی ش��رکتهای ساخت کشتی
را اینگونه بیان کرد :با توجه به ش��رایط جوی حاکم بر جنوب کش��ور محیطهای سرباز
جهت کار کشتیسازی مناسب نبوده و میبایستی با توجه به تکنولوژیهای بهروزشده و
کارآمد در محیطهای مناسب به این امر خطیر پرداخت .همچنین قیمتهای ارائهشده
فعلی جهت ساخت شناور بسیار باالست و قابل قیاس با کشورهای پیشرفته نیست .عدم
بهرهگیری از تکنولوژیهای روز در این صنعت ،کشتیس��ازی در ایران بس��یار مهجور و
عقبمانده است.
خش��وعی درباره اقدامات ش��ورایعالی صنایع دریایی گف��ت :علیرغم بعضی فعالیتهای
ش��ورایعالی صنایع دریایی متاسفانه به دالیل متعدد باالخص کمبود منابع مالی به نظر
نمیرس��د که این ش��ورا آنطور که باید و با توجه به شرح وظایف مربوطه چندان درگیر
مسائل ریز و درشت صنایع دریایی شده باشد.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد
مراکز جدید جمعیتی در س��واحل جنوب کش��ور گفت :البته تنها تمرکز جمعیتی در
س��واحل جنوب کشور نمیتواند راهگشا باشد؛ بلکه باال بودن و بهروز بودن دانش افراد و
بهرهوری از تکنولوژیهای پیشرفته دنیا از چالشهای مهم در برابر تحقق این امر محسوب
میشود.
مدیر عامل ش��رکت خدمات کش��تیرانی امواج دریا مهمترین اولویتهای پیش��نهادی
جهت بررسی در کمیتههای تخصصی همایش و طرح در قطعنامه پایانی را «ایجاد یک
سازمان مرجع و مسؤول که راهبری کلیه ارگانها و سازمانهای وابسته به صنعت دریا،
دریانوردی و کشتیرانی را هدایت کند ،نظیر وزارت دریاداری یا یک سازمان وابسته به نهاد
ریاستجمهوری نظیر سازمان محیط زیست» بیان کرد .وی در پایان افزود :بومی کردن
صنعت دریا و کشتیرانی با ایجاد مراکز دانشگاهی معتبر در کشور تحقق خواهد یافت و
توان علمی و کاربردی صنایع دریا و کشتیرانی کشور ارتقاء مییابد.
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مدیرعاملصدراامیدچابهارازبهبودشرایطشرکتخبرمیدهد

سهمکشتیسازیراازبرنامهششمبگیریم
 -2طوالنی بودن زمان تأمین تجهیزات ناشی از
تحریمها و قوانین دستوپاگیر گمرکی.
 -3ضعفهای مدیریتی یاردهای کشتیسازی.
 -4کمبود نیروهای کارآزموده و مجرب.

رس��ول مرصوص��ي ،عض��و هیأتمدیره و
مدیرعام��ل کشتیس��ازی صدراامید چابهار،
این روزها نس��بت به یک سال قبل امیدوارتر
است .شرکت که او زمانی گفته بود« :خاکستر
شده» ،چند ماهی است به مجموعهای نامآشنا
در صنعت دریایی (گروه صف) واگذار ش��ده
و اآلن ،حال و روز آن رو به بهبودی اس��ت.
گرچه این ش��رکت هم با همان چالشهایی که
کل صنعت دریا با آن درگیر اس��ت ،دست به
گریبان مانده...
س�ال گذش�ته در ای�ن ای�م اخبار بس�یار
نگرانکنن�دهای از وضعی�ت بحرانی ش�رکت
صدراامیدچابهار منتش�ر شد .اآلن شرکت در
چه وضعیتی است؟

همانط��ور ک��ه میدانید ،حوزه اصل��ی فعالیت
شرکت ،کشتیسازی و سازههای دریایی است.
خوشبختانه ،پس از واگذاری موفقیتآمیز آن در
بهمنماه سال  92به بخش خصوصی توانمند و
دارای شایس��تگی و صالحی��ت (ش��رکتهای
بیدکو ،صف ،رزمند ،صدف) ،این ش��رکت روند
رو بهبهب��ودی را طی میکن��د و از جمله طرح
احداث تأسیس��ات ساحلی آن ش��امل احداث
تأسیس��اتی ساحلی آن شامل احداث دو شاخه
موجشکن ،الیروبی حوضچه آرامش و اسکلهها
مجددا فعال ش��ده و در زمینه ساخت نیز این
شرکت در حال انعقاد قرارداد ساخت دو فروند
شناور یدککش   5000اسب nsupply tug a
 chor handlingو ی��ک فروند ب��ارج کابلگذار
اس��ت که توافق��ات الزمه در ای��ن خصوص با
کارفرما صورت پذیرفته است.
مش�کالت اصلی ش�رکت و مجموعه صنایع
دریای�ی کش�ور را در مقط�ع کنون�ی چ�ه
میدانید؟

عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت ساخت
ش��ناور مش��کل اصلی اس��ت .با توجه باینکه
هزینه س��اخت ش��ناور سنگین اس��ت ،لذا در
کشورهای موفق در زمینه کشتیسازی حدود
 90درصد هزینه س��اخت ش��ناور توسط بانک
تأمین میش��ود و متقاضی و س��فارشدهنده
فقط  10درصد از کل هزینه س��اخت کش��تی
را تحمل میکند .اما در ایران بانکها عالقهای
به اینگونه س��رمایهگذاریها ک��ه نرخ بهره آن
چندان باال نیس��ت و به دنبال بازگشت سرمایه
خود در کوتاهمدت هس��تند .راهکار مناس��ب
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با توجه در پیش ب�ودن مقطع تدوین برنامه
ششم توس�عه ،بخش دریایی چگونه میتواند
از این فرصت برای توجه بیش�تر به این حوزه
استفاده کند؟

در این خصوص ارائه سوبس��ید توس��ط دولت
بمنظور ترغیب بانک جهت همکاری در اعطای
تسهیالت به متقاضیان سفارش ساخت کشتی
به سازندگان داخلی است.

ب�ا توجه ب�ه برنامههای دول�ت یازدهم برای
خ�روج از رکود و کاهش تورم ،توجه به صنعت
دریایی کش�ور چه نقش�ی را میتواند در این
زمینه ایفا کند؟

با توجه به طیف وس��یعی از صنایع باالدس��تی
و پائیندس��تی صنعت کشتیس��ازی و صنایع
دریای��ی ،توج��ه به ای��ن صنع��ت و رونق آن
موجبات رون��ق صنایع دیگ��ر از جمله صنایع
فوالد ،رنگس��ازی ،صنایع ساخت تجهیزات و
ماشینآالت و ...خواهد شد .اخیرا ً وزیر محترم
صنای��ع تالش ج��دی خ��ود را در جهت فعال
کردن این صنعت متمرکز کرده اس��ت ،لیکن
با وجود ابزار کارهایی چون س��ازمان گسترش
و نوس��ازی صنایع ایران که ناتوانی خود را طی
س��الیان متوالی در زمینه صنایع دریایی نشان
داده ،بسیار بعید اس��ت این تالشها مثمرثمر
واقع ش��ود .اال اینکه تحولی اساسی در ساختار
فرسوده و ناکارآمد آن سازمان رخ دهد.

ارزیابی ش�ما از ظرفیته�ای کنونی صنعت
کشتیس�ازی کشور چیس�ت و به چه دالیلی
این ظرفیتها خالی مانده و بعضا دچار تعطیلی
شدهاند؟

عوام��ل مختلف��ی در رکود حاکم ب��ر صنعت
کشتیسازی و تعمیرات شناورها دخیل هستند
که برخی از آنها عبارتند از:
 -1عدم همکاری سیستم بانکی.

ضروری اس��ت از دستاندرکاران تدوین برنامه
ششم توس��عه جهت ش��رکت در همایشهای
صنایع دریایی دعوت بعمل آید تا با این صنعت
و مش��کالت و مزیتهای آن آشنا شده و سهم
صنایع دریایی و کشتیسازی را در برنامه ششم
توس��عه آنگونه که این صنعت شایستگی دارد،
لحاظ نمایند.

ب�ا توجه ب�ا تاکید مقام معظ�م رهبری برای
افزایش تمرکز جمعیت�ی و ایجاد مراکز جدید
جمعیتی در سواحل جنوب کشور (که در قالب
سیاس�تهای کلی جمعیت کش�ور ابالغ شده
اس�ت) ،چالشها و چش�م انداز تحقق این امر
را چگونه میبینید؟

راهکار مناس��ب جهت افزایش تمرکز جمعیتی
در س��واحل جنوب کشور ایجاد مراکز صنعتی
یا کش��اورزی اش��تغالزا در این مناطق اس��ت.
صنایع دریایی از جمله کشتیس��ازی از جمله
صنایع اشتغالزاست که نقش ویژهای در افزایش
تمرکز جمعیتی س��واحل جنوب کشور خواهد
داشت .درعینحال ،باید توجه داشت که ایجاد
زیرس��اختهای رفاه��ی ،فرهنگی ،آموزش��ی،
بهداش��تی ،تفریحی الزم در ج��وار این مراکز
صنعتی تضمینکنن��ده مان��دگاری و افزایش
تمرکز جمعیتی در این نقاط خواهد بود.
مهمترین اولویتهای پیشنهادی شما جهت
بررسی در کمیتههای تخصصی همایش و طرح
در قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟

ابت��دا از برگزارکنن��دگان همای��ش میخواهم
ت��ا تمام تالش خ��ود را برای دع��وت و حضور
نمایندگان مجلس و مس��ؤوالن ارش��د دولتی
در همای��ش صورت دهند .در وهله بعد ،این دو
مورد را پیشنهاد میکنم:
 تأمین س��ریع و آسان تس��هیالت مورد نیازمتقاضیان سفارش ساخت کشتی.
 عدم صدور مجوز خرید ش��ناور از سازندگانخارجی جز در مواردی که س��ازندگان داخلی
قادر به ساخت نباشند.

Marine Engineering
مديرعاملشركتمهندسانمشاوراوجپژوهشصنعت:

شركتهايغيرمولددولتيوخصولتي

فورا به بخش خصوصي تحويل داده شود
مديرعامل شركت مهندسان مشاور اوج پژوهش
صنع��ت که در زمینه انج��ام مطالعات و خدمات
مهندس��ی طرحهای کنار و داخل آبی کش��ور و
احداث کارخانههای کشتیسازی ،آبگیرها و دیگر
مستحدثات کنار و درونآبی فعال است؛ در مورد
روند فعالیت این ش��رکت طی یک سال گذشته
گفت :ش��ركت مهندس��ان مش��اور اوج پژوهش
صنعت با اعتقاد راسخ به تخصصي شدن شركتها،
كماكان كليه فعاليتهاي خود را در حوزه صنعت
دريا متمركز كردهاست و با وجود تنگناهاي موجود،
تصميمي به تغيير آن ندارد .اينگونه سياس��تها،
باع��ث آن خواهد ش��د كه ش��ركتها در زمينه
بخصوصي از فن��اوري و صنعت ،بصورت كيفي و
رقابتي خدمات مهندسي ارائه دهند.
دكت��ر ناصر فالحي بر این اس��اس دو مگاپروژه
اح��داث ن��اوگان و پايگاه حفاري ب��راي درياي
خزر شامل سكوي حفاري نيمهشناور اميركبير،
ش��ناورهاي لنگرانداز عظيم كاس��پين و پايگاه
پش��تيباني عمليات حف��اري ن��كا و همچنین
كارخانه س��اخت و تعمير كش��تيهاي ULCC
و  VLCCدر ش��ركت عظيم گسترش هرمز در
بندرعباس که موفق به آمادهس��ازي حوضهاي
خشك نوسازي و تعميراتي شده را بعنوان شاهد
قابليتهاي شركت عنوان کرد.
وی ابراز امیدواری کرد :حوض خشک تعمیراتی
بندرعباس تا پايان امس��ال ق��ادر به پذيرش هر
اندازه كشتي براي تعمير خواهد بود و همچنین
در س��اليان آتي قادر به ساخت آنها نيز خواهد
ش��د .اين كار عظيم و تكنولوژيك نيز توس��ط
جوانان كشور در بدنه مشاور ،كارفرما و پيمانكار،
توانست ه مسؤوليتهاي طراحي و اجراي كيفي را
تحقق بخشد.
این فعال باسابقه دریایی درباره مشکالت کنونی
صنایع دریایی کش��ور گفت :كارهاي دريايي نياز
ب��ه اعتبارات س��نگين دارد .در چند س��ال اخير
تزريق قطرهچكاني اعتب��ارات مانع اصلي تحقق
پروژههاي زيربنايي كش��ور بوده است پروژههاي
نيمهكاره بايستي با اولويت در صنعت دريا به علت
اشتغالزايي و اهميتي كه از نظر اعتالي تكنولوژيكي
كشور دارد ،به طور كامل تأمين اعتبار شود تا نتايج
ملموس اقدامات دولت تدبير و اميد بتواند در جامعه
مشخص شود.
وی در زمینه نقش صنعت دریایی در تصمیمات

دول��ت تصریح کرد :صنعت دري��ا ميتواند نقش
محلل مهمي در تصميمات دولت مبني بر التجاء و
روآوري به توليدات داخلي داشته باشد .چون عالوه
بر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم بسيار زياد خود،
به علت نياز به كيفي بودن توليدات ،ميتواند توليد
را بصورت كيفي در كشور اعتالء بخشد و توليدات
داخلي را عالوه بر بازار داخلي قادر به ارائه و رقابت
در بازار خارجي سازد.
فالح��ی در ارزیابی خود از گزارش منتشرش��ده
صن��دوق حمايت از توس��عه صناي��ع از وضعيت
ساخت و تعمير كش��تي در ايران در سال جاري
اظهار داش��ت :بنده وجود صندوقه��ا را مضر به
ح��ال صنعت ميدان��م؛ زيرا نوعي رانتخ��واري را
توس��عه ميدهد .اعتقاد دارم كه صنعت بايد خود
برنامهريزي توليد را بهنحوي انجام دهد كه كليه
بانكها نهتنها داوطلب مشاركت در اين توليدات
باشند ،بلكه برعكس ،پيگيري از طرف بانكها انجام
شود .يعني اينكه بانكها درخواست کنند صنعت
آنها را در برنامههاي توليدي خود شريك سازد.
وی در پاس��خ به این پرسش که «با توجه به در
پيش بودن مقطع تدوين برنامه شش��م توسعه،
بخش درياي��ي چگونه ميتوان��د از اين فرصت
براي توجه بيشتر به اين حوزه استفاده كند؟»،
گفت :برنامه ششم ميتواند فرصت مغتنمي براي
صنعتي ش��دن كش��ور از طريق اعتالي صنعت
دريا باشد .به ش��رط آنكه نكات زير مورد توجه
برنامهريزان قرار گيرد:
الف -خارج كردن دولت ،چه به صورت مستقيم
و يا از طريق شركتهاي دولتي و شبهدولتي
يا خصوصي ،از حوزه «صف» و تمركز آن
در حوزه «ستاد» و واگذاري توليد و اجرا
به بخشهاي خصوصي .معني اين امر آن
است كه اين شركتهاي غيرمولد دولتي
و خصولتي ،فورا به هر نحو ممكن ،بطور
كامل ب��ه بخش خصوصي تحويل داده
ش��ود .بطوريكه دولت تعهدي در مورد
حقوق و مزاياي سرسامآور اين شركتها
نداشته باشد و بعالوه ممري براي دريافت
ماليات جهت هزينههاي خود ايجاد کند.
ش��ركتهاي دولت��ي و خصولت��ي ،بخش
عم��دهاي از درآمدهاي دولت را ميبلعند و
خود داراي هي��چ بازده قابلقبول و يا توليد
قابل ارائهاي در س��طح داخلي و يا خارجي

نيستند .اين امر ،شامل حال شركتهاي كشتيراني
پرخرج دولت نيز میشود.
ب -ايجاد امكان عملكرد بانكها به صورت بانك و
نه به صورت بنگاه ،به طوريكه اين مؤسسات مالي
بتوانند نقدينگيهاي الزم بخش خصوصي را در
حد مورد نياز در اختيار قرار دهند .بدون اينكه خود
تبديل به پيمانكار و يا توليدكننده شوند .در اين
رهگذر ،در سالهاي اول ،تأمين تضامين الزم براي
عملكرد بخش خصوصي بايستي بهنحوي توسط
دولت انجام گيرد كه فرار نقدينگي از طريق بخش
خصوصي و آغشته به فساد ممكن نشود.
ج -ممنوعيت كام��ل واردات كاالهايي كه امكان
س��اخت آن در داخل كشور وجود دارد .در تحقق
اين امر ،بايس��تي صنعت دريا در اولويت اقدامات
دولت قرار داده ش��ود .زيرا يگانه صنعتي است كه
عالوه بر اشتغال خود ،چندين برابر فرصت شغلي
براي جامعه ايجاد ميكند.
مديرعامل شركت مهندس��ان مشاور اوج پژوهش
صنعتبااشارهبهتأکیدمقاممعظمرهبریبرافزایش
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تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی در
س��واحل جنوب کشور و چشم اندازهای تحقق
این موض��وع گفت :رهنموده��اي مقام معظم
رهبري ميتواند فقط با ايجاد جذابيتهاي الزم
در واحدهاي صنعتي واقع در مناطق كمجمعيت
محقق ش��ود .بنابراين ،بايستي با فعال ساختن
ش��ركتهاي دولتي پ��س از واگذاري به بخش
خصوصي در استانهاي مرزي ،شرايطي فراهم
شودكهمتخصصانودانشآموختگاندانشگاهي،
خود خواس��تار نقل مكان ب��ه اين مناطق براي
بهرهمندي از اين فرصتهاي شغلي شوند .بدون
شك ،در صورت نبود شرايط جذاب ،هيچ اهرم
ديگري خواستههاي مقام معظم رهبري را محقق
نخواهد کرد.
وی با ابراز امیدواری به اینکه «انجمن مهندسی
دریایی ایران بهمانند ساليان قبل ،تحت مديريت
و تصميم گيريه��اي ش��ركتهاي دولتي و
خصولت��ي قرار نگرفت��ه و در تدوين قطعنامه،
نكات مندرج در بند 5بدون انشاءنويسي معمول
همايشه��اي انجمن ،مدنظر ق��رار دهد» ،دو
پیشنهاد خود را به شانزدهمین همایش صنایع
دریایی بدین شرح برشمرد:
الف -خصوصيسازي واقعي شركتهاي كمكار
و ناكارآمد دولتي :در اين امر ،گيرنده شركتهاي
دولتي بايد مورد وثوق و قادر به راهاندازي توليد
در اين شركتها باشد.
ب -ممنوعيت س��اخت و تعمير ش��ناورها و
سازههاي فراساحلي در خارج از كشور :اين امر
تا اندازهاي در مورد سازههاي فراساحلي محقق
ش��ده ،ولي اصل گرفتاري مربوط به ساخت و
تعمير شناورهاست كه ممنوعيت آن بايستي در
قطعنامهگنجانيدهشود.
فالحی خاطر نشان کرد :كش��ور ذرهاي از اين
بهاصطالح دلسوزان شركتهاي دولتي در امر
نگهداري امور در دست دولت ،متضرر نخواهد
ش��د و قطعا هزينهه��اي مربوط ب��ه رفع نياز
كشور از توليدات خارجي ،به مراتب ارزانتر از
هزينههاي بدون كيفيت اين شركتهاي دولتي
داخلي است.
ناصر فالحی در پایان افزود:بن��ده اين درك را
دارم كه ترك مقام و منافع مديران شركتهاي
دولت��ي ،نيازمند ب��ه روحيه انساندوس��تانه و
حقشناسانه بس��يار زياد دارد كه ممكن است
در همه مديران وجود نداش��ته باش��د .به اين
علت الزم اس��ت دولت با ايجاد قوانين الزم به
نحوي عمل کند كه شركتهاي دولتي به بخش
خصوصي واگذار ش��ود تا بدين ترتيب ،دولت
بتواند از پرداخت حقوقهاي نجومي كاركنان
اين ش��ركتها ،رهايي يابد و با فعاليت بخش
خصوصي ،رونق اقتصادي حاصل شود.
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مدیرکارخانهدریایخزرشرکتصنعتیدریاییایران(صدرا)عنوانکرد:

تنها 30درصدظرفیتصدرافعالاست
مدیر کارخانه دریای خزر ش��رکت صنعتی دریایی
ایران (صدرا) آمادگی این کارخانه را برای س��اخت
کشتیهای نفتکش  7000تنی و شناورهای حمل
کاال جهت فعالیت در این دریا را اعالم کرد.
رضا عبدالمجید که بهتازگی به مدیریت کارخانه
دریای خزر (صدرای نکاء) منصوب شده :،با توجه
به حضور نیروهای متخصص ،مهندسین و کارگران
ورزیده و ماهر و وجود دستگاهها و ماشینآالت این
کارخانه ظرفیت باالیی برای س��اخت انواع کشتی دارد که در حال حاضر ،بطور کامل از آن استفاده
نمیشود .وی با بیان اینکه «اقدامات وسیعی در زمینه تأمین منابع مالی پروژههای ساخت کشتی در
کش��ور در حال انجام است» ،توضیح داد :وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل صندوق
حمایت از صنایع دریایی آمادگی خود را در این زمینه اعالم کردهاند .عبدالمجید افزود :با توجه به نیاز
کشور به ایجاد ناوگان بزرگ حمل کاال و فرآوردههای نفتی در دریای خزر ،ساخت این کشتیها در
دستور کار کارخانه دریای خزر قرار دارد .وی یادآور شد :در حال حاضر 400 ،نفر نیرو در این کارخانه
مشغول به کار هستند که در صورت دریافت سفارش ساخت کشتیهای نفتکش و حمل کاال ،این
تعداد ظرف مدت شش ما تا یکسال میتواند به  1000نفر برسد .مدیر کارخانه دریای خزر شرکت
صدرا با بیان اینکه «در حال حاضر دو شناور  60متری به سفارش شرکت نفت خزر در این کارخانه
در حال س��اخت است» ،از مس��ؤوالن این شرکت بابت حمایت کامل از صنعت کشتیسازی کشور
قدردانی کرد .عبدالمجید همچنین اعالم کرد :شناور چندمنظوره کاسپین  3در مرحله تحویل موقت
قرار دارد که پس از تکمیل ،تحویل نهایی کارفرما خواهد شد .وی در ادامه گفت :خرید کشتیهای
دست دوم از کشورهای خارجی و نداشتن سفارشهای جدید ،صنعت کشتی سازی ایران را به نابودی
میکشاند .عبدالمجید افزود :متأسفانه در سالهای اخیر خرید کشتیهای دست دوم از کشورهای
حاش��یه دریای خزر رواج فراوانی در کش��ور یافته و موجب وارد شدن خسارتهای فراوان به صنایع
داخلی ش��ده اس��ت .وی افزود :یکی دیگر از آسیبهایی که خرید این گونه کشتیها به همراه دارد،
مدت زمان اندک استفاده از آنها است .عبدالمجید ادامه داد :اگر زمانی خرید کشتی های دست دوم
بنا به ضرورت ،نیاز و فوریت در س��الیان گذشته انجام شده؛ اکنون وقت آن است که با پیشبینی و
برنامهریزی ساخت کشتی را در دستور کار قرار دهیم تا از نیروهای منابع انسانی کشتیسازها و صنایع
دیگر داخلی حداکثر بهره برداری برای اشتغالزایی و تحقق دستورات و رهنمودهای مقام معظم رهبری
و ریاس��ت محترم جمهوری در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد .مدیر کارخانه دریای
خزر شرکت صدرا گفت :همان گونه که انتظار میرود ،این کشتیها عمر بسیار کمی در مقایسه با
کشتیهای نو دارند و تداوم خرید این کشتیها توسط طرفهای ایرانی ،رونق هر چه بیشتر صنایع
کش��ورهای دیگر را به همراه دارد .وی افزود :صنعت کش��تی سازی به دلیل الزام در رعایت قوانین و
استانداردهای جهانی ،از جمله صنایع مدرن و بسیار پیشرفته ایران است که اعتماد خریداران داخلی،
عالوه بر جلوگیری از خروج ارز میتواند موجب رونق هرچه بیش��تر این صنعت و ایجاد فرصتهای
اشتغال برای جوانان باشد .عبدالمجید گفت :شرکت کشتیسازی صدرای نکاء در سالهای گذشته
بیش از  3000نیروی کار داشت؛ اما با بروز برخی مشکالت و کاهش سفارشهای اکنون فقط 430
نیرو در این شرکت مشغول به فعالیت هستند.
مدیر کارخانه دریای خزر صدرا بیان کرد :شرکت صدرا دارای قابلیت و توانمندیهای فراوانی است که
متأس��فانه فقط از  30درصد ظرفیت این شرکت استفاده میشود .وی افزود :با رویکرد جدید شرکت
صدرا ،تسریع در ساخت پروژهها و طرحهای بزرگ در دستور کار قرار دارد تا از این طریق بتوانیم ،رونق
و شکوفایی را بار دیگر به این شرکت بازگردانیم .وی ادامه داد :شرایط فعلی صدرا ،کفاف هزینههای تولید
را نداده و به هیچ عنوان انتظارات فراوان از این مجموعه بزرگ را برآورده نمی کند.
کارخانه دریای خزر صدرا در ساحل دریای خزر در شهرستان بهشهر واقع شده است؛ این کارخانه در
زمینه ساخت کشتی ،سازهها و تأسیسات نفت و گاز دریایی با کارگاههای مجهز و به کارگیری نیروهای
متخصص و با تجربه فعالیت خود را در سال  1370با ساخت سکوی حفاری ایران خزر شروع کرد.

دانشوپژوهش
دغدغهدانشگاه

نظرخواهیگستردهویژهنامههمایش
دربارهوضعیتآموزشو تحقیقاتدریایی

دکترحسنقاسمی،عضوهیأتعلمیومعاونپژوهشیدانشکدهمهندسیدریایدانشگاهصنعتیامیرکبیر:

سازمانصنایعدریاییغیردفاعیهمتشکیلشود

درپیاعتراضاتاخیردرپردیسبندرعباسدرحالبررسیهستیمتامیزانحضوراستاداندربندرعباسافزایشیابد
تعریف کنیم .در این جه��ت ،ما پروژههای بزرگ را
به زیرپروژهها تقسیم و بخشی را در قالب پروژههای
کارشناسیارش��د و دکتری تعریف میکنیم که در
نتیجه ،عمدتا در راستای نیازهای بلندمدت کشور
می باشند .در چند س��ال اخیر ،تفاهمنامههایی با
سازمان صنایع دریایی و نیروی دریایی سپاه برقرار
شد تا پروژههای درحال انجام در دانشگاه امیرکبیر
مورد حمایت و تشویق مالی این ارگانها قرار گیرد.
هرچند رقم این کمکها کوچک است ،اما میتواند
مشوق دانشجویان در تعریف و جهتدهی پروژهها
باشد.

دکتر حسن قاس��می ،عضو هیأت علمی و معاون
پژوهش��ی دانش��کده مهندس��ی دریای دانشگاه
صنعتی امیرکبیر ،از رکود پروژههای تحقیقاتی این
دانشکده در طی یکسال گذشته خبر میدهد و آن
را ناشی از رکود و شرایط عام اقتصادی حاکم بر
کشور میداند .وی درعین حال ،با استقبال از برخی
اقداماتاخیردولتهمچونتصویبتشکیلسازمان
صنایع دریایی نیروهای مسلح امیدوار است چنین
سازمانی در بخش غیردفاعی هم تأسیس شود تا
زمینه همکاری و اتصال بهتر دانشگاههای دریایی،
کشتیسازیها و کش��تیرانیهای عمده کشور را
فراهم سازد.
آق�ای دکتر! ارزیابی ش�ما از وضعی�ت آموزش و
تحقیق�ات دریایی در کش�ور چیس�ت و بویژه در
یکسال اخیر ،چه روندی را طی کرده است؟

ت��ا جایی که م��ن اط�لاع دارم؛ در یکس��ال اخیر
فعالیتهای این حوزه روند خوبی نداش��ته اس��ت.
بعن��وان نمونه ،برخی پروژههای مرتبط با س��ازمان
صنایع دریایی وزارت دفاع که بنده شخصاً یا برخی از
همکاران دانشگاه برعهده داشتیم ،به دلیل مشکالت
روند کندی پیدا کرد و نس��بت به س��الهای قبل،
رش��د خوبی نداشته است .البته ،این وضعیت متأثر
از تحوالت و مشکالتی است که در کل کشور اتفاق
افت��اده و باع��ث کاهش فعالیتها بوی��ژه در بخش
پژوهش��ی و تحقیقات شده است .در بخش آموزش
که بههرحال ،دانشگاهها کار خود را انجام میدهند.
اما در بخش تحقیقات در حوزه صنایع دریایی ،نهتنها
طی یکسال اخیر رشدی نداشتهایم؛ بلکه بسیاری از
پروژهها دچار رکود شده اند.
یعنی شما بیشتر عوامل اقتصادی را در این مسأله
مؤثرمیدانید...

همینطور اس��ت .تا جایی که من پیگیری کردم ،به
نظر میرس��د بخش��ی از بودجههای تحقیقاتی در
این بخش مس��کوت مانده است .با توجه به تعریف
پروژههای متعدد در سالهای اخیر ،اآلن ارزیابیهایی
درباره روند آنها آغاز شده تا بدانند روند کدام پروژهها
مثب��ت و کدام منفی بوده؛ تا بت��وان روند قبلی را با
بازدهی بهتری ادامه داد.
ش�ما چ�ه راهکاری ب�رای خروج از این ش�رایط
پیشنهادمیکنید؟

م��ن هم معتقدم باید پروژههای��ی که در دهه اخیر
انجام شده را بررسی کنند .در این سالها پروژههای
تحقیقاتی ،کارب��ردی و بنی��ادی مختلفی صورت
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گرفته؛ به نظرم ،کارفرمایانی همچون سازمان صنایع
دریایی وزارت دفاع باید این پروژهها را ارزیابی کنند
و ببینند چه میزان از این پروژهها واقعا در راس��تای
رفع مشکالت صنایع دریایی مثبت بوده است .بعد
از ارزیابی است که میتوان روند پروژههایی که خوب
انجام ش��ده را تداوم داد .ب ه هرحال ،ارزیابی گذشته
میتواند در برنامهریزی آینده دخیل باشد.

در این شرایط ،مهمترین پروژهها و تحقیقاتی که
دانش�گاه امیرکبیر در بخش دریایی طی یکس�ال
اخیر انجام داده ،چه مواردی بوده است؟

همکاران ما در دانش��کده مهندسی دریای دانشگاه
امیرکبیر پروژههای زیادی داش��تهاند که من اطالع
دقیقی از همه آنها ندارم .اما ش��خصا چند پروژه در
بخش کاربردی داش��تهام .از جمله ،یک شناور ملی
متعلق به س��ازمان صنایع دریایی که قرار بود جزء
طرحهای کالن مطرح شود .در فاز صفر ،ما نیازسنجی
و امکانسنجی این پروژه را برای شناورهای سطحی
مورد نیاز نداجا انجام دادیم و امیدواریم با حمایتهای
مالی الزم ،این پروژه در فاز طراحی مفهومی و طراحی
جزئیات هم ادامه پیدا کند .فاز صفر پروژه مربوط به
نیازسنجی پروژههای کالنی بود که در  25سال آینده
میتواند مورد نیاز نداجا باشد .به صورت کلیتر ،ما
در دانشگاه هم پروژههای نرمافزاری ،هم پروژههای
ساخت و هم پروژههای آزمایشگاهی داشتهایم.

رویک�رد پایاننامهه�ا و پروژههای دانش�جویی
دانش�گاه به چ�ه صورت بوده اس�ت؟ آی�ا ارتباط
مناسبی با نیازهای صنعت داشته است؟

ما سعی داریم پروژههای کارشناسیارشد و دکتری را
در راستای نیاز کشور و سازمانهای مختلف دریایی

آیا واقعا پروژههای دانشجویی کاربردی شدهاند؟
بعن�وان مث�ال ،در گفتگوی�ی که اعض�ای کمیته
دانش�جویی انجمن با مهندس بابایی ،از مسؤوالن
س�ازمان صنایع دریایی ،داش�تهاند؛ ایشان اعالم
نموده است که  90درصد پایاننامههای دانشجویی
مورد نیاز آنها نیست.

ما اخیرا رس��اله دکتری با بورس��یه سازمان صنایع
دریایی داشتیم که پروژه در راستای نیاز این سازمان
تعریف ش��ده بود .یا پروژه شناور تونلدار که مربوط
به ندسا بود.

طبع�ا پروژههایی که از طرف خود س�ازمانهای
دریاییتعریفوحمایتمیشوند،کاربردیهستند.
اما آیا بطور عام هم این روند وجود دارد؟

ببینید!آنطورکهسازمانهابهصورتمحصولمحوراز
پروژههایدانشجوییانتظاردارند؛ممکناستنباشد.
اگر مثال قرار به تولید نرمافزاری کاربردی باشد ،قطعا
این کار توسط یک یا دو دانشجوی دکتری قابل انجام
نیست .اما اگر برنامه بلندمدت یا میانمدتی تعریف
ش��ده باشد ،میتوان طی  5تا  10س��ال این کار را
توسط تعدادی از دانشجویان دوره دکتری انجام داد.
اما اینکه انتظار داشته باشیم پروژههای دانشجویی
نیاز سازمانها را در کوتاهمدت رفع کند؛ ممکن است
اینطور نباشد .ولی جهتگیری ما به شکلی است که
حتما  50درصد پروژههای دانشجویی در جهت نیاز
سازمانهای دریایی باشد.
وضعیت امکانات و تجهیزات دانشگاه امیرکبیر در
بخش تحقیقات دریایی به چه صورت است؟

م��ن ش��خصا تحقیق��ات و آزمایشه��ا را از طریق
برنامهه��ای نرمافزاری و کامپیوت��ری انجام میدهم؛
اما بعضا همکاران ما کارهای آزمایشگاهی هم انجام
میدهند .ما یک آزمایش��گاه کوچک در تهران داریم
و ی��ک آزمایش��گاه بزرگ دریایی را ه��م در پردیس
بندرعباس در دست تأس��یس و راهاندازی داریم که

Marine Engineering
تکمیل آن نیازمند حمایتهای مالی است .البته ،نگاه
من به بحث آزمایشگاههای دریایی مقداری متفاوت
است .بههرحال ،در سطح کشور دانشگاه امام حسین
(ع) یک حوضچه بزرگ را راهاندازی کرده اس��ت و در
دانشگاه مالکاشتر اصفهان و همینطور در شیراز هم
آزمایشگاههایی داریم .اما اآلن ،برای اکثر شناورهای
بزرگ با س��رعت پایین استفاده از آزمایشگاه کارآیی
ندارد و طراحیها به صورت نرمافزاری انجام میشود.
اما در حوزه شناورهای تندرو که به علت سرعت باالی
ش��ناورها تحلیل نرمافزاری خیل��ی پیچیده خواهد
بود ،دانشگاههای مالکاشتر و امام حسین(ع) نیازها
را پوش��ش میدهند .به همین جهت است که اآلن
در بسیاری از دانش��گاههای دنیا هم آزمایشگاههای
 Towing Tankخوابیده و روی شناورهای هایتک
و با س��رعتهای باال کار میکنند .بههرحال ،رویکرد
دانشگاه امیرکبیر بیشتر به کارهای نرمافزاری است تا
آزمایشهای سختافزاری و هزینهبر.

به پردیس بندرعباس دانش�گاه امیرکبیر اش�اره
کردید .اخیرا اخباری مبنی بر نارضایتی دانشجویان
بندرعباس از وضعیت آموزش�ی ،رفاهی و مس�ایل
صنفی این دانش�گاه داشتیم که به چند تجمع هم
منجر ش�د .از جمله ای�ن اعتراضات دانش�جویان،
عدم حضور استادان ارشد و شناختهشده دانشگاه
امیرکبیر (حتی به صورت پ�روازی) در بندرعباس
اس�ت .ش�ما درباره این انتقادها چه نظری دارید و
موضعدانشگاهچیست؟

همانطور که میدانید دانش��کده مهندس��ی دریای
دانشگاه امیرکبیر در تهران مقاطع ارشد و دکتری و در
بندرعباس هم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
را دارد .البته ،بنده و سایر همکاران به شکل یک ترم در
میان ،در بندرعباس حضور داریم .خود من ترم گذشته
بندرعباس بودم و ترم آینده هم خواهم بود .اما اینکه
هر ترم هم در تهران و هم بندرعباس حاضر باش��یم،
طبعا برای استادان هم مشکل است .بههمین جهت
ت�لاش داریم که در برنامهریزیها همواره چند تن از
استادان در بندرعباس باشند .البته ،انتظار دانشجویان
بیشتر اس��ت و ممکن است بخواهند که استادان به
جای یک روز در هفته ،دو تا س��ه روز به بندرعباس
بروند .این موضوع در برنامهریزیها قرار دارد و حتی
ریاست دانشگاه (دکتر معتمدی) هم بر آن تأکید کرده
است .در حال بررسی هستیم تا میزان حضور استادان
در بندرعباس افزایش یابد .از طرفی ما سعی کردهایم با
جذب اساتید جدید ارائه بعضی دروس پایه و اصلی را
توسطآنهاانجامدهیمودرعینحال،استادانقدیمیتر
هم طبق برنام هریزی در بندرعباس فعال باش��ند .در
این جهت برای مقطع کارشناسی ،قصد داریم حداقل
 10اس��تاد برای بندرعباس جذب کنیم .ضمن آنکه
دانش��جویان دکترای ما هم برخی دروس پایه را در
بندرعباس ارائ��ه میدهند .بههر ش��کل ،امیدواریم
در آینده نزدیک بتوانیم انتظارات دانش��جویان را هم

ب��رآورده کنیم .با این حال ،همانطور که میدانید 60
تا  70درصد دروس رشته مهندسی دریا با مهندسی
مکانیک یکسان است و به همین جهت ،اگر ما یک
اس��تاد مکانیک را هم جذب کنیم؛ میتواند بسیاری
از دروس پایه ما را پوشش دهد و ضرورتی ندارد همه
استادان مقطع کارشناسی ،از استادان دریایی باشند.

یک بحث هم درباره جذب دانش�جویان از شهرها
و مناط�ق غیردریایی به رش�تههای دریایی و بویژه
دانشگاههای ساحلی مثل پردیس بندرعباس است.
چنین دانشجویانی تا چه حد در شهرهای ساحلی
ماندنی هستند؟ چنانکه میبینیم این دانشجویان
فارغالتحصیل میشوند و باز هم مجموعههایی نظیر
ایزوایکوازکمبودنیروهایمتخصصبومیمیگویند.
آیا دانشگاه برنامهای برای جذب دانشجویان بومی در
بندرعباسدارد؟

هرچن��د پذیرش دانش��جو به صورت عام و توس��ط
سازمان سنجش انجام میگیرد ،اما بررسیها نشان
میدهد اغلب دانشجویان ورودی ما بومی هستند و
طبعا راحتتر میتوانند در کارخانجات کشتیسازی
جنوب کشور مشغول به کار شوند .اما بطور کلی ،بهتر
است وزارت علوم هم در این مورد سیاستگذاری کند و
مثال  60درصد ظرفیت پذیرش برای دانشجویان بومی
باش��د .ضمن آنکه قرار نیست همه فارغالتحصیالن
دانش��گاه هم جذب کارخانجات کشتیسازی شوند.
بخش زیادی از دانشجویان عالقمند به ادامه تحصیل
در مقاطع ارشد و دکتری و یا فعالیت در بخشهای
تحقیقات��ی و علمی هس��تند .ضمن آنک��ه کارخانه
کشتیسازی هم فقط به کارشناس کشتیسازی نیاز
ندارد و متخصصان مختلف برق ،مکانیک ،مخابرات و...
را هم میخواهد که البته اگر آنها هم بومی باش��ند،
راحتتر جذب کارخانجات کشتیسازی خواهند شد.
با توجه به ارتباط نزدیک و همکاری مستمری که
با انجمن مهندسی دریایی ایران دارید ،فکر میکنید
انجمن و بویژه همایشهای صنایع دریایی چه نقشی
را در جهت ارتقای فعالیتهای این بخش میتوانند
ایفاکنند؟

به نظر من ،انجمن امروز واقعاً بعنوان مرکز ثقل دریایی
کشور مطرح است؛ چرا که انجمن هم با دانشگاهها،
هم با شرکتهای بزرگ کشتیرانی ،هم با کارخانجات
کشتیس��ازی و هم با مراکز تحقیقاتی ارتباط دارد و
مرکز ثقل و محل اتصال همه ارگانهای دریایی است.
فعالیتهایانجمنمانندبرگزاریهمایشهایساالنه،
اطالعرسانی مستمر ،انتشار مجالت علمی و فعالیت
کمیتههای تخصصی همگی در این جهت بوده است.
درعینحال معتقدم انجمن به مرحلهای رس��یده که
میتواند در حوزه ارتباطات بینالمللی فعالتر شود و
در مرحله اول ،با مراکز علمی و صنعتی و انجمنهای
دریایی کش��ورهای منطقه مثل ترکیه و یا خاور دور
همکاریهایی را آغاز کند .اگر انجمن و بویژه همایش
صنای��ع دریای��ی در بخش بینالملل فعالتر ش��ود،

میتوان س��طح همایش را به بینالمللی ارتقاء داد و
از این ارتباطات برای توسعه علمی و انتقال تجارب در
حوزههای مختلف دریایی استفاده کرد.
پیشنهاد مشخصی برای طرح در همایش امسال
دارید؟

خود برگ��زاری همایش ،میزگردهای تخصصی ،ارائه
مقاالت و مهمتر از همه حضور مسؤوالن ارشد کشور
و وزرا در همای��ش و نمایش��گاه و اطالع دقیقتر آنها
از ظرفیتهای دریایی کش��ور در ح��وزه اقتصادی و
کارآفرینی اقدام مؤثری است که ساالنه انجام میشود
و همدلی و همراهی بخشهای مختلف دریایی را به
نمایش میگذارد .پیشنهاد من این است که ظرفیتها،
پتانسیلها و نیازهای بخش دریایی به شکل جدیتر،
مس��تندتر و ملموستری برای مس��ؤوالن حاضر در
همایش بیان شود.

بعنوانسؤالآخر؛باتوجهبهاینکهدرصحبتهایتان
بههمکاریخودودانشگاهامیرکبیرباسازمانصنایع
دریایی وزارت دفاع اشاره داشتید ،خواستم نظر شما
را درباره مصوبه اخیر هیأت وزیران مبنی بر تشکیل
س�ازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح بدانم .فکر
میکنید این س�ازمان چه تأثیری ب�ر فعالیتهای
صنایع دفاعی دریایی خواهد داشت؟

من هم از ش��نیدن این خبر خیلی خوشحال شدم.
این خبر نش��ان داد که مس��ؤوالن کشور به صنعت
دریایی اهمیت میدهند و حداقل این توجه در حوزه
نیروهای مسلح وجود دارد و مصوبه اخیر دولت موجب
خوش��حالی جامعه دریایی کشور شد .به نظر من ،با
توجه به ظرفیتهای ملی و مس��ایل اس��تراتژیک و
موقعیت ژئوپلتیک ایران و همینطور ذخایر گسترده
نفت و گاز خلیج فارس که میتوان گفت اقتصاد کشور
در خلیج فارس نهفته است؛ باید توجه جدیتری به
ل
حوزه دریا ش��ود .در حوزه ص��ادرات ،واردات و حم 
و نقل دریایی هم ما ظرفیته��ای باالیی داریم .اگر
بتوان کشتیرانی جمهوری اس�لامی و شرکت ملی
نفتک��ش را به ش��ناورهای مختل��ف  LNGو LPG
تجهیز کنیم ،میتوان تا حدی عقبماندگی خود از
قطر را در بهرهبرداری از پارس جنوبی جبران کنیم.
ساخت خود این کشتیها میتواند درآمدزا و موجب
رونق کارخانجات س��اخت کشتی و اشتغالزایی باال و
حتی تحول در اقتصاد کشور شود .ساخت کشتی در
داخل میتواند با مشارکت و همکاری خارجیها نیز
انجام شود .امیدواریم تشکیل سازمان صنایع دریایی
نیروهای مسلح ،زمینه توجه بیشتر به صنایع دریایی
غیردفاعی را هم فراهم آورد و مصوبه مش��ابه مصوبه
اخیر هیأت دول��ت ،در بخش غیردفاعی هم صورت
گیرد تا با همکاری و اتصال بیشتر مثلث دانشگاهها،
کشتیرانیها و کشتیسازیها و حمایت و توجه بیشتر
مسؤوالن کشور شاهد توسعه و ارتقای صنایع دریایی
کشور باش��یم .همانطور که رش��د اغلب کشورهای
توسعهیافته از طریق دریا بوده است.
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نيازمندآزمايشگاههاييدرسطحپروژههايمليهستيم
حوزه تحقيقات بتوان کار بهتري را ارزيابي نمود .البته
من فکر ميکنم که يکي از مش��کالت ما اين است
که در حال حاضر برخالف برخي از رشتهها ،نتايج
تحقيقات در حوزه دريايي بستر خيلي مناسبي براي
انتشار وجود ندارد .محدود مجالت علمي پژوهشي
هستند که نتايج تحقيقات صنايع دريايي را بتوانند
منعکس کنند و لذا در حوزه مسلما اگر در اين حوزه
فعاليتي صورت پذيرد ،طبيعتا ميتواند بسيار مفيد
باشد.

دانشگاه صنعتی شریف بعنوان قطب علمی دریایی
کشور در سال گذشته توانست برای نخستینبار
در مقطع کارشناس��ي در ح��وزه صنايع دريايي
(بعنوان يک��ي از گرايشهاي دانش��کده مکانيک)
دانشجو بگيرد .دکتر مجید عباسپور ،رییس گروه
مهندسی دریای این دانشگاه ،با اعالم این مطلب به
تحلیل وضعیت کنونی آموزش و تحقیقات دریایی
در کش��ور و ظرفیتها ،کمبودها و مشکالت آن
پرداخته است.

مهمترين دس�تاوردها و پروژهه�اي دریایی آن
دانشگاه طي سال گذشته ،چه مواردي بوده است و
نیز از چه امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی
برخوردارهستید؟

آقایدکتر!ارزيابيشماازروندفعاليتهايموجود
در حوزه آموزش و تحقيقات دريايي چيست؟

در خص��وص بح��ث فعاليتها در ح��وزه آموزش
و تحقيقات دريايي ،به نظر ميرس��د ک��ه وزارت
علوم نس��بت به اين حوزه عالقمند است که توجه
بيشتري داشته باشد .علت آن اين است که در دولت
جديد آقاي دکتر احمدي از معاونين وزارت علوم،
هماهنگي تشکيل کارگروهي تحت عنوان کارگروه
صنايع دريايي براي کمک به وزارت علوم براي توسعه
رشتههاي دريايي انجام دادهاند .نکته قابل توجه ديگر
اين موضوع است که عليرغم سياستهاي دولت در
ارتباطبامتعددنبودنگرايشهادرمقطعکارشناسي
براي رشتههاي مختلف ،بعنوان مثال گرايشهاي
جامدات و تبديل انرژي در رش��ته مکانيک ،اما در
دانشگاه صنعتي شريف اين موافقت صورت گرفت
که در مقطع کارشناسي در حوزه صنايع دريايي ما
بتوانيم بعنوان يکي از گرايشهاي دانشکده مکانيک
دانشجو بگيريم و بعد از چندين سال اين موفقتي
است که بتوانيم دانشجوياني در سطح کارشناسي
بگونهاي تربيت کنيم که در سطح کارشناسي ارشد
بتوانند به صورت مؤثرت��ر ادامه تحصيل بدهند و
همچنين در سطوح باالتر آموزشي .بنابراين ميتوان
گفت که بطور مجموع يک ارزيابي مثبتي را در اين
خصوصميتوانيمشاهدباشيم.البته،بحثهاييکه
در رابطه با شوراي امور صنايع دريايي و غيره بوده و
يا توجهي که مجلس ميبايست در اين حوزه داشته
باشد ،مسائلي است که انشاءهلل بايستي بخصوص در
برنامه ششم توسعه ،که هماکنون در حال تصويب
در دولت اس��ت و ب هزودي به پايان ميرس��د و به
مجلس شوراي اسالمي داده ميشود ،ميتوان اميد
بيشتري داشت که در آينده به اين موضوع بيشتر
پرداخته شود.

مهمترين چالشه�ا و کمبودهايي ك�ه در حال
حاضر در بخش آموزش و تحقيقات دريايي وجود
دارد ،چيس�ت و در جهت رف�ع آنها ،چه اقداماتي
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ميتواند صورت گیرد؟

اصوال آموزش و تحقيقات در حوزه صنايع دريايي،
همانند بسياري از رشتههاي ديگر ،هنگامي ميتواند
موفقيت آميز باشد که اين پژوهش و تحقيق مرتبط
باشد با نيازهاي دريايي کشور و اين تطبيق تحقيقات
با نيازها ،هنگامي ميتواند صورت بگيرد که صنايع
اش��تياق داشته باش��ند که با محيطهاي آموزشي
و دانش��گاهي در اين حوزهه��ا کار کنند .عليرغم
پيش��رفتهايي که در سالهاي گذشته داشتهايم،
ولي به نظر ميرس��د که اين ارتب��اط الزم هنوز به
خوبي برقرار نش��ده اس��ت و يا در صورتي هم که
تالش براي برقراري صورت گرفته ،بدليل مشکالت
به وجود آمده ميتوان ديد که در اين زمينه مقداري
عقبگرد صورت گرفته است .بعنوان مثال ،متاسفانه
اخيرا شنيدهام که وزارت نفت تصميم گرفته است
که س��اخت داخل دکلهاي حفاري در حوزههاي
مربوط به بخش دريا منتفي کند .اين مسئله موجب
ميشود که در بخش تحقيقات هم موجب نقصان
شويم .علت اين تصميم گيري از سوي وزارت نفت
براي آن است که آنها نيازهايي دارند که اين نيازها
بايستي طبق يک زمانبندي معيني تامين شود و از
آنجايي که اين ارتباط درست برقرار نشده و صنايع
مربوطه بخوبي نميتوانند با محيطهاي آموزش��ي
ارتباط برق��رار کنند و نيازهاي��ي را که بخشهاي
متقاضي مثل وزارت نفت هست تامين کنند ،نهايتا
مشاهده ميگردد که وزارت نفت رو بسوي برطرف
کردن نيازه��اي خود با محص��والت چيني مانند
دکلهاي حفاري ،ميگردد .بنابراين ،فکر ميکنم که
اگر ما در حوزه بحث ارتباط محيطهاي آموزشي و
صنعتي حرکت کنيم ،اين امکان وجود دارد که در

دانش��گاه شريف ش��ايد جزء محدود دانشگاههايي
باش��ند که در ح��وزه بخش دري��ا داراي حوضچه
کشش ،موجساز ،تونل کاويتاسيون و ساير امکانات
هستند .منتهي اينکه آيا اين راضيکننده است و آيا
ميتواند کافي باشد ،بايستي گفت که واقعا ما نيازمند
به آزمايشگاههايي هستيم که در سطح پروژههاي
مل��ي بتوان در آن کار کرد .لذا با حوضچه کش��ش
با ابعاد محدودي که در اختيار داريم ش��ايد کفايت
نکند و بايستي از امکانات بهتري بتوانيم برخوردار
باش��يم .طبيعتا بعنوان مثال اگر نيازمند حوضچه
کشش��ي با ابعاد بزرگتر باش��يم متعاقبا تجهيزات
مرتبط با آن نيز بطور احس��نت بايد تهيه شود،لذا
ميتوان گفت در اين رابطه نقايصي است که انشاهلل
بايستي برطرف گردد .در خصوص دستاوردها ،اگر
منظور دس��تاوردهايي است که در حوزه پروژههاي
دريايي در دانشگاه صنعتي شريف مطرح ميگردد ،از
آنجايي که ما يک مرکز پژوهشي در اين رشته داريم
و با صنايع مختلف در ارتباط هس��تيم ،در مجموع
ميتوان گفت که کارهاي مثبتي در حوزه شناورهاي
تندرو ،رباط آبزيان ،فراساحل و ساير حوزهها صورت
گرفته است ،که به نتايج مناسبي هم دستيافتهايم.
نحوه مشاركت و تعامل استادان دانشگاه و اعضاي
هيأتهايعلميدرفعاليتهايانجمنبويژهكميته
علميهمايشونشرياتعلمي-پژوهشيراچگونه
میبینید و آیا انجمن توانسته بستر الزم برای جلب
مشارکت دانشگاهیان را فراهم سازد؟

من فکر ميکنم که اگر نسبي بخواهيم نگاه کنيم،
ميتوانيم بگوييم که اين نحوه مشارکت قابل قبول
اس��ت .ولي اگر بخواهيم در سطح کشور و ملي به
موضوع نگاه کنيم ميتوانيم بگوييم که شايد هنوز
جاي کار زيادي دارد و ميبايس��ت حرکت بسياري
صورت پذيرد تا به دستاوردها و بستر الزمي که مد

Marine Engineering
نظر است بتوانيم برسيم ،که از مشارکت اکثريت دانشگاهيان ميتوانيم استفاده
کنيم .
با توجه به آغاز به رویکردهای دولت یازدهم ،چه انتظاراتی را از این دولت و
وزارتخانههای مرتبط با حوزه دریایی و نیز وزارت علوم دارید؟

همانطور که عرض کردم ،وزارت علوم يک حرکتي را از طريق آقاي دکتر احمدي
معاونت وزير علوم انجام دادهاند براي اينکه در حوزههاي آموزش��ي و پژوهشي
بتوان بطور مناسبتري حرکت کرد .در نتيجه ميتوان گفت يک رويکرد مثبتي
را ميتوانيم ببينيم ،ولي تا زماني که ارتباط صحيح صنعت با دانشگاه را نتوانيم
برقرار کنيم ،نميتوانيم بگوييم که اين رويکردها ميتوانند خيلي موفق باشند.
براي اين رويکرد ميبايستي زمينههايي را فراهم ساخت که بر اساس آنها بتوان
اين همکاريها را توسعه داد.
مراكز پژوهشی و تحقیقاتی (از جمله دانشگاه شریف) چه فعاليتهايي براي
كاربرديتر كردن پروژهها و پاياننامههاي دانشجويي و علمي داشتهاند؟

مرکز پژوهشي صنعت دريايي ،تالش بسياري دارد تا با ارگانها و مراکزي که
ذيربط با دانشگاه و فعاليتهاي بخشهاي دريايي هستند بتوانند مراوداتي داشته
باشند .با اغلب اين مراکز و ارگانها در حال حاضر تفاهمنامه داريم و در قالب
مرکز پژوهشي ميتوانيم حرکتهاي مناسبي را انجام دهيم ،و اين ارتباط در
حال حاضر برقرار است .در ارتباط با پاياننامههاي دانشجويي نيز ،با همکاري
اين مراکز ،پاياننامههاي تعريف ميکنيم که به نحوي اين مراکز هم نس��بت
به آنها ابراز عالقه ميکنند ،که ممکن است حمايت مالي صورت نپذيرد ولي
حمايتهاي معنوي را داريم .طبيعتا اگر اين همکاريها گس��ترش پيدا کند،
پروژهها و پاياننامههاي دانش��جويي که تعريف ميشود ميتوانند جنبههاي
کاربردي مناسبتري را داشته باشند.
با توجه به در پیش بودن مقطع تدوین برنامه ششم توسعه ،بخش دریایی
چگونه میتواند از این فرصت برای توجه بیش�تر به این حوزه استفاده کند؟
آیادر جریان اقدمات شورایعالی صنایع دریایی در این زمینه قرار دارید؟

من از آخرين اقداماتي که ش��ورايعالي صنايع دريايي در اين زمينه انجام داده،
خيلي مطلع نيستم .اما اين را اطالع دارم که کمسيونهاي متعددي در حال
حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام شکل گرفتهاند که گزارشهای خود
را به زودي تنظيم ميکنند و به دولت ارائه ميشود و از آنجا به صورت اليحه
به مجلس آورده ميشود .در اين اليحه نکاتي را که من ديدهام ديدگاه ،ديدگاه
مناس��بي است که در پيشنويس اليحه در حوزه صنايع دريايي آماده شده ،از
جمله راهکارهايي که بتواند شوراي عالي صنايع دريايي را فعال کند ،که بايستي
ديد که برنامه به چه صورتي جلو خواهد رفت و آيا همه اينها تصويب ميشود
که ما آن وقت بتوانيم در موردشان بيشتر صحبت کنيم.
ب�ا توجه ب�ه تأکید مقام معظم رهبری بر افزای�ش تمرکز جمعیتی و ایجاد
مراکز جدید جمعیتی در سواحل جنوب کشور (که در قالب سیاستهای کلی
جمعیت کشور ابالغ شده است) ،چالشها و چشمانداز تحقق این امر را چگونه
میبینید؟

من فکر ميکنم که براي افزايش تمرکز جمعيتي اگر بخواهيم بصورت مصنوعي
انجام دهيم ،خيلي نميتواند موفقيتآميز باشد .همانقدر که سواحل را بتوانيم
توسعه دهيم به گونهاي که اين توسعه پايدار باشد ،بسيار اهميت دارد .بعنوان
مثال اگر ما قرار اس��ت صنايعي را در سواحل متمرکز کنيم ،حتما ميبايست
مطالعات ارزيابي زيست محيطي را داشته باشيم که در آينده مشکالتي را ايجاد
نکند .من فکر ميکنم که اگر اين حالت ايجاد شود ،طبيعتا افزايش جمعيت
در اين مناطق وجود خواهد داشت که از جنبههاي امنيتي نيز ميتواند مفيد
باشد .ولي همانطور که اشاره کردم ،اين را بايستي در قالب يک مديريت صحيح
سواحل انجام داد و مطمئن شويم که مشکالتي را بوجود نخواهد آورد .اگر به
اين صورت حرکت شود ،طبيعتا ما ميتوانيم چشمانداز مناسبي را براي تحقق
اين برنامهها داشته باشيم.

در قالب پروژهای در دانشگاه صنعتی شریف انجام شد:

مدلریاضیبرایپیشبینی
وضعیتحرکتشناورهایتندرو
محققان دانشگاه صنعتی شریف
مدل ریاض��ی را برای پیش بینی
وضعیت حرکت شناورهای تندرو
مجهز به اینترسپتور پیشنهاد داده
اند که به طراحان کمک میکند با
دقت باالیی این شناورها را طراحی
کنن��د تا در آبهای آرام تعادل بهتری داش��ته و در دریای طوفانی حداقل
تکانها را به سرنش��ینان منتقل کند .دریا زدگی از اتفاقاتی است که برای
بسیاری افراد در س��فرهای دریایی پیش میآید و تکانهای شدید و باال و
پایین شدن دایمی شناورها ،سرنشینان را آزار میدهد .هر چند تحمل این
تکانها در دریای طوفانی طاقت فرسا است اما گاهی با توجه به طراحی ،در
آبهای آرام نیز ممکن است شناورهای تندرو دچار عدم تعادل طولی شده
که چنین مش��کلی با افزایش سرعت تشدید میشود .حرکات ناآرام شناور
به ویژه برای شناورهای تندرو اثرات مخربی بر عملکرد خدمه ،تجهیزات و
سامانههای اصلی و فرعی شناور میگذارد اما این اثرات میتواند با استفاده
از برخی فناوریها و طراحی مناس��ب آنها به حداقل برس��د .از جمله این
فناوریها ،تیغههای عمودی هستند که در انتهای شناور نصب میشوند و
طراحی این تیغهها که اصطالحا اینترس��پتور نامیده میشوند کار دشواری
اس��ت و باید به گونهای پیش از س��اخت ش��ناور کارآیی آنها با استفاده از
مدلهای ریاضی مناسب و دقیق پیش بینی شود.
بر همین اس��اس ،محققان دانشگاه صنعتی شریف تالش کردند با ارائه یک
مدل ریاضی دقیق و شبیه سازی نرم افزاری رفتار شناورهای تندرو مجهز به
اینترسپتور گامی موثر در جهت افزایش دانش طراحی شناورهای تندرو در
کشور بر دارند .نتایج پروژهای که به همین منظور توسط محمد حسین کریمی
و با راهنمایی دکتر مجید عباسپور فرد تهرانی و دکتر محمد سعید سیف به
صورت نظری و تجربی در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده ،ضمن تصدیق
اثربخش��ی اینترسپتور برای بهبود رفتار شناورهای تندرو ،قابلیتهای مدل
ریاضی ارائه شده را برای تخمین رفتار شناورهای تندرو را به اثبات رساند.
همچنین در پایان نامهای که در این رابطه با عنوان «مدل سازی ،کنترل و
بهبود رفتار دینامیکی شناورهای تندرو در آب آرام و مواج» نوشته شده؛ اثرات
مربوط به اینترسپتور با ارتفاع ثابت و قابل کنترل بر روی رفتار دینامیکی از
دو روش نظری و تجربی بررسی شده است.
به گفته نویس��نده این پای��ان نامه مقطع دکت��ری ،در روش تجربی اثرات
اینترسپتور بر رفتار دینامیکی شناورهای تندرو از طریق آزمایش مدل یک
ش��ناور مونوهال و یک ش��ناور کاتاماران با و بدون اینترسپتور بررسی شده
است .عالوه بر این ،برای بررسی میزان اثربخشی اینترسپتور در امواج ،مدل
ش��ناور کاتاماران با اینترسپتور و بدون اینترسپتور با تیغه ثابت و مجهز به
سامانه کنترل اتوماتیک در تانک تست در امواج آزمایش شده است و میزان
اثربخشی سامانه کنترل خودکار اینترسپتور بر کاهش حرکات و شتابهای
عمودی مدل بررس��ی شده است .کریمی در پایان نامه خود اشاره میکند
برای انجام بخش نظری پروژه خود و فرموالسیون حرکت شناورهای تندرو
در آب آرام و مواج ،اصالحاتی را بر روی روش ساویتسکی انجام داده و با در
نظر گرفتن نیروهای ناشی از اینترسپتور ،مدل ریاضی حرکت شناور تندرو در
آب آرام و مواج را تهیه کرده است.
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احمدرضاکهنسال ،مدیرگروهمهندسیدریادانشگاهخلیجفارسبوشهر:

چارتسازمانیواستخدامارگانهایدریاییبهروزشود
و تنه��ا به یک بخش و ی��ا یک و یا چند مجموعه
خاص توجه نکنند.

احمدرضا کهنس��ال ،مدیر گروه مهندس��ی دریا
دانشگاهخلیجفارسبوشهر،اعتقاددارددرهرسال
شاهد انجام فعالیتهای بهتر و پربارتری نسبت به
سالهای قبل در بخش آموزش و تحقیقات دریایی
بودهایم .وی در پاس��خ به پرسشهای ویژهنامه
همایش خواس��تار توجه ویژه و حمایت سریع و
طوالن��ی مدت از صنایع دریای��ی ،توجه ویژه به
تجهیز آزمایشگاهی و توجه جدی در بهکارگیری
فارغالتحصیالن دریایی شده است.

مهمتری�ن دس�تاوردها و پروژهه�ای دریای�ی
دانشگاه خلیج فارس بوشهر طی سال گذشته ،چه
مواردی بوده است و نیز از چه امکانات و تجهیزات
پژوهشیوتحقیقاتیبرخوردارهستید؟

ارزیابی جنابعالی از روند فعالیتهای موجود در
حوزه آموزش و تحقیقات دریایی چیست؟

با بررس��ی آنچه حوزه آموزش و تحقیقات دریایی
انجام میشود و تالشی که محققان این حوزه چه در
صنعت و چه در دانشگاه انجام میدهند ،ما بهطور
طبیعی در هر سال شاهد انجام فعالیتهای بهتر و
پربارتری نسبت به سالهای قبل بودهایم .البته این
درحالی است که متأسفانه باید به این واقعیت اشاره
کرد که نه در گذش��ته و نه در حال حاضر توجهای
که باید از س��وی مراکز مرتبط ،به حوزه آموزش و
تحقیقات دریایی شود ،صورت نگرفته است.

مهمتری�ن چالشها و کمبودهایی ك�ه در حال
حاضر در بخش آموزش و تحقیقات دریایی وجود
دارد ،چیس�ت و در جهت رفع آنها ،چه اقداماتی
میتواند صورت گیرد؟

از جمله چالشهای مهمی که ما با آن روبرو هستیم
و میتواند باعث دلسردی جوانان ما شود این است
که متأس��فانه پس از اینکه دانش��گاههای کش��ور
سالها در حوزه دریا فارغالتحصیالن بسیار توانا و

عالقهمند تربیت کردهاند؛ ولی گویی هنوز بسیاری از
وزارتخانهها و مؤسسات از این موضوع آگاه نیستند؛
چراکه حتی برای انجام کارهای دریایی خود ،نه در
چارت سازمانی و نه در آگهیهای استخدام ،نامی
از رش��تههای دریایی نمیبرند .این درحالی است
که این س��ازمانها برای کاره��ای دریایی خود ،از
بین رشتههای نامرتبط با دریا پذیرش میکنند .از
مشکالت عمده دیگر این بخش ،میتوان به کمبود
امکانات آزمایش��گاهی تخصصی ب��رای آموزش و
تحقیق در حوزه دریا بخصوص در بخش مهندسی
دریا اش��اره کرد .البته انتظار میرود که مسؤوالن
مربوط��ه با ی��ک نگاه عادالن��ه و دلس��وزانه تمام
مجموعههای آموزشی و پژوهشی را مدنظر قرار داده

در سال گذشته تالشهای خوبی در حوزه آموزش
و تحقیقات دریایی صورت گرفته اس��ت .از جمله
انجام پژوهش در زمینههای مختلف دریایی .بهطور
مثال میتوان به کار روی دینامیک سکوهای شناور،
کار روی تحلیل پیشبرندههای دریایی ،تحقیق در
زمینه تحلیل اثر باد ،موج و انتقال رسوب در بندر
عس��لویه ،انرژیهای تجدیدپذیر دریایی ،طراحی
شناورهای تندرو ،تدوین چندین استاندارد دریایی،
تألیف کتب دریایی ،برگزاری دورههای آموزشی و
سمینارهای تخصصی و تحقیقات کاربردی دیگری
که اکنون در حال انجام هستند.

نحوه مش�اركت و تعامل اس�تادان دانش�گاه و
اعضای هیأتهای علم�ی در فعالیتهای انجمن
مهندسی دریایی ایران بویژه كمیته علمی همایش
و نشریات علمی-پژوهشی را چگونه میبینید و
آیا انجمن توانسته بستر الزم برای جلب مشارکت
دانشگاهیان را فراهم سازد؟

همکاری اس��اتید با انجمن مهندسی دریایی ایران
بعنوان یک انجمن علمی بیش��تر به صورت چاپ
مق��االت ،ش��رکت در همای��ش و داوری مق��االت
ارس��الی به همایش بوده است .البته معتقدیم که
انجمن مهندسی دریایی دارای ظرفیتهای بسیار
باالیی است که با بهکارگیری آنها میتواند بیش از
پیش به افزایش ارتباطات و پیشرفت حوزه دریایی
کمک کند .خوشبختانه در چند سال اخیر ،انجمن
مهندس��ی دریایی به برگزاری دورههای آموزشی و
برگزاریسمینارهایمختلفیپرداختهاستکهبرای
عالقهمندانحوزههایمربوطهحائزاهمیتمیباشد.
با این وجود ،انجمن میبایس��ت برگزاری دورههای
آموزش��ی را در استانهای مختلف به خصوص در
حاش��یه خلیج فارس پیگیری نمای��د و در صورت
امکان حتی در این راه هزینه کند ،تا امکان شرکت
در این دورهها برای گروههای مختلف ایجاد شود.
چه انتظاراتی را از دولت و وزارتخانههای مرتبط با
حوزه دریایی و نیز وزارت علوم دارید؟

با توج��ه اهمیت باالی حوزه دریا در پیش��رفت و
توسعه کشور به موارد زیر اشاره میشود:
توجه ویژه و حمایت سریع و طوالنی مدت از صنایع
دریایی :صنایع دریایی کوچک و هم صنایع دریایی
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Marine Engineering
بزرگ ما نیاز جدی و فوری به حمایت دارند .امروز تمام مسؤوالن به این واقعیت اذعان دارند
که باید در دریا حضور مقتدرانه داشته باشیم .این حضور ،بدون داشتن اقتدار در حوزه صنایع
دریایی به هیچوجه امکان پذیر نیس��ت .البته باید توجه داشت که تمام کشورهایی که در
حوزه صنایع دریایی حرفی برای گفتن دارند با داشتن برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت و
حمایتهای همهجانبه از این صنایع به این جایگاه رسیدهاند.
توجه ویژه به تجهیز آزمایشگاهی بخش آموزش و پژوهش با رویکرد عادالنه در توزیع منابع:
این امر میتواند عالوه بر افزایش کیفیت در بخش آموزش و پژوهش ،باعث جهش در صنایع
دریایی نیز میشود.
توجه جدی در بهکارگیری فارغالتحصیالن دریایی :همانطور که قبال اشاره شد ،اشتغال در
فعالیتهای مرتبط با دریا ،حق مسلم فارغالتحصیالن دریایی است .جوانانی که به کارهای
دریایی عالقهمند هستند و برای آموزش و تربیت آنها وقت و هزینه زیادی صرف شده است.
همچنین ،تجربه نشان داده که هرجا که این فارغالتحصیالن بهکار گرفته شدهاند نه تنها به
خوبی مؤثر بودهاند؛ بلکه نسبت به سایرین در شرایط سخت کاری ،ماندگاری بیشتری نیز
داشتهاند .امروزه عالوهبر مؤسسات تخصصی دریایی ،فعالیتهای زیادی در بخشهای مختلف
وزارتخانههایی مانند وزارت نفت صورت میگیرد که مستقیما مرتبط با دریا است و به افراد
آش��نا با این حوزه نیاز دارد .همچنین ،در سازمان بنادر و دریانوردی و بسیاری از مؤسسات
دیگر نیز وضعیت به همین صورت است .بنابراین ،بعنوان یک خواست جدی باید در به روز
کردن چارت سازمانی و آگهیهای استخدام این بخشها و بهکارگیری فارغالتحصیالن دریایی
تالش شود.
مراكز پژوهش�ی و تحقیقاتی و از جمله دانش�گاه خلیجفارس ،چ�ه فعالیتهایی برای
كاربردیتر كردن پروژهها و پایاننامههای دانشجویی و علمی داشتهاند؟

اخیرا با بازنگری صورت گرفته روی مقررات و دستورالعملهای مربوط به پروژههای تخصصی،
تالش میشود که عالوهبر افزایش کیفیت پروژهها ،بیشتر به موضوعات مورد نیاز کشور توجه
شود .به عالوه حرکت خوبی هم توسط همکاران در زمینه برنامهریزی برای تجهیز آزمایشگاه
در حال انجام اس��ت که امیدواریم به نتیجه برسد .همچنین همکاران ما در دانشگاه تالش
دارند تا با نیازسنجی از صنعت ،ترکیب مناسبی از مطالعات علمی دانشگاهی و پروژههای
صنعتی ایجاد شود .البته این موضوع نیازمند اهتمام جدی دولت و صنایع وابسته برای ارتباط
با دانشگاهها و مراکز علمی نیز میباشد.
با توجه به در پیش بودن مقطع تدوین برنامه ششم توسعه ،بخش دریایی چگونه میتواند
از این فرصت برای توجه بیشتر به این حوزه استفاده کند؟ آیا در جریان اقدمات شورایعالی
صنایع دریایی در این زمینه قرار دارید؟

متأسفانه اطالع چندانی از اقدامات کنونی شورایعالی صنایع دریایی در این خصوص ندارم.
ولی آنچه مسلم است تاکنون از افراد مؤثر در این زمینه ،عزم و اراده جدی برای توجه ویژه به
صنایع دریایی و ایجاد تحول در آن مشاهده نشده است و در صورتیکه زبانی قولهایی داده
شده؛ ولی در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است .بنابراین ،در چنین شرایطی ،انجمن و افراد مطلع
و ذینفوذ این حوزه ،باید حداکثر تالش خود را بکنند تا توجه به بخش دریا به عنوان یکی از
اولویتها ،در برنامههای توسعه کشور گنجانده شود.
باتوجهبهتأکیدمقاممعظمرهبریبرافزایشتمرکزجمعیتیوایجادمراکزجدیدجمعیتی
در سواحل جنوب کشور ،چالشها و چشمانداز تحقق این امر را چگونه میبینید؟

باید توجه شود که این مناطق عموما به صورت بالقوه دارای بسیاری از فاکتورهای توسعه با
قابلیت پذیرش جمعیتهای باال هستند .برای اینکه چنین سیاستهایی بهخوبی و با کمترین
خطایی عملی ش��ود ابتدا باید مطالعات وسیعی انجام شده و با بهرهگیری از تجارب موفق
در ایران و سایر کشورها ،برای اسکان مردم ،امکانات خاص این مناطق ایجاد شود .از جمله
بخشهای مهمی که میتواند به توسعه پایدار این مناطق کمک کند ،توجه به بخشهای
دریایی است .برای مثال در استان بوشهر ،دریا همواره منبع اصلی اقتصاد بوده است .امروزه
با گسترش علم و فناوری ،قطعا میتوان با توجه به دانشگاهها و مراکز دریایی و حمایت از
شرکتهای دانشبنیان به راههای بهتری برای کسب ثروت از دریا دست یافته و در نتیجه با
فقرزدایی و ایجاد اشتغال با کمک حوزههای مختلف حوزه مهندسی دریا و سایر زمینهها ،به
توسعه پایدار در این مناطق رسید .البته در تمام تصمیمات نباید شتابزده عمل کرد و از توجه
به مردم صبور این مناطق که قرنها به مرزداری و تالش پرداختهاند ،غفلت کرد.

دكترمهديشفيعيفر
عضوهیأتعلمیدانشکدهعمراندانشگاهتربیتمدرس:

تحقیقاتدریایی
پراکندهوغیرمرتبطاست

دكتر مهدي شفيعيفر ،عضو
هیأت علمی دانشکده عمران
دانش��گاه تربی��ت م��درس،
وضعی��ت بخش آم��وزش در
رش��تههای مهندس��ی دریا
را «نس��بتا خوب» دانس��ت
و گفت :نس��بت به گذش��ته
گس��ترش خوبی داش��تیم و
تعداد دانش��جویان در این زمینه بیشتر شده است .وی
درعینحال افزود :در بحث تحقیقات دریایی ،تحقیقات
هدایتش��ده نیس��ت و پراکنده و غیرمرتبط اس��ت .در
نتیجه توجه از طرف وزارت علوم در توس��عه تحقیقات
به خوبی انجام نشده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد :در بخش آموزش ،عدم توجه
به نیاز صنعت دریایی کشور و بخش اجرایی خیلی زیاد
است و پوش��ش دهنده نیازهای واقعی نیست تا بتوانند
از دانش��جویان آموزش دیده در عرصه کار استفاده نمود.
به عب��ارت دیگر تحقیقات دریایی ب��ه صورت جزیرهای
و پراکنده انجام میش��ود .راه حل این مش��کل ،تعریف
پروژههای ملی اس��ت .عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت
مدرس درباره پروژههای دریایی این دانش��گاه در س��ال
گذش��ته به پروژه طیف امواج تنگه هرمز و دریای عمان
اشاره کرد که به گفته وی« ،باعث توسعه طیف مناسب
این مناطق و شرایط امواج شد»« .موجشکنهای سکویی»
دیگر پروژه مورد اشاره شفیعیفر بود که به گفته وی ،در
سطح بینالمللی نتایج مطرحی از آن حاصل شد.
وی درباره امکانات موجود این دانشگاه گفت :از امکانات
موجود ،فلوم موج اس��ت که ش��رایط خاص خود را دارد
ب��رای مطالعات آزمایش��گاهی و ب��رای مطالعات عددی
سیستمها با قدرت پردازش باال و نرم افزارهای مرتبط را
داریم .این استاد دانشگاه درباره اقدامات مراکز تحقیقاتی
ب��رای کاربردیتر ک��ردن پروژهه��ا و پایاننامهها گفت:
پژوهش��کده آب ،پروژههای کارب��ردی دارد و در زمینه
عنوان پایاننامهها نیز سعی بر عقد قرارداد برای پروژهها
و انجام آن به صورت پایاننامه در دانشگاه است.
وی درباره راهکارهای تجمیع جمعیت در سواحل جنوب
کش��ور نیز گفت :باید قوانین الزم و ایجاد درآمد در این
مناطق را داش��ته باش��یم .یعنی با ایجاد زیر س��اختها
و صنای��ع مرتبط با دریا ،افراد را به س��مت این مناطق
کش��یده و شغل و تس��هیالت قانونی و حقوقی را دراین
مناطق فراهم کنیم .نبود زیر ساخت و نبود زمینه شغلی
برای افراد ،چالش امروز است.
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بهروزعسکریان،عضوگروهسازههایدریاییدانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی:

بودجهتحقیقاتدرصنعتفراساحلبهصفررسیدهاست

مواردي بوده است و نیز از چه امکانات و تجهیزات
پژوهشی و تحقیقاتی برخوردار هستید؟

به��روز عس��کریان ،عضو گروه س��ازههای
دریایی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی،
مهمترین چالشه��ا و کمبودهای حال حاضر
آم��وزش و تحقیق��ات دریایی در کش��ور را
ع��دم حمایت کافی صنع��ت و کمبود امکانات
آزمایشگاهی میداند .او با اشاره به مشکالت
مالی موج��ود میگوید بودجه بخش تحقیقات
در صنعت فراساحل به صفر رسیده است .این
گفته عسکریان از آن نظر مهم است که دانشگاه
خواجه نصیر یکی از فعالترین دانشگاهها در
بخش س��ازههای دریایی است که پروژههای
متعددی را در دست اجرا دارد.
آق�ای دکتر! ارزيابي ش�ما از روند فعاليتهاي
موج�ود در ح�وزه آموزش و تحقيق�ات دريايي
چيست؟

روند آموزش در کشور در حوزه مسائل مرتبط با
دریا در مقایسه با کشورهای پیشرفته با توجه به
نیازهای کشور در این زمینه نسبتا مناسب است.
البته سرفصلهای دوره کارشناسی ارشد سازههای
دریایی اخیرا تغییراتی داش��ته که این تغییرات
در راس��تای تخصصی و گرایش��ی ش��دن موارد
آموزش داده شده است ،در نتیجه به نظر میرسد
دانشآموختگان گرایشه��ای مختلف این دوره
کارشناسی ارش��د ،آموزشهای الزم برای انجام
کارهای کامال تخصصی را خواهند دید .البته ذکر
این نکته نیز ضروری است که آموزشهای انجام
ش��ده کامال تئوریک بوده ،در حالیکه در صورت
وجود آزمایش��گاه و کارگاههای آموزشی مرتبط
باعث ارتقاء کیفیت آموزش میشود .در خصوص
تحقیقات نیز کارهای خوبی در کشور انجام شده
و یا در حال انجام اس��ت .البته دو مش��کل اصلی
برای انجام تحقیقات عدم حمایت کافی صنعت از
تحقیقات و نیز کافی نبودن امکانات آزمایشگاهی
در دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی است .البته در
ص��ورت حمایت صنعت ،ام��کان تجهیز و فراهم
کردن امکانات آزمایشگاهی بصورت موردی برای
انجام مطالعه خاص وجود دارد.
مهمترين چالشه�ا و کمبودهايي كه در حال
حاضر در بخش آموزش و تحقيقات دريايي وجود
دارد ،چيست و در جهت رفع آنها ،چه اقداماتي
ميتواند صورت گیرد؟

مهمترینچالشهاوکمبودهایحالحاضرآموزش
و تحقیقات دریایی ،همانگونه که در سوال قبلی
نیز به آن اش��اره شد ،عدم حمایت کافی صنعت
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و کمبود امکانات آزمایشگاهی است .بخصوص در
سالهای اخیر کمبود بودجه باعث شده ،بودجه
مربوط به تحقیقات در بسیاری از دستگاههایی که
متولی مسائل مرتبط با صنایع فراساحل میباشند
تقریبا به صفر برسد .حتی حمایتهای مختصری
هم که از پایاننامههای ارشد و رسالههای دکتری
مرتبط انجام میشده نیز حذف شده است .البته در
سالهای قبل نیز بسیاری از صنایع فراساحل که
پروژههای عظیمی را اجرا میکردهاند ،سهماندکی
را به تحقیقات اختصاص میدادهاند و بیشتر این
بودجه را نیز بصورت داخل س��ازمانی و از طریق
پژوهش��کدههای خ��ود به مصرف میرس��اندند.
خوشبختانه با رویکردی مثبتی که در وزارت نفت
در خصوص واگذاری پروژههای مرتبط با مخازن
به دانش��گاهها ایجاد شده اس��ت ،امید است این
روند به س��ایر قسمتهای مرتبط با صنعت نفت و
بخصوص پروژههای دریایی نفت نیز تسری یابد.
در خصوص سازههای فراس��احل و خطوط لوله
انتقال نفت و گاز ،زمینههای تحقیقاتی وسیعی
برای ای��ن مجموعهها قابل تعریف اس��ت .ادامه
بهره برداری از س��کوهای موجود نیاز مند تدوین
اس��تراتژی الزم و نیز تدوین استانداردهای بومی
متناسب با کشور اس��ت .در خصوص این نوع از
سازهها ،بایستی استاندارد و رویههای ملی تدوین
شود .پایش سالمتی این نوع از سازهها یکی دیگر
از زمینههای مطالعاتی و عملی ضروری در این نوع
از سازهها است.
مهمتري�ن دس�تاوردها و پروژهه�اي دریایی
دانش�گاه خواجهنصیر طي س�ال گذش�ته ،چه

در دانش��کده عم��ران ،دانش��گاه صنعت��ی
خواجهنصیرالدی��ن طوس��ی کاره��ای خوبی در
سالهای اخیر به انجام رسیده است .الزم به ذکر
اس��ت بعضی از تحقیقات انجام ش��ده با حمایت
صنعت بوده است .از جمله این تحقیقات ادامه دار
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
ساخت و انجام تحقیقات آزمایشگاهی بر روی
رفت��ار دینامیکی و تعیین اث��ر اندرکنش خاک،
س��ازه و شمع در مش��خصههای دینامیکی مدل
مقیاسشده یکی از سکوهای دریایی فاز  1پارس
جنوبی با حمایت شرکت نفت و گاز پارس.
مطالعه آزمایش��گاهی و ع��ددی بر روی پایش
سالمتی س��کوهای ثابت فلزی دریایی از طریق
مطالعه بر روی مدل مقیاس شده یکی از سکوهای
فاز  1پارس جنوبی با حمایت شرکت نفت و گاز
پارس.
اندازهگي��ري وزن وب��ار موجود ب��رروي اجزاي
سكوهاي فلزي دريائي با توس��عه واصالح روش
نيمهمخرب « »Hole- Drillingبا حمایت شرکت
نفت و گاز پارس.
مطالعه آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از گردابه
در رایزرها و لولههای فراساحلی با حمایت شركت
پايانههاي نفتي ايران.
مطالعه تأثیرات جوش ترمیمی منفی بر استحکام
س��ازهای لولههای فوالدی فراساحلی با حمایت
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.
مطالعه رفتار عرشه سکوهای فلزی نفتی در برابر
آتشسوزی با حمایت شرکت شركت نفت و گاز
پارس.
مطالعات امکانسنجی پیشبینی امواج دریاهای
ایران با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی.
تجزیه و تحلیل مديريت نوار س��احلي کش��ور
( )SMPبا حمایت اداره کل مهندس��ی سواحل و
بنادر سازمان بنادر و دریانوردی.
مطالعات تعیین طیف ام��واج محدوده خليج
فارس و تنگه هرمز با حمایت اداره کل مهندسی
سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی.
توس��عه مدل ریاضی ایرانی پیش بینی امواج و
جریانات س��هبعدی خلیج فارس با حمایت اداره
کل مهندسی س��واحل و بنادر س��ازمان بنادر و
دریانوردی.
بررسی اثر ضربه عرضی بر روی اعضای لولهای
تحت فش��ار با حمایت واحد پژوهش و توس��عه

وزارت نفت.
کمانش موضعي لولههاي خورده شده فراساحلي
انتق��ال نف��ت و گاز تحت دورههاي بار ناش��ي از
حرارت و فشار با حمایت واحد پژوهش و توسعه
وزارت نفت.
بررسی رفتار کمانشی خطوط لوله دریایی.
بررسی رفتار س��کوهای ثابت فلزی دریایی در
مقابل زلزله با اس��تفاده از روشهای پیش��رفته و
تحلیلهایاحتماالتی.
بررسی رفتار س��کوهای ثابت فلزی دریایی در
مقابل موج با اس��تفاده از روشهای پیش��رفته و
تحلیلهایاحتماالتی.
ارائ��ه مدل جامع ب��رای رفت��ار انعطافپذیری
اتصاالت لولهای سکوهای دریایی.
ارائه مدل س��اده ش��ده جهت ارزیابی و تحلیل
سکوهای ثابت فلزی دریایی در مقابل بارگذاری
جانبی.
نحوه مش�اركت و تعامل اس�تادان دانشگاه و
اعضاي هيأتهاي علمي در فعاليتهاي انجمن
بويژه كميته علمي همايش و نش�ريات علمي-
پژوهشي را چگونه میبینید؟

در مجموع عملکرد انجمن برای جلب مشارکت
مطلوب اس��ت .البته با توجه به تجربیات بدست
آمده ،میتوان به سمت وضعیت ایده آل حرکت
نمود.
با توج�ه به رویکرده�ای دول�ت یازدهم ،چه
انتظاراتی را از این دولت و وزارتخانههای مرتبط
با حوزه دریایی و نیز وزارت علوم دارید؟

از دولت و وزارتخانههای مرتبط با وزارت علوم این
انتظار وجود دارد که حمایت الزم را از پژوهش به
عمل آورند .با اختصاص بودجه الزم به پژوهش در

حوزه دریا ،از این پتانسیل موجود در دانشگاهها و
مراکز تحقیقاتی در جهت حل مسائل و مشکالت
خود همانند کشورهای پیشرفته استفاده نمایند.
دستگاههای مربوطه با اولویت دادن به پژوهشهای
هدفمند ،پیوسته و کاربردی ،بیشترین منفعت را
میتوانند از آن خود کنند.
مراكز پژوهشی و تحقیقاتی (از جمله دانشگاه
خواجهنصیرالدین طوس�ی) چ�ه فعاليتهايي
براي كاربرديتر كردن پروژهها و پاياننامههاي
دانشجويي و علمي داشتهاند؟

مطالع��ات موردی ک��ه بعضا در پای��ان نامههای
دانش��جویی و علمی انجام میشود ،در صورتیکه
مربوط به یک پروژه واقعی در کشور باشد ،میتواند
تجربیات و نتایج آن در شناخت بهتر موارد دارای
اهمیت پروژههای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
در بسیاری از دانش��گاهها این مسأله در کارهای
تحقیقاتی به چش��م میخورد ،البته در بعضی از
موارد نیز ،مطالعات موردی با حالتهای عملی و
واقعی فاصله دارد و یا فرضهای س��ادهکنندهای
داخل آن میش��ود ک��ه در حالتهای عملی این
فرضهاها با واقعیت فاصله زیادی را دارد .در این
حالت دالیل مختلفی میتواند باعث این دور بودن
از واقعیت را داشته باشد .به هرحال ،در صوورتی
که اطالعات درس��تی از پروژهه��ا در اختیار قرار
گیرد ،معموال نتایج مطالعات نیز میتواند بصورت
کاربردی مورد اس��تفاده قرارگی��رد .در خصوص
دانش��گاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوس��ی و
تحقیقات مربوط به صنایع فراس��احل ،همانگونه
که در معرفی پروژهها در س��واالت قبلی اش��اره
شد ،سعی بر آن بوده از پتانسیل موجود در جهت
بررسی مسائل کاربردی استفاده شود.

ب�ا توجه به در پیش بودن مقطع تدوین برنامه
شش�م توس�عه ،بخش دریایی چگونه میتواند
از این فرصت برای توجه بیش�تر ب�ه این حوزه
استفادهکند؟

در این زمینه الزم است با توجه به امکانات موجود
و نی��ز در نظر گرفتن اهداف قابل حصول در این
مدت ،برنامههای عملی برای حوزههای فراساحل
از طریق شورایعالی صنایع دریایی ارائه و پیگیری
تصویب آن به انجام برس��د .بعضی از کشورهایی
که در سالیان نه چندان دور از کشور ما در حوزه
صنایع فراس��احل فاصله داشتند ،هماکنون از ما
جلوتر و با سرعت زیادی در حال حرکت هستند.
لذا اهمیت دادن به این مسأله و گنجاندن اهداف
جهت برنامهریزی آتی در برنامههای توسعه کشور
ضروری و دارای اهمیت است.
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش
تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی در
سواحل جنوب کشور (که در قالب سیاستهای
کلی جمعیت کشور ابالغ شده است) ،چالشها و
چشمانداز تحقق این امر را چگونه میبینید؟

افزای��ش تمرکز جمعیتی و ایج��اد مراکز جدید
جمعیتی در سواحل جنوبی کشور ،در صورتیکه
همزمان با توسعه همه جانبه و منسجم در ابعاد
مختلف باشد ،میتواند به رشد و توسعه منطقه و
بخصوص صنایع فراساحل کمک کند .البته برای
رسیدن به این هدف ،چالشهایی نیز وجود دارد که
خارج از بحث مربوط به صنایع فراس��احل است.
همچنین ایجاد مراکز تحقیقاتی و اجرایی مرتبط
به صنایع فراس��احل در س��واحل جنوب کشور
و مدیریت صحیح آنها ،میتواند به رش��د صنایع
فراساحل کمک بسیاری بکند.
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دکترروزبهشفقت ،استادمهندسیدریایدانشگاهنوشیروانیبابل:

بدوننیازسنجیبرایدانشجویانپروژهتعریفنمیکنم
«پ��روژهای را ب��دون نیازس��نجی قبلی برای
دانش��جویان تعریف نخواهم ک��رد» .این جمله
صریحی اس��ت که دکتر روزبه شفقت ،استاد
مهندسی دریای دانشگاه نوشیروانی بابل ،بیان
میکند و برای آن موارد مختلفی از پروژههای
دانشبنی��ان انجامش��ده در ای��ن دانش��گاه را
برمیش��مارد .س��خن مه��م دیگر این اس��تاد
دانشگاه ،آن است که «ما استادان و دانشجویان
رش��تههای دریایی باید دیده شویم»؛ خواستی
که مجامعی چون همای��ش صنایع دریایی در
جهت تحقق آن مسؤولیت دارند.
آقای دکتر! ارزيابي ش�ما از روند فعاليتهاي
موج�ود در حوزه آم�وزش و تحقيقات دريايي
چيست؟

انجام میباشد و
که از مهمترین کارهای در حال 
دانشجویان مقاطع مختلف در این زمینه مشغول
ب��ه فعالیت هس��تند ما فقط بر اس��اس بودجه
اختصاص داده ش��ده موفق شدهایم چند مرحله
آزمایشگاهی را پیش ببریم ،ولی از این به بعد نیاز
به حمایت بیشتری به خصوص از طرف معاونت
علمی فن��اوری ریاس��ت جمهوری و س��ازمان
انرژیه��ای نو برای اتمام پروژهها هس��تیم.الزم
به ذکر اس��ت از جمله کارهایی که بخشی مثل
انجام میدهد
انجمن مهندسی دریاییمیتواند 
مشکالتیاست

شناسایی این موارد و همچنین
که ما درگیر ان هستیم و امیدوارهستیم که در
کنار اینمس��أله بتواند لینکهای مربوطه را به
ما بدهد.مثال با توجه به مس��ئولیت جدیدی که
دکتر س��یف را گرفته اند ما را راهنمای کند که
چگونهمیتوانیم با ایشان ارتباط بگیریم و از این
امکانات استفاده کنیم و اعتبارات الزم را دریافت
کنیم و خود این اعتبار مهمترین دغدغه ما برای
ادامه کار است.

کارهایی را که در سال گذشته در رابطه با حوزه
دریا انجام دادهایم رامیتوان به دو دسته تقسیم
کرد .عمده کار ما در بحث مربوط به انرژیهای
تجدیدپذی��ر از امواج دریاس��ت که ما این کار را
با کارفرمایی س��ازمان توسعه برق انجام دادهایم.
مهمترين دستاوردها و پروژههاي دریایی آن
این س��ازمان در دو پروژه مجزا نیز از ما حمایت
دانش�گاه طي سال گذش�ته ،چه مواردي بوده
تقریباکار آزمایشگاهی آن توسط ما

کرده است.
است و نیز از چه امکانات و تجهیزات پژوهشی
با موفقیت خاتمه یافته و هماکنون آماده صنعتی
و تحقیقاتی برخوردار هستید؟
ش��دن است .تمام مراحل برپایی آن در دانشگاه
کهدر سال گذشتهمیتوانم
مهمترین دستاورد ما 
ایجاد شد و همچنین استخر مورد نیاز هم با توجه
به آن اش��اره کنم؛ بحث مربوط به سامانه تولید
به اینکه این طرح برای دریای مازندران است را
ب��رق ازانرژی دریا اس��ت که به طور اختصاصی
در اینجا طراحی کردیم؛ زیرا قصد داش��تیم این
بر اس��اس مش��خصات امواج دریای مازندران ما
کار را مطاب��ق نیازی که ب��رایآبهای عمیق و
این فعالیت را انجام دادهایم .در حوزههای دیگر
ش��رایط خاص آن مدنظر داش��تیم و با توجه به
کارهای آزمایش��گاهی را بطور کامل ساماندهی
حال
در
كه
کمبودهايي
و
ها
ش
چال
مهمتري�ن
که میبایس��ت در اینجا وجود
موجسازیهایی 
کردیمو این بدین معنی اس��ت که ما س��امانه


داشته باشد ،انجام دهیم.
تقریبا میشود گفت که حاضر در بخ�ش آموزش و تحقيق�ات دريايي کامل��ی از آزمایش��گاه را در اختی��ار داری��م .در
این پروژه در این مرحله آزمایشش��ده و خاتمه وجود دارد ،چيس�ت و در جه�ت رفع آنها ،چه همین راستا ،ما بر اس��اس قراردادی که منعقد
کهبر اساس اقداماتي ميتواند صورت گیرد؟
یافته و ماحصل آن انرژی خوبی بود 
کرده بودی��م ،بخش اعظم رق��م دریافتی آن را
هس��تیم
مواجه
آن
با
ما
که
چالش��ی
مهمترین
کارهایی که انجام دادهایم ،بدست آمد .الزم به ذکر
صرف زیرساختهای ازمایشگاهی کردهایم یعنی
است که هماکنون کار ما در مرحله صنعتیسازی مربوط به تأمین بودجه اس��ت .در واقع ،با توجه اینکه صرف س��اخت استخر و سامانهموجساز و

قرار دارد ک��ه در این مرحله ما بهنوعی نیازمند
ب��هکارها و پروژههای انجامش��ده مراکز دریایی بحث زیرس��اختها و موارد مختلف که در این
حمایت از طرف ارگانهای مختلف هستیم و در حمایت خاصی از این موسسه آموزشی نکردهاند .میان دانش��گاه نیز کمکهای مالی زیادی به ما
کنار بحث مربوط به س��ازمان توسعه برق ایران ،بعنوان مثال ما در حوزه شناورهای تندرو ،بحث ارایه کرد .خوش��بختانه این پروژه اکنونبعنوان
معاونت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری باید پیشران��ش ،توس��عه آزمایش��گاهها ،همچنین یک زیرس��اخت در دانش��گاه وج��ود دارد و ما
اقداماتی صورت بدهد تا ما قادر باشیم این پروژه کارهای تجربی ،عملی و مباحث پیچیده با توجه میتوانیم آینده خوب��ی را در این زمینه متصور
را به نحو احسن پیش ببریم .حوزه دیگر فعالیت به نی��از مبرمی که در این زمینه هم وجود دارد ش��ویم .بحث دیگری که ما در شناورهای تندرو

ما
مربوط میشود به شناورهای تندرو ،که اخیرا اقدامات بس��یار خوبی را انجام داده اما متاسفانه داریم ،توسعه کارهای عددی و تئوری است که
در ای��ن زمینه و همچنی��ن در بحث مربوط به حمایتهای بودجه ای خاصی دریافت نکردهایم در این مس��یر هم با مراکز مربوط��ه در ارتباط
سیس��تم پیشرانش و در بحث کاهش درگ با و این کار مارا با مشکل روبرو کرده است .بعنوان بودهایم و بر اس��اس نیاز تعریفشده و بر اساس
توجه به تغییر شکل بدنه و به طور مشخص در مثال در بحث مربوط به تولید برق از امواج دریا همان درخواس��تها ،زیرس��اختهایی را ایجاد
بدنههای مشابه بدنه بلیدرانر اقدامات بسیارخوب
و جدی انجام دادهاند .همچنین ما در حال حاضر
توانستهایم شرایطی را ایجاد کنیم که هر شناور
تندروی پایهای را که داشته باشیم آن را به شناور
بلیدرانر تبدیل کنیم که کار کاهش درگ آن در
انجامرسیده است .ما
تونل کاویتاسیون تقریبا به 
همچنین یک کار گسترده را در بحث مربوط به
مانوردر حوزه دانشجویی و کارهای فوقلیسانس

شروع کردهایم که بهخوبی در حال انجام است.
یک بخش جدیدتر هم مربوط به پیش��رانش در
حوزه پروانههای نیمه مغروق است که در یکسال
اخیر دانشجویان این دانشگاه در تمام مقاطع از
لیسانس تا دکترا درگیر آن شدهاند.
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کردیم .این زیرس��اختهای نرمافزاری میتواند
برای اس��تادان و داشجویان بسیار مناسب باشد
و در کاره��ای بعدی نیزمیتواند فعالیتهای ما
را راحتتر کند که خوشبختانه موفق شدیم در
دانشگاه این زیرساختها را ایجاد کنیم.
نحوه مش�اركت و تعامل اس�تادان دانشگاه و
اعضاي هيأتهاي علمي در فعاليتهاي انجمن
بويژه كميته علمي همايش و نش�ريات علمي-
پژوهشي را چگونه میبینید و آیا انجمن توانسته
بستر الزم برای جلب مشارکت دانشگاهیان را
فراهم سازد؟

انجمن فینفسه محل بسیار خوبی است .من فکر
میکنم که در حوزه دریا هر چند سالهاس��ت
پروژههایی را انج��ام دادهایم؛ ولی هنوز میتوان
گف��ت در مقایس��ه ب��ا بخشهای دیگ��ر جوان
هس��تیم و ای��ن ،یعنی ج��ای کار وج��ود دارد.
تاکنون کارهای��ی که در رابطه با انجمن صورت
گرفته بهخوبی انجام شده و معتقدم وجود چنین
انجمنیمیتواند نقطه عطف بزرگی برای صنعت
و فعالیتهای دریایی کش��ور باش��د .بخصوص
برای دانشگاههایی مثل دانشگاه ما که پروژههای
زی��ادی را در حوزه دریای��ی در حال انجام دارد.
امروز قس��مت عم��دهای از کارهایی را که ما در
انج��ام میدهیم ،در حوزه س��ازههای

دانش��گاه
دریایی ،مخابرات دریایی و پیشرانش – که چه
در سطح یا زیرسطح در حال انجام است -شاید
ده سال قبل اصال گرایشی برای انجام این کارها
در دانش��گاه وجود نداشت .در این مسیر انجمن
میتواند نقش مح��وری و مهمی بازی کند و ما
امیدوارم در س��الهای آینده در غالب جلس��ات
مختلفبتوانیم در دانشگاه خودمان در خدمت

دوس��تان انجمن باشیم .اکنون که این مسیر باز
ش��ده مامیتوانیم اس��تفادههای بهتری از این
ظرفیت مهم بکنیم.
با توجه به آغاز به رویکردهای دولت یازدهم،

چ�ه انتظاراتی را از این دول�ت و وزارتخانههای
مرتب�ط با ح�وزه دریای�ی و نی�ز وزارت علوم
دارید؟

در ح��وزه دریا به نظر م��ن پژوهشهای خوبی
انجام شده؛ ولی همچنان جای کار زیادی مانده
تا بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم .البته
نبای��د فراموش کرد که برای این موضوع نیاز به
حمایته��ای جدی داریم .این مباحث در غالب
یکسال یا دو سال نمیگنجد؛ بلکه به برنامههای
بلندمدت نیاز است .من فکر میکنم دولت باید
حمایت خیلی جدی از حوزه دریا داشته باشد و
کارها را بخوب ارزیابی کند .منبعنوان یک استاد
به دنبال جایی برای ارائه کار و ارزیابی میگردم
ت��ا کار من بهنوعی دیده ش��ود و این بس��یار به
پژوهشهای دریایی کمک میکند .اگر ما به این
کارها توجه داشته باشیم ،در آینده دستاورهای
خیلی خوبیخواهیم داشت.
مراك�ز پژوهش�ی و تحقیقات�ی (از جمل�ه
دانش�گاه نوش�یروانی بابل) چ�ه فعاليتهايي
براي كاربرديتر كردن پروژهها و پاياننامههاي
دانشجويي و علمي داشتهاند؟

تقریبا خیلی از پروژهای در حال انجام در حوزه
دریا در این دانشگاه نیازهای داخل کشور است.
یعنی ابتدا این نیاز وجود داشت و سپس بر اساس
آنها اقدامی صورت گرفته است .بعنوان مثال من
ش��خصا پروژهای را بدون نیازسنجی قبلی برای
دانشجویان تعریف نخواهم کرد؛ یعنی پروژها به
شرطی انجام میشود که بتواند عملیاتی شود و
نیازی را برطرف کند .با توجه به شناختی که از
پروژههای حوزه دریا دارم ،در دانشگاه نوشیروانی
بابل در حوزههای سطحی ،زیرسطحی ،موتورهای
دریایی ،مخابرات دریایی ،هدایت  -کنترل ناوبری
و سیستمهای پیشرانش مختلف کارهای بسیار
تاکید

خوبی در دانش��گاه انجام میشود .باز هم
میکنم که همه این کارها برخاسته از نیاز کشور

است و البته ،ما هم نیاز به حمایت و دیده شدن
داریم.
با توجه به در پیش بودن مقطع تدوین برنامه
شش�م توس�عه ،بخش دریایی چگونهمیتواند
از ای�ن فرصت برای توجه بیش�تر به این حوزه
استفاده کند؟ آیادر جریان اقدمات شورایعالی
صنایع دریایی در این زمینه قرار دارید؟

من خودم در جریان نیس��تم .ولی فکر میکنم
کمتر کس��ی باشد که به بحث مربوط به اقتصاد
دریاپایه توجه نکرده باش��د .در آینده نیاز ما به
این بخش زیاد اس��ت .یعنی اگر ما قصد داشته
باش��یم که با بخشهای مختلف��ی مانند بخش
انرژی ،حملونقل ،گردشگری و ...تعامل داشته
باشیم و کار کنیم؛ الزم است این موارد را بدانیم.
به نظر من ،همه این موارد مهم اس��ت و در این
راستا ،کارهای پژوهشی زیادی نیاز است که باید
در برنامه ششم دیده شود و بر مبنای آن کارها و
تصمیمگیریهای درستی انجام دهیم.

با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش
تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی در
سواحل جنوب کشور (که در قالب سیاستهای
کلی جمعیت کشور ابالغ شده است) ،چالشها
و چشمانداز تحقق این امر را چگونه میبینید؟

باید حتما این امر انجام ش��ود و این نکته بسیار
حائز اهمیت اس��ت .از جمله چالشهایی که در
این زمینهمیتواند وجود داشته باشد؛ چالشهای
سکونتی ،معیشتی و آموزشی است .برای اینکه
جمعیت در یک حوزه تمرکز پیدا کند و یا همگون
شود ،باید در مورد آن بسترسازی مناسبی انجام
ش��ود .ما باید همواره به این نکته توجه داش��ته
باشیم که ما در کشور خود خط ساحلی زیادی
داریم .ما از خرمش��هر تا چابهار یک مرز خیلی
گس��ترده داریم که برای ما منفع��ت خدادادی
بزرگی به شمار میرود و برای بهرهبرداری از آن،
باید برنامهریزی و سرمایهگذاری داشت.

مجتبیعظام ،مدیر گروه فیزیک دریا دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد:

جایمتخصصانفیزیکدریادرگروههایانجمنخالیاست
کشور در ش��مال و جنوب و اقلیمهای متفاوت
آب و هوایی ،حتی میتوان با س��ایر کشورهای
پیشرو در علوم و صنعت دریایی اقدام به پذیرش
دانشجو بصورت مشترک کرد که در این زمینه
اقداماتی توسط مس��ؤوالن محترم دانشگاه آزاد
اس�لامی و واحد علوم و تحقیقات در حال انجام
است .البته طرح تأسیس شرکتهای دانشبنیان
که به منظور اس��تفاده بیش��تر از توانمندیها و
ظرفیتهای دانش��گاهها و اعضای هیأت علمی
آنها ارائه شده و مورد تأکید مقام معظم رهبری
نیز قرار دارد ،از اقدامات مناسب و درخور تقدیر
مسؤوالن محترم است.

مجتبی عظ��ام ،مدیری��ت گروه فیزی��ک دریا
دانش��کده علوم و فنون دریایی دانش��گاه آزاد
واحد عل��وم و تحقیقات را برعه��ده دارد .وی
اعتق��اد دارد بخ��ش تحقیقات دریای��ی نهتنها
با کمب��ود امکان��ات در بخش آزمایش��گاهی،
ش��ناور و ...مواجه است؛ بلکه نتایج و اطالعات
پروژههای عمده صنعت دریایی کشور هم در
اختیار دانشگاهیان قرار نمیگیرد و طبعا ،مانع
از کاربردی شدن تحقیقات دریایی میشود .وی
همچنین از خالی بودن جای متخصصان فیزیک
دریا در گروههای تخصصی انجمن مهندس��ی
دریایی ایران گالیه دارد.
آقای دکتر! روند فعاليتهاي موجود در حوزه
آموزش و تحقيقات دريايي را چگونه میبینید؟

در س��الهای اخیر ظرفیت پذیرش دانشجو در
رشتههای علوم و فنون دریایی در دانشگاههای
کش��ور خصوصا در مقط��ع تحصیالت تکمیلی
افزایش یافته است .شاید قبل از افزایش پذیرش
دانش��گاههای دریایی الزم اس��ت که ب��ا برنامه
ریزیهای مدون ابتدا اهمیت رشتههای دریایی
و توانایی فارغ التحصیالن و نیز فرصتهای ادامه
تحصیل و اشتغال در داخل و خارج کشور برای

دانشجویان و داوطلبان این رشتهها مشخصتر
ش��ود تا رقابت پذیرش دانشجو در این رشتهها،
منجر به پذیرش دانشجویان مستعد و عالقمند
بیش��تری ش��ود .این مس��أله میتواند با تجهیز
دانشگاههای کشور به امکانات مورد نیاز و واگذاری
پروژههای تحقیقاتی به کلیه دانشگاهها تا حدودی
بیشتر محقق شود .با توجه به خط ساحلی وسیع

مهمتري�ن چالشها و کمبودهايي كه در حال
حاضر در بخ�ش آموزش و تحقيق�ات دريايي
وجود دارد ،چيس�ت و در جه�ت رفع آنها ،چه
اقداماتي ميتواند صورت گیرد؟

بخش تحقیقات دریایی نیازمند تجهیزات الزم از
قبیل ش��ناور ،وسایل اندازهگیری در دریا و غیره
است که بسیار پرهزینه است و متأسفانه اساتید
و دانشجویان بهتنهایی قادر به تأمین منابع مالی
مورد نیاز نيس��تند .همچنی��ن اندازهگیریهای
انجامش��ده در پروژهه��ای دریایی ک��ه به اتمام
رس��یدهاند جه��ت مطالعه و بررس��ی بیش��تر

پدرامعدالت،عضوهيأتعلميومعاونآموزشيوتحصيالتتكميليدانشكدهعلومدرياييمحمودآباد:

مركزتحقيقاتصنايعفراساحلراراهاندازیکردهایم

پدرام عدالت ،عضو هيأت علمي و معاون آموزشي و
تحصيالتتكميليدانشكدهعلومدرياييمحمودآباد
(دانش��گاه صنعت نفت) معتقد است :در رابطه با
فعالیته��ای حوزه آم��وزش و تحقیقات دریایی
فعاليتهاي حمايتي مناسبي آغاز شده است .وی
درعینحالگفت:هموارهازسياستگذاريتااجرايي
شدن مسيري زمان بر بوده و نيازمند پايش مداوم
اس��ت .تدوين مكانيزمهاي صحيح جهت پايش
و ارائه طريق اجرايي ،تا رس��يدن به ايده آلهاي
مصوبه در بس��ياري از موارد داراي اهميتي باالتر
از خود سياستگذاري است .مشاركت دادن همه
جانبهدانشگاههايكشوردرجلساتسياستگذاري
و پايش عملكرد و نيز محدود نكردن اين مشاركت
به تعداد محدودي از دانشگاههاي كشور ميتواند
اين مهم را محقق نمايد .به عنوان مثال در زمينه
آموزشهاي دريايي نياز به تعامل نزديك با سازمان
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بنادر و دريانوردي كشور است كه تاكنون اقدامات
مؤثر در اين خصوص مشاهده نشده است.
وی از مهمترين چالشهای دریایی کشور به ارتباط
ضعيف صنعت و دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد
که این موضوع ،البته محدود به رشتههاي دريايي
نيست .وی افزود :ارتباط موثر ،مستمر و هدفمند
دانشگاه با صنعت مواردي را همچون )1( :تعريف
پايان نامهها و رسالهها متناسب با نيازهاي واقعي
صنعت؛ ( )2انجام دورههاي كارآموزي به صورت
كامل و موثر و نه به صورت گذراندن صرفا تعدادي
واحد دانش��گاهي؛ ( )3ام��كان پرداخت پژوهانه
مناس��ب و متناسب با ش��رايط اقتصادي كشور
براي دانشجويان تحصيالت تكميلي و  ...به همراه
خواهد داش��ت .الزم به ذكر است كه تالشهايي
در س��الهاي اخير در اين خصوص ش��ده؛ ولي
متأسفانه به علت عدم توجه به مصلحتهاي كالن

و جهتگيري فعاليتها به سمت مصالح جزئي اين
موضوع ابتر مانده است.
معاون آموزش��ي و تحصيالت تكميلي دانشكده
علوم دريايي محمودآباد با اش��اره به اینکه «اين
دانش��كده به عنوان تنها دانشكده دريايي وابسته
به وزارت نفت جمهوري اس�لامي ايران ،رسالت
آموزش و راهبري پژوهش��ي را در حوزه دريايي-
نفت��ي به عه��ده دارد» ،اعالم کرد:در اين راس��تا
متناسب با پتانسيلهاي موجود در اين مجموعه
و نيازهاي صنعتي وزارت نفت در استحصال منابع
هيدروكرب��وري از حوزههاي نفت��ي در دريا؛ اين
دانشكده با تعامل مستمر و هدفمند با شركتهاي
فراس��احل نفتي ،فعاليتهاي پژوهش��ي خود را
به عنوا ن ه��اب در قالب همكاري در تعريف نياز
پژوهشي،همكاريدرپايشپروژههايموجودونيز
انجام برخي از پروژههاي پژوهشي بعنوان مجري،

Marine Engineering
بهراحتی در اختیار اس��اتید و دانش��جویان قرار
نمیگیرند .مناس��ب است که پروژههای دریایی
در حال اجرا و مش��کالت و موانع علمی موجود
به اطالع دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مرتبط
رسانده شود و با برگزاری جلسات و نظرخواهی
از متخصصان دانش��گاهی زمینههای تحقیقات
علمی کاربردی در دانشگاهها بیشتر فراهم شود.
مهمترين دستاوردها و پروژههاي دریایی آن
دانش�گاه طي سال گذش�ته ،چه مواردي بوده
است و نیز از چه امکانات و تجهیزات پژوهشی
و تحقیقاتی برخوردار هستید؟

قالب مطالعات میدانی و مدلس��ازیهای عددی
انجام شد که نتایج قابلتوجهی از لحاظ پژوهشی
و نیز صرفهجویی اقتصادی به دنبال داشت.

نحوه مش�اركت و تعامل اس�تادان دانشگاه و
اعضاي هيأتهاي علمي در فعاليتهاي انجمن
بويژه كميته علمي همايش و نش�ريات علمي-
پژوهشي را چگونه میبینید و آیا انجمن توانسته
بستر الزم برای جلب مشارکت دانشگاهیان را
فراهم سازد؟

اطالعرسانی در خصوص زمان برگزاری کنفرانس
صنایع دریایی و فراخوان پذیرش مقاله نس��بتا
مناسب و بهموقع بوده است که این جای تشکر
و قدردانی دارد .اما در خصوص سایر فعالیتهای
انجمن و بویژه دعوت از اس��اتید جهت عضویت
در کمیت��ه علمی همایش و یا نش��ریات-علمی
پژوهش��ی اطالعرسانی نسبتا محدود بوده است
که علت آن شاید جای خالی متخصصان رشته
فیزیک دریا در گروههای انجمن باش��د .به نظر
اینجانب ،ش��ناخت خصوصیات فیزیکی و رفتار
دینامیکی دریاهای کش��ور میتوان��د نیازهای
صنایع دریایی را مشخصتر سازد و به موفقیت و
پیشرفت کشور در صنایع دریایی کمک کند.

بطور کلی طب��ق قوانین واحد علوم و تحقیقات
دانش��گاه آزاد اس�لامی دانش��جویان دکت��ری
موظفن��د برای صدور مجوز دفاع ،نتایج رس��اله
خ��ود را حدقل در ی��ک ژورن��ال  ISIمعتبر به
چاپ برس��انند .لذا بیش��ترین فعالیت اس��اتید
گروه فیزیک دریا هدایت دانشجویان تحصیالت
تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری و در نهایت
ارائه نتایج بصورت مقاالت چاپشده در مجالت
و کنفرانسهای داخلی و خارج از کش��ور است.
البته همکاری و ارائه پروپزال در زمینه پروژههای
دریایی کشور از جمله دیگر فعالیتهای پژوهشی
اس��اتید گروه فیزیک دریا است که البته اخذ یا
همکاری در این گون��ه پروژهها با محدودیتها و
موانع متعددی همراه اس��ت .با ای��ن وجود ،در
سال گذش��ته جانمایی مکان آبگیری خط لوله
سیستمهای خنککننده پتروشیمی دماوند در
منطقه عسلویه توس��ط اینجانب و همکاران در

بطور کلی در دانشگاهها در هر سال تعداد نسبتا
قابلتوجهی موضوع پیش��نهاد تحقیق توس��ط
اس��اتید تعریف و هدایت میشود که متاسفانه

متمركز کرده است .در اين راستا مركز تحقيقات
صنايع فراساحل نفت وگاز با حمايت شركتهاي
دريايي-نفتي و همچنين دفاتر شركتهاي نفتي
در دانشكده براي تحقق اين اهداف شكل گرفته
است .در بُعد آموزشي نيز در كنار دورههاي بلند
مدت دانشگاهي در حوزه دريايي و انرژي ،اقدام  هاي
وسيعي را در حوزه آموزشهاي كوتاهمدت و ضمن
خدمت كاركنان محترم وزارت نفت خصوصا در
بخش فراساحل انجام ميشود.
وی با تقدی��ر از فعالیتهای انجمن مهندس��ي
دريايي ایران برای همکاری با دانشگاههای دریایی
درعینحال گفت :به علت بُعد مسافت تعداد زيادي
از دانشگاهها و مراكز دريايي كشور ،با محل برگزاري
جلسات ،شايد امكان حضور مستمر اين مراكز در
جلسات مربوطه به طور كامل فراهم نشود .البته
زمان جلس��ات و نيز نحوه اطالعرساني بيتأثير
نيس��ت .عدالت در اين خصوص پيشنهاد کردكه
در برگزاري اين جلسات امكان شركت نمودن به
صورت مجازي هم با توجه به فناوريهاي موجود
در حوزه ارتباطات فراهم شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه «اين مركز بعن��وان يكي از

دانشكدههاي دانشگاه صنعت نفت رسالت اصلي
خود را در تعامل با صنعت نفت كشور و جهتدهي
فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود در راستاي
نيازهاي صنع��ت نفت ميداند» ،گف��ت :در اين
راستا بيش��ترين پايان نامههاي دانشجويان اين

ب�ا توجه ب�ه رویکردهای دول�ت یازدهم ،چه
انتظاراتی را از این دولت و وزارتخانههای مرتبط
با حوزه دریایی و نیز وزارت علوم دارید؟

بط��ور کل��ی ارتباط خوب��ی بی��ن فعالیتهای
آموزشی و بویژه پژوهشی که در دانشگاه توسط
اساتید انجام میشود و سازمانها و مراکز دریایی
مرتبط وج��ود ندارد .معموال نتیجه فعالیتهای
علم��ی دانش��گاهی در نهایت بص��ورت مقاالت
علمی معتبر در دنیا منتشر میشوند ،در حالیکه
در صورت ارتباط بهتر بین دانش��گاه و نیازهای
به روز کش��ور در زمینههای دریایی و اختصاص
بودجه به نظر میرسد که بسیاری از این نیازها
در قالب طرحهای پژوهشی که به اساتید واگذار
میشود ،قابل برطرف شدن است.
مراكز پژوهشی و تحقیقاتی (از جمله دانشگاه
آزاد) چه فعاليتهايي ب�راي كاربرديتر كردن
پروژهه�ا و پاياننامههاي دانش�جويي و علمي
داشتهاند؟

همانگون��ه که بیان ش��د ،حمایت از تأس��یس
شرکتهای دانشبنیان یکی از اقدامات مناسب
مسؤوالن محترم در خصوص کاربردیتر کردن
نتایج تحقیقات و پروژههای دانش��جویی است.
در گروه فیزیک دریا واحد علوم و تحقیقات نیز
مراحل اولیه تأسیس یک ش��رکت دانشبنیان
توسط اینجانب انجام ش��ده که امیدوارم با رفع
برخی از موانع که در خصوص درآمدزایی شرکت
است ،به انجام برسد .در حال حاضر بیش از 50
دانشجوی دکتری در رشته فیزیک دریا درحال
تحصیل هس��تند که میتوانند ب��ا همکاری در
بخشهای مختلف در پیشبرد اهداف این شرکت
و باال بردن توانایی علمی کشور مؤثر باشند.
دانشكده موضوعات صنعتي بوده كه با همكاري
نماينده صنعت بعنوان استاد مشاور صنعتي انجام
ميشود .در اين دانشكده نيز تمامي پاياننامههاي
كارشناسي ارشدي كه تاكنون تعريف شده ،داراي
اين ويژگي بوده است.
عدال��ت با بیان اینکه «اطالع زيادي از فعالیتهای
شورایعالی صنایع دریایی ندارم» ،درعینحال افزود:
با وضعيت كنوني صنعت در كش��ور ميبايس��ت
موضوعات مطرحه در اين ش��وراها نتيجه جلسات
متعدد مش��ترك ميان صنعت ،مراكز پژوهشي و
دانش��گاه در قالب كارگروههاي تخصصي به جهت
نيازسنجيهاي واقعي صنعت و ترجمه آن در قالب
خطوط اصلي آموزشي و پژوهشي باشد .وی در پایان
با اشاره به اینکه «در بيشتر كشورهاي توسعهيافته
و پيشرو در صنايع دريايي ،شهرها و مناطق ساحلي
از رونق ويژهاي برخوردار هس��تند» ،تأکید کرد :به
منظور افزايش تمركز جمعيتي در سواحل جنوبي
كشور نياز به ايجاد زيرس��اختهاي الزم از جمله
توسعه صنايع پايين دستي ،تسهيالت شهرنشيني
مناسب و امكانات توريس��تي قابل رقابت در كنار
توسعه صنايع باالدستي ضروري به نظر ميرسد.
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گفتوگویدانشجویانبامهندسامیربابایی،رییسهلدینگتجاریسازمانصنایعدریایی

 90درصدپایاننامههاموردنیازمانیست!
کمیتهدانشجوییانجمنمدتیاستمصاحبههایی
را با مدیران و مسؤوالن بخش دریایی کشور در
دستور کار خود قرذار داده است .در شماره قبل،
گفتوگویدانشجویانبارییسمرکزتحقیقاتو
جادخودکفایی نیروی دریایی ارتش را خواندید.
دانش��جویان این بار ،پای صحبت مهندس امیر
بابایی نشستهاند .بابایی از اعضای هیأت مدیره
انجمن مهندسی دریایی ایران است .وی سالها
سمت جانشین سازمان صنایع دریایی وزارت
دفاع را برعهده داش��ت و طی ماههای اخیر ،از
سوی این س��ازمان مسؤولیت هلدینگ تجاری
سازمان صنایع دریایی را برعهده گرفته است.
متن گفتگوی دانش��جویان با این فعال صنعت
دریایی کشور را پیشرو دارید:
آق�اي مهن�دس بابايي! لطفا جهت آش�نايي
دانشجويانباسازمانصنايعدريايي،توضيحاتي
را ارائه بفرمايي�د و اعتبار و محدوديتهاي اين
سازمان را براي انجام پروژهها ذکر نماييد؟
وظيفه س��ازمان تامين نيازهاي ارتش ،سپاه و نيروي
انتظامي است .هر نياز دريايي که اين سازمانها داشته
باش��ند و میتواند داخل ايران س��اخته شود ،سازمان
مس��ؤول ساخت آن اس��ت نظير شناورهای گشتي و
شناورهاي رهگير براي نيروهاي انتظامي ،شناورهاي
بزرگ مثل ناوش��کن ،ناوچه و زيردريايي براي ارتش
و ش��ناورهاي تندرو براي س��پاه است .مجموعه اينها
کارهايي است که سازمان انجام میدهد و قسمتی از
ظرفيت خالي خ��ود را به کارهاي بازرگاني اختصاص
داده است.
س��ازمان صناي��ع دريايي دارای چند گروه اس��ت که
شامل:
• گروه شناورهاي سطحي است مثل ناوچههاي بزرگ
و ناوشکنها.
• گروه ش��ناورهاي زير س��طحي است ش��امل انواع
زيردريايي.
• گروه شناورهاي تندرو مخصوص سرعتهاي باال است
( 30نات به باال)..
• گروه شناورهاي اثر سطحي است که شاملهاورکرافت
و قايق پرنده است.
در اين مسير سازمان  3گروه دارد:
• يک گروه بر روی سِ ستم سالح ،الکترونيک و مخابرات
کارمیکنند.
• يک گروه سيس��تم رانش را کار ميکند مانند موتور،
ژنراتور و گيربکس.
• يک گروه کارهای تجاري و بازرگانی را انجام میرهد.
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در حال حاض��ر اينجانب مس��ؤول بخش هولدينگ
تجاري میباشم که مجموعه چند شرکت و کارخانه
است که فقط کارهاي تجاري را انجام ميدهد و سعي
ما بر اين اس��ت که ظرفيت بيکار داخل سازمان را در
کارهاي غيرنظامي استفاده کنيم .
س�ازمان براي فارغالتحصيالن و دانشجويان
رش�تههاي درياي�ي و بط�ور خ�اص رش�ته
كشتيسازيچهبرنامههاييدارد؟
در س��ازمان براي استفاده از تواناييهاي دانشجويان و
فارغالتحصيالن برنامههاي مدوني وجود دارد مشروط
ب��ر آنكه دانش��جويان بخواهند! از آنجای��ی که اغلب
دانشجويان به اشتباه در طول زمان تحصيل 99درصد
زمانش��ان را فقط به درس خواندن و گذراندن دروس
تئوري اختصاص ميدهن��د و در نهايت به يک دوره
كارآم��وزي اکتفا میکنند بدون آنکه يك دوره عملي
كارآمد را در يك شركت تخصصي طي کنند ،بديهي
است که نميتوانند پاسخگوي نيازهاي بازار کار باشند.
بنابراين ،به دانش��جويان توصي��ه مينمايم مرحله به
مرحله وارد بازار کار حرفهاي شوند و تجربه الزم را براي
پيشبرد اهداف اين بازار کسب کنند.
كارورز ش�دن دانشجويان قسمت اعظمش به
سياستگزاريهاي دانشگاهها و نهادهاي دولتي
يگردد .نظر شما در اين باره چيست؟
برم 
پاس��خ :براي نحوه برگزاري دوره کارورزي ميبايست
ميان ارگانها و س��ازمانهاي صنعتي نظير س��ازمان
گسترش ،سازمان صنايع دريايي ،ارتش ،سپاه و ساير
نهادهاي ذيربط توافقاتي در سطوح باال صورت گيرد و
در نتيجه آن هر كارورز در انجام پروژهاي عيني و عملي
در كنار يك تيم حرفهاي مش��ارکت نمايد .انجام اين

روند پس از مدت زماني مش��خص نتايج بسيار خوبي
براي آينده صنعت کشتيسازي در کشورمان خواهد
داش��ت بطوريکه نمونه آن سالها است در کشورهاي
پيشرفتهاي نظير هلند ،بلژيك و آلمان اجرا میشود و
باعث شده است يك تكنيسين آلماني از نظر اجرايي از
يك مهندس ايراني قويتر باشد هرچند از نظر عملي
و تئوري و محاس��باتي و كار با نرم افزارهاي خاص ما
بهتر هستيم .از طرف ديگر ،كارآموزي بايد متناسب با
محدوديتهاي خانمها و آقايان باشد بعنوان مثال خانمها
به ندرت میتوانند در يك  shipyardكار عملي انجام
دهند و يا مثل آقايان بر روي كش��تي كار كنند ولي
در بخشهاي طراحي به راحتي میتوانند فعال باشند؛
البته بايد اين نکته را نيز در نظر داشته باشيم که يک
طراح اگر خيلي هم مسلط به طراحي باشد بايد بتوانند
در عمل نيز آن را پياده نمايد و بطور حضوري نتيجه
طراحي  3بعدي در نرم افزارش را در يارد مشاهده كند
كه آيا در عمل قابل پياده شدن است يا خير؟
زمينهه�اي اج�راي اين توافق چيس�ت و ما
به عنوان اعضاي كميته دانش�جويي چه كاري
میتوانيمبكنيم؟
پيشنهاد بدهيد كه ميان روساي سازمانها و دانشگاهها
يا دانشكدههاي دريايي كه رشتههاي تخصصي را دارند
مجموعهاي تشكيل ش��ود و تدوين برنامهها رابعهده
گيرد و تنها در س��طح توافق و امضا باقي نماند .با اين
كار هم دانشجويان نفع میبرند و هم صنايع میتوانند
از نيروي علمي دانشجويان استفاده كنند.
آي�ا س�ازمان صناي�ع دريايي میتوان�د براي
دانش�جويان عض�و انجمن مهندس�ي دريايي
كارگاههاي آموزشي برگزار كند؟
از آنجايي که ما مديران به روز و بس��يار مس��لطي در
مجموعه داريم توانيم كارگاههاي آموزش��ي مورد نياز
دانشجويان نظير طراحي و اجراي پروژه و  ...را برگزار
نماييم.
موضوعات پايان نامههايي كه دفاع میشوند آيا
مورد تاييد و نياز شما (سازمان صنايع دريايي)
هستندياخير؟
متاسفانه بيش از 90درصد پايان نامههاي دانشجويان
مورد نياز ما نيست! انتخاب موضوع پايان نامهها بايد
س��از و كاري متناس��ب با نياز صنايع دريايي داشته
باشدكه در اين صورت حمايت مالي سازمان را هم در
برخواهد داشت؛ مشروط بر آنكه پايان نامهاي مورد نياز
ما باشد .بعنوان مثال موضوعاتي كه مشكالت صنعت را
حل ميكنند موضوعات مورد عالقه اساتيد و دانشگاهها
نيستند؛ به فرض ما در جوشكاريها يا مخازن تحت
فشار باال مش��كل داريم پس بايد يك تيم دانشجو با

Marine Engineering
چند اس��تاد راه حل اين مش��كل را براي صنعت پيدا
کنند؛ نه اينكه بروند س��راغ تئوريهايي كه تنها براي
سرفصل درسها مناسب است و نيرو و وقتشان را صرف
چيزي كنند كه به درد مملكت ما نمیخورد .به جاي
آن میتوان مثال روي روش س��اخت كشتي در كشور
يا روش بومي سازي كار كرد كه با چه روشي میتوان
زمان ساخت را كاهش داد كه خود میتواند يك پايان
نامه نه تنها براي يک نفر ،بلکه براي يك تيم باش��د؛
متاسفانه پاياننامههاي ما تكي (فردي) است نه تيمي،
در حالي که در خارج از کشور يك تيم با يك موضوع
دكترا ميگيرند .موضوعات مورد عالقه ما را روي برد
دانش��گاههايتان بخوانيد و ما از آنها حمايت مالي هم
خواهيم كرد.
نح�وه ورود آق�اي مهندس باباي�ي به صنعت
كشتيسازي؟
يك جرقه باعث شد كه من وارد صنعت كشتيسازي
شوم .در سفري كه به كشور امارات داشتم حدود 22
س��ال قبل در زمان ورود به فرودگاه امارات با ايرانيها،
هنديها و پاكستانيها برخورد بدي صورت گرفت و
م��ا را  eye printكردند .من از اين امر بس��یار متاثر
شدم كه چرا بايد كشوري كه تا  20سال پيش از ايران
كمك ميگرفته ،ح��ال براي ايرانيها چنين قوانيني
وضعكند و هم��ان لحظه تصميم گرفتم كاري كنم
كه آنها مجبور باش��ند به ايران احت��رام بگذارند .براي
همي��ن وارد مجموعه نظام��ي ش��دم و در آن زمان
تنها چيزي كه ايران میتوانس��ت بسازد بارج بود و نه
حت��ي  .Landing Craftبا يك تعداد از اولين دوره
از فارغالتحصيالن كشتيسازي مالك اشتر شروع به
س��اخت  CraftLandingنموديم .در آن زمان اصال
دانش كافي حتي در مورد پروانه كش��تيها نداشتيم
و پس از س��اخت با استارت زدن ،پروانه كشتي از جا
درآمد ولي همين تيم با حمايت گروهي ديگر مرحله به
مرحله پيشرفت كرد و امروز ادعا ميكند كه شناورهاي
كامپلكس بسيار پيچيده را با سطوح تكنولوژي 10برابر
آنچه در بخش غيرنظامي س��اخته میشود در داخل
ايران ميسازد و با استاندارد باالتري نسبت به آنچه در
شركت نفت از نظر استانداردها و تكنولوژيها استفاده
میشود .ولي اين اراده در بخش غيرنظامي اصال وجود
ندارد .علت آن چيست؟ علت آن است كه:
سازمان گسترش كه وظيفه اش در حقيقت حمايت
كشتيس��ازها است مسؤوليتش را رها كرده و صدرا و
اروندان و صدرا اميد چابهار را ميفروشد .فقط ايزوايكو
باق��ي مانده كه آن را هم به بخ��ش خصوصي واگذار
ميكن��د و بخ��ش خصوصي هم میتوان��د هر كاري
كه دلش ميخواهد ب��ا آن انجام دهد پس متولي اي
وجود ن��دارد و وزارت صنعت و مع��دن هم كه هيچ؛
پس ميبينيم كه صداي قوي از بخش كشتيس��ازي
بلند نمیشود .مقام معظم رهبري هم ميگويند :هر
موقع خارجيها به آب رس��يدند از آب رد شدند .چرا
انگليسيها دنيا را گرفتند؟ انگليس چه مربوط به هند و

چين و...؟ چون با كشتي آمدند و مبناي قدرت آمريكا
كه همه كش��ورها را تهديد ميكند ،دريايي اس��ت و
ناوهاي هواپيما برش را به رخ همه ميكشدو كشورهاي
قوي پايه قدرتشان را بر دريا گذاشته اند ولي ما هنوز
اين را متوجه نشدهايم كه باالخره زماني ايران 2500
كش��تي در مديترانه داشت و اين مال زماني است كه
ابرقدرت بوده (زمان هخامنش��يان) و با قدرت دريايي
همه جا را گرفته نه با قدرت زميني .ولي دولتمردان ما
هنوز به اين نكته نرسيده اند كه البته اخيرا كمي توجه
شده است .تنها چيزي كه میتواند صنعت كشتيسازي
را نجات بدهد وامهاي كمبهره طوالنيمدت است كه در
اين صورت متقاضيان زيادي هستند كه سفارش داخلي
میدهند و خود صنعت كشتيسازي راه پيشرفتش را با
اين روش پيدا ميكند و نياز به كمك خاصي نيست.
هولدينگ تجاري تضمين ميكند كه اگر وام دراز مدت
كم بهره بدهند تمام كشتيسازيهاي داخلي را فعال
كند (بدون استثنا) و براي همه فارغالتحصيالنش هم
شغل فراهم شود حتي اين تعداد فارغالتحصيالن هم
كم خواهد بود .مش��كل كش��ور ما اين است كه پايه
يآن بازرگاني و تجاري اس��ت نه صنعتي؛در مملكت
ما بانكها حكومت ميكنند و كس��ي ب��ا اين بهرهها و
تورمها نمیتواند سرمايهگذاري كندو همه ناچار به كار
خدماتي و واس��طهگري میشوند .در طرح وجوه اداره
ش��ده از  80فرون��د 54 ،فروندش به ما محول گرديد
و از اين  54فروندتوانسته ايم تا به امروز  40فروندش
را تحويل دهيم و  4فروند را آماده تحويل داريم و 10
فروند بالتكليف باقي مانده و اين تعداد كشتي نو وارد
ناوگان کشور ش��ده است ولي بيشتر طول كشيده تا
آماده شوند چون پول به موقع تزريق نشده و به خاطر
عدم مديريت صحيح س��اخت كشتي كه بايد  2ساله
انجام گردد 6 ، 5 ،يا  7سال طول كشيده است .ما در
پروژههاي خود در بخش تجاري حاضر هستيم كارآموز
بگيريم كه يك کار دو طرفه اس��ت كه ما هزينههاي
كارآم��وز را تقبل كنيم و در عوض در طی آن مدت از
توان علمي آن كارآموز استفاده نماييم .كارآموزها در
رشتههاي كشتيسازي ،مكانيك و برق و حتي طراحي
دكوراسيون ،س��ازه كشتي و  . . .پذيرفته میشوند؛ از
خانمها نيز در بخشهاي طراحي استفاده میشود .ما در
ايران مشكل سرطراح داريم (سرطراح نداريم) كساني
كه بتوانند كليه تخصصه��اي الزم براي اجراي يك
پروژه را در مجموعه گردآوري و مديريت كنند كه اگر
اين مشكل را نداشتيم بطور مثال میتوانستيم از رشته
فيزيك دريا كه يك رشته تحقيقاتي است ،بيشتر در
پروژههايماناستفادهكنيم.
آيامراكزيتحتعنوانمراكزپژوهشيسازمان
وجود دارند؟
بله  7مركز طراحي درقس��متهاي مختلف س��ازمان
دريايي وجود دارد :زير سطحي ،اثر سطحي،هاوركرافت،
شناورهاي سطحي و تندرو ،قواي محركه شامل موتور
گيربكس و پروانه و ش��فت و س��كان ،سيس��تمهاي

الكترونيك و ( . . .كه همه اينها بخش طراحي دارند) و
بخشهاي طراحي بسيار قوي هستند.
آيا جذب دانش�جو در مقطع دكترا در سازمان
صنايع دريايي داريد؟
بله بس��يار زياد داريم .از دانشگاههای سراسري و آزاد
(علوم و تحقيقات و برخی از واحدهای دگر) و با شرط
معدل باالي .17
آيا امكان كسر خدمت در سازمان وجود دارد؟
اف��راد نخبهای که از طريق س��تاد نخب��گان معرفي
میش��وند برايش��ان كس��ري خدمت در نظر گرفته
میش��ود و حت��ي میتوانند به ص��ورت پيماني كل
س��ربازي را اينجا بگذرانند و  6سال كارمند ميشوند
و حقوق كارمندي ميگيرند و پس از  6س��ال كارت
پايان خدمت به آنها داده میش��ود .روش اقدام آن بر
روي سايت سازمان وجود دارد ،میتوانند مراجعه كنند
و پس از ثبت نام گزينش میشوند .كميته دانشجويي
(آقاي دكتر خسروي) میتوانند يك توافقنامه با روساي
دانشگاههاي دريايي مثل شريف ،امير كبير ،مالك اشتر،
علوم و تحقيقات ،تهران شمال و سازمان صنايع دريايي
داشته باشند كه در دو وجه عمل كنند:
 .1بعد كارآموزي را براي دانشجويان حل كنند.
 .2بعد بكارگيري فارغالتحصيالن دريايي واجد الشرايط
را حل كنند.
كميتهدانشجويييكتيممعرفينمايدتاازكارگاههاي
در دست ساخت بازديد كنند (مسائل مالي مثل اتوبوس
و رفت و آمد و مهمانسرا و تغذيه را تقبل ميكنيم).
سخن آخر؟
ما در صنايع نظامي بسيار بسيار پيشرفت كرده ايم و
در امور پژوهش��ي و تحقيقاتي و پژوهشي و مكانيسم
س��اخت و همچنين در برخ��ي صنايع به خودكفايي
رسيده ايم و دليلش اين است كه يك مديريت يكپارچه
و متمركز داش��تيم كه همه اينها را بصورت پروژه در
شركتهاي دانش بنيان و برخي دانشگاهها و حتي بين
افراد حقيقي تقسيم كرده و نتايج آنها را جمع بندي
نموده و به نتيجه رسانده است .ولي در بخش غيرنظامي
صرفا توجيه مالي وجود دارد و افراد تنها به نتيجه فكر
ميكنند و قيمت پروژه و محصول برايش اناهميت دارد.
اين فش��ار در بخش نظامي و تحقيقاتي وجود ندارد و
اكثر دانشجويان با قسمت غيرنظامي طرف هستند كه
بيشتر جنبه مالي اهميت دارد؛ زيرا الزمه بازرگاني و
تجارت ،مسائل مالي است نه ساخت داخل و  .. . .براي
حل اين موضوع بايد سياستي از باال وارد شود و دولت
در بخش علمي سرمايهگذاري كند و مبالغي را به توليد
كننده داخلي بدهد ولي عمال اين كار در ايران برعكس
خودروسازي در صنايع دريايي انجام نمیشود ،چون
البي پرقدرتي براي حمايت از بخش كشتيسازي وجود
ندارد .تعرفه خودرو 90درصد است ولي تعرفه كشتي
4درصد است! پس از بيرون كشتي میخرند و بچههاي
كشتيسازي سردرگم هستند و بعد از گرفتن مدرک
كشتيسازي كار زيادي نمیتوانند انجام بدهند.
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پیشنهادهای اصالحیبرایگرایشسواحل،بنادروسازههایدریایی
وضعیت آموزش ،پژوهش و تحقیقات در کش��ور در
حوزه مهندسی ساحلی و فراساحلی در جلسه ویژهای
با حضور استادان دانشگاه در انجمن مهندسی دریایی
ایران مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدای این جلسه
دکترسعیدمظاهری،رئیسکمیتهمهندسیساحلی
و فراساحلی انجمن مهندس��ی دریایی ایران ،ضمن
خوش��امدگویی اهداف ،برنامهها ،محورها و س��ابقه
فعالیت این کمیته را تشریح کرد .وی یکی از اهداف
این کمیته را بررس��ی وضعیت آموزش ،تحقیقات و
پژوهش در حوزه مهندس��ی س��احلی و فراساحلی
برشمرد .مظاهری با بیان اینکه «در این دوره سعی
میشودجلساتکمیتهمهندسیساحلیوفراساحلی
با برنامه و هدف مشخص برگزار شود تا به نتایج بهتر و
جمعبندیهایملموسبرسیم»،افزود:سعیمیشود
نتایج جلس��ات به وزارت علوم منتقل شود تا نقش
مؤثرتری در بهبود آموزش و پژوهش حوزه مهندسی
ساحلی و فراساحلی ایفا کنیم .وی همچنین با اشاره
به برگزاری همایش دو ساالنه صنایع فراساحل در سه
ماهه اول س��ال  1394اعالم کرد :فراخوان همایش
ش صنایع دریایی در
صنایع فراس��احل پس از همای 
اواخر آذر و یا اوایل دی ماه  1393ارسال خواهد شد
کهنقطهنظراتوپیشنهادهای اساتید در این خصوص
میتواندراهگشاباشد.رئیسکمیتهمهندسیساحلی
وفراساحلیتأکیدکرد:باتوجهبهپتانسیلهایموجود
در کشور ،هدف ما این است که بتوانیم در آینده این
همایش را بصورت بینالمللی برگزار کنیم .در ادامه
این جلسه ،استادان دانش��گاه نظرات خود را درباره
وضعیت آموزش ،پژوهش و تحقیقات در کش��ور در
حوزه مهندسی ساحلی و فراساحلی مطرح کردند.
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سیادت موسوی :در پروژههای دریایی گسسته
عملمیشود
دکتر س��یدمصطفی س��یادت
موس��وی ،از دانش��گاه عل��م و
صنعت ،گفت :یکی از موضوعات
بحث رش��ته گرایش س��واحل،
بنادر و س��ازههای دریایی است
که اسم آن بهنوعی غریب است؛ چرا که دانشجویان
بیشتر به اسم سازه دریایی وارد این رشته میشوند و
انتظار سکو دارند و هیدرودینامیک را بعنوان دریایی
چندان قب��ول ندارند .وی با بیان اینک��ه «در مورد
دروس فرع��ی و اصل��ی ،س��رفصلهای جدید باید
بازنگ��ری ش��ود» ،اف��زود :بح��ث بع��دی در مورد
پروژههاست .س��یادت موسوی توضیح داد :علیرغم
پتانسیلهای زیادی که در بخش دریا وجود دارد؛ در
بخشهای مختلف بصورت گسسته عمل میشود
که در این زمینه ،باید س��اماندهی صورت گیرد .اگر
ارگان مشخصی محورها و نیازهای روز را مشخص
کند ،دانشجو مطمئن میشود زحمتی که میکشد
در جای��ی مورد نیاز ب��وده و کمک بزرگی در جهت
کاربردیتر بودن پروژهها است.
بهاری :اطالعات از دانش�جویان محرمانه نگه
داشتهمیشود
دکت��ر محمدرض��ا به��اری ،از
دانش��گاه تهـ��ران ،نی��ز گفت:
گرایش رشته س��واحل ،بنادر و
سازههای دریایی بیشتر به سمت
س��ازههای دریای��ی اس��ت؛ در

حالیکه گرایشهای متنوعی مانند هیدرولیک ،آب،
منابع و س��ازههای هیدرولیکی در این بخش وجود
دارد که میتواند مس��ایل بندری و اسکلهای را هم
شامل شود .وی با بیان اینکه «یکی از مشکالت مهم
در بخ��ش س��ازههای دریایی ،عدم دسترس��ی به
اطالعات اس��ت» ،یادآور شد :با توجه به اینکه اکثر
کاره��ای دریایی مربوط به پیمانکارهای ش��اخص
جهانی است و آنها تمایلی ندارند اطالعات شان در
اختی��ار رقبا قرار گیرد ،دانش��جویان ه��م در زمان
مراجعه به ش��رکتهای فعال در این زمینه ،با این
مطل��ب مواجه میش��وند که «اطالع��ات محرمانه
اس��ت» .مدیر بخ��ش لولهگذاری دریایی ش��رکت
مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران افزود :اگر
یک شرکت در بخشی از فعالیتهای خود (بعنوان
مثال لولهگذاری) زبده بوده و تجربیات خوبی داشته
باشد ،باز هم تمایلی به ارائه تجربیات و اطالعات خود
به دانشجویان ندارد .بهاری پیشنهاد کرد :این موضوع
باید به شکلی با مسؤوالن شرکتها در میان گذاشته
ش��ود تا این محدودیت برداشته شود و دانشجویان
بتوانند دسترس��ی آس��ان و راحتتری به اطالعات
داشته باش��ند .وی همچنین با بیان اینکه «بعضی
پژوهشه��ا نیازمن��د حام��ی مال��ی از س��وی
شرکتهاست» ،توضیح داد :با توجه به اینکه منابعی
هم بعنوان بخش پژوهش در شرکتها تعریف شده
که در اختیار دانش��گاهها قرار گیرد ،متأس��فانه این
حمایت صورت نمیگیرد و اخیرا هم فقط به مرکز
پژوهش��گاه صنعت نف��ت این یک درص��د بودجه
پژوهش را دادهاند .بهاری تأکید کرد :باید مشخص
شود کدام قانون گفته که بودجه پژوهش در بخش

Marine Engineering
نفت فقط مختص وزارتخانه مربوطه است؟
قرهباغی :شرکتها نیازمندیهای تحقیقاتی
خود را اعالم کنند
دکت��ر احمدرض��ا مصطف��ی
قرهباغی ،از دانشگاه سهند تبریز،
ه��م در ادام��ه ای��ن نشس��ت
تخصص��ی گف��ت :در رابطه با
بحث آموزشی تفکیکی که اخیرا
برای دروس صورت گرفته ،خوب است؛ ولی هنوز
جای کار و بازنگری دارد .وی با بیان اینکه «مباحثی
مورد نیاز مهندس��ی فراساحلی با مباحث ساحلی
متفاوت است» ،ادامه داد :در امر پژوهش هم مشکل
رابطه صنعت و دانشگاه همچنان وجود دارد ،بویژه
در خص��وص بحث صنایع فراس��احل که نیازمند
اطالعات اس��ت بدلیل وجود محدودیتها و عدم
دسترسی به منابع با مشکالت جدی در این زمینه
روبرو هس��تیم .این اس��تاد دانش��گاه افزود :در امر
تحقیقات ،هم ،موضوعاتی که در دانش��گاهها مورد
تحقیق قرار میگیرند ،خیلی مشتریمحور نیستند
و صرفا بر اس��اس زمینههایی که استاد یا دانشجو
صالح میبینند ،انجام میش��ود و در اغلب موارد،
م��ورد نیاز صنع��ت نیس��ت .وی در این خصوص
پیشنهاد کرد با توجه به تعدد عضویت شرکتها در
انجمن مهندسی دریایی ایران ،شاید بتوان از طریق
انجمن شرکتها را تشویق کرد که نیازمندیهای
تحقیقاتی خود را اعالم کنند تا در راستای حمایت
از پایاننامهها ،کارهای تحقیقاتی که در دانشگاهها
صورت میگیرد؛ نتیجهدار و در جهت رفع مشکالت
صنعت دریایی باشد.
منتظری نمین :گرایش س�ازههای دریایی و
سواحلتفکیکشود
دکتر مسعود منتظری نمین ،از
دانش��گاه تهران ،نیز با ذکر این
مقدمه که «مش��کالت در همه
حوزهها وجود دارد و بنا نیس��ت
همه مشکالت بطور ناگهانی حل
شود» ،گفت :همین که استادان دانشگاه و کارشناسان
در ی��ک جمع علمی بتوانند بعض��ی از فعالیتها را
جهت دهند ،فوقالعاده ارزشمند است .وی با تأکید بر
اهمیت بحث بازار کار صنایع دریای��ی افزود :موارد،
س��یالبسها ،گرایشها و رشتههای دانشگاهی این
حوزه باید متناسب با بازار کار تعریف شود و حداقل
پیش��نهادهای خ��ود را در جهت تغذیه ب��ازار کار و
ممانعت از بیکاری فارغالتحصیالن را ارائه دهیم .این
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه «دانشگاهها و
بخصوص دانشجویان در این زمینه دچار انفعال شدید
هس��تند» ،توضی��ح داد :دانش��جویان وقت��ی وارد
تحصیالت تکمیالتی میشوند ،باید مهندس حرفهای
باشند تا جذب بازار کار شوند .ایده آل دانشجو نباید

دکتری باشد؛ کمااینکه خیلی از دانشجویان که دکترا
قبول میشوند ،پتانسیل دکتری را به آن معنا ندارند.
منتظری نمین درباره تغییرات اخیر در سرفصلهای
رشته سواحل ،بنادر و سازههای دریایی نیز گفت :بد
نیست گرایش س��ازههای دریایی و سواحل دریایی
مشخصا تفکیک شود و دو گرایش با تکلیف روشن
وجود داش��ته باشد .وی افزود :در حوزه دریایی جای
بحث هواشناس��ی واقعا خالی است؛ در حالیکه این
یک بحث بسیار پایهای است ،دانشجویان ما خیلی از
آن اطالعات دقیق ندارند.
علیخانی:اتحادیهدانشگاههایدریایی
تشکیل شود
دکتر امی��ر علیخانی ،اس��تاد
س��ازههای دریایی دانشگاه قم،
ه��م در ای��ن نشس��ت گفت:
انجمن مهندسی دریایی ایران
جای��ی اس��ت که میش��ود از
مسایل آکادمیک و حتی از مسایل صنعتی فاصله
گرفت و خیلی فراملی فکر کرد و بصورت کالن به
موضوعات پرداخت .وی افزود :درس��ت اس��ت که
رش��ته س��ازههای دریایی در ایران رشدی نسبی
داش��ته؛ اما الگوی مناس��بی برای این کار انتخاب
نشده و با سایر کشورهای دنیا فاصله زیادی دارد.
عضو سابق هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی
ایران با طرح این پیش��نهاد که «در جهت تحول
دیدگاه و انتقال تجربیات ،هر استاد در هر ترم در
یک دانشگاه درس دهد» ،پرسید :با وجود این همه
مرز آبی آیا عاقالنه است سه یا چهار دانشگاه با این
هم طیف وسیع و تنوع رشتههای دریایی دانشجو
و استاد تربیت میکنند؟ وی با بیان اینکه «در کل
کشور آزمایش��گاه درست و حسابی موج نداریم»،
تصریح کرد :اگر برنامهریزی منطقهای توس��عهای
شکل گیرد ،هم صنعت و هم دانشگاه وارد میشوند
و انجمن جای خوبی است که دولت را درگیر کند
تا این پیوند صورت گیرد و یکی از مولفهها اینکار
س��اماندهی دروس و دانش��گاهها ،رف��ع نواق��ص
رسالهها ،آزمایشگاه و پروژههاست .علیخانی افزود:
انجمن مهندس��ی دریایی ایران میتواند در زمینه
تعریف رس��الهها و توجه آنه��ا به نیازهای صنعت
محور باش��د و با جل��ب حمایت مال��ی از بخش
خصوصی و دولتی ،نسبت به توسعه آزمایشگاههای
دریای��ی و اع��زام دانش��جویان ب��ه خ��ارج برای
فرصتهای مطالعاتی اقدام کند.
ب��ه عقیده وی ،انجمن میتواند روی منابع تقویتی،
بازاره��ای خارجی تولید دانش و صدور آن کار کند
و در داخ��ل برای کارفرمایان مق��ررات آئین نامهای
تدوین کند .علیخانی با بیان اینکه «امروز از پتانسیل
دانش��گاهها و دانشجویان خوب استفاده نمیشود»،
گفت :دانشجویان ایام تحصیل خود را به روزمرگی

میگذرانند،فارغالتجصیالنعمدتاسرگردانهستند
و وارد حوزههای دیگر میشوند .این استاد دانشگاه
علت ای��ن وضعیت را بیبرنامگی دولت دانس��ت و
تصریح کرد :باید دولت را حس��اس کنیم که از این
آم��وزش و پژوهش چه نفعی میبرد .وی همچنین
پیش��نهاد کرد برای تعام��ل وزارت علوم ،صنعت و
دانشگاه کمیتهای تشکیل شود و با بررسی وضعیت
موج��ود به تبیی��ن آن و الگوبرداری از کش��ورهای
موفق بپردازد .علیخانی یادآور شد :در اروپا اتحادیه
دانش��گاههای دریای��ی وجود دارد ک��ه در تعامل با
اتحادیههای صنعتی در سیالبسها ،استخدامها و تز
دانشجویان اظهار نظر میکند .این ابزار نظارتی باعث
عدم تک روی میش��ود و در ایران هم ،باید اتحادیه
دانشگاههای دریایی تشکیل شود.
تابشپور:بایدگلوگاههایصنعتراپیداکنیم
دکت��ر محمدرضا تاب��ش پور،
عضو هیأت علمی دانش��کده
مکانی��ک دانش��گاه صنعتی
ش��ریف ،هم در این نشس��ت
گف��ت :پیش��نهاد میش��ود
اس��اتیدی ک��ه در حوزه دری��ا تدریس میکنند
سرفصلهایشان راکنار هم بگذارند و دانشکدهها
بپذیرند که یک جایی این کار دارد انجام میشود.
وی افزود :با توجه به اینکه بخشی از مباحث دریا،
مربوط به افرادی است که هیدورلیک میخوانند
و بعض��ی مرب��وط به اف��رادی که س��ازه دریایی
میخوانند؛ خوب است همان تفکر تقسیم بندی
که در مکانیک وجود دارد ،به بخش عمران تسری
پیدا کند تا دانشجو بداند بعد از ترم پنجم در چه
گرایش��ی ادام��ه ده��د .ریی��س کمیت��ه علمی
شانزدهمین همایش صنایع دریایی با بیان اینکه
«نوش��تن س��رفصلهای دروس باید با توجه به
پتانسیلهای موجود باشد» ،تصریح کرد :با توجه
به اینکه هنوز صنعت ما خیلی به بلوغ مدیریتی
نرسیده؛ برای اینکه نیاز صنعت را بفهمیم ،ما باید
سراغ صنعت برویم و گلوگاهها را پیدا کنیم .وی
افزود :اولین تحول ،به روز شدن اطالعات و دانش
اساتید اس��ت و دوم اینکه هر استاد اسم درس و
ترم خود را به انجمن مهندسی دریایی بفرستد تا
تبادل اطالعات و امکانات صورت گیرد .تابشپور
ادامه داد :در حوزه ریاضیات مهندسی ،دانشجویانی
که وارد بحث دریا میش��وند عمدتا ریاضیاتشان
ضعیف اس��ت که باید یک سر و س��امان در این
بخش داده شود .به بحث تئوری موج باید بصورت
اساسی پرداخته ش��ود .رویه هماهنگی از سوی
وزارت عل��وم بایدب��رای هر گرایش مانند س��ازه
کشتی و س��ازه دریا اعمال شود ،دروس مربوطه
مشخص و برای دروسی که کمبود و یا نیاز دارند
چارهای اندیشیده شود.
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مدرنترینکشتیهایدنیا

میثمصادقی

دانشجویکارشناسیارشد،سازهکشتی،دانشگاهصنعتیبابل
تا چندی پیش اگر صحبت از کشتی سازی و
صنعت دریایی بود بحث بیشتر به کشتی های
نظامی و تجاری و سکوهای نفتی محدود می
ش��د .اما امروزه با طرح ها و ایده هایی مواجه
هستیم که بیشتر به نقاشی های هنری و فیلم های تخیلی شبیه اند .طراحی
هایی زیبا ،پیچیده و خالقانه که با تکیه بر دانش روز و مصالح جدید خلق شده
اند .و نباید به سادگی و فقط مطالعه ویژگی ها و مشخصات کمی از کنار آنها
گذشت بلکه با دقت بیشتر به ویژگی های مشترک بین آنها و آنچه که در پس
زمینه و باطن این طراحی ها قرار دارد نیز توجه نمود .در این نوش��تار سعی
شده ضمن معرفی کمی سه طرح جدید ،به چند ویژگی باطنی این طراحی
ها نیز به طور اجمالی اشاره شود .آنچه در ابتدا با دیدن این طرح ها به چشم
می آید توجه بیشتر طراحان به صنعت گردشگری است به طوری که حتی در
بحث طراحی زیر دریاییها که اغلب کاربرد نظامی داشته اند اکنون برای دیدن
جذابیت های زیر آب تمایل به طراحی زیر دریایی های تفریحی بیشتر شده
است .طراحی کشتی های تفریحی با ظاهری زیبا در کنار ایدههای هتل ها و
شهرهای شناور همگی حکایت از توجه بیشتر طراحان به صنعت گردشگری
و کسب درآمد از این حوزه را دارد .همچنین تاکید مهندسان در بکارگیری
تکنولوژی های روز نظیر فناوری نانو ،استفاده از مصالح جدید و به خصوص
اس��تفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر امواج ،باد و انرژی خورش��یدی را
میتوان در بررسی این طراحی ها به وضوح مشاهده نمود .دیگر خصوصیت
شاخص این طرح ها نوآوری و جسارتی است که مهندسان و طراحان به خرج
داده اند و دیگر در یک چارچوب و الگوی خاص حرکت نمیکنند .به طوری
که حتی برخی از این طرح ها چندان پیچیده نیستند اما با یک ابتکار تبدیل
به یک ایده س��اده و کاربردی ش��ده اند و با صرف کمترین هزینه بیشترین
کارایی را حاصل میکنند .طراحی شناور هایی با کاربردی خاص و یا تغییر
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ساختار یک کشتی به طوری که باعث عملکرد بهتر آن شود حاصل خالقیت
و جسارت بیشتر طراحان است .و درنهایت حاصل کار و طرح های ارائه شده
بیش از پیش نشان از تعامل و همکاری کارشناسان حوزه های مختلف دارد.
همکاری معماران و طراحان صنعتی با حس هنرمندانه در کنار علم مهندسین
دریا چهره شناورهای تفریحی و توریستی را مجلل  ،زیباتر و متفاوت از قبل
ساخته است .و پیوند و ارتباط بین رشته های مختلفی چون هوا فضا ،عمران،
نانو تکنولوژی ،و سایرین در کنار مهندسین دریایی موجب شده تا کشتی های
آینده با بکارگیری مواد جدید سازه ای مقاوم تر و ماندگارتر  ،به کمک طراحی
بدنه های جدید پیشرانی بهتر و کم مصرف تر و با استفاده از انرژی های پاک
سازگار با محیط زیست شوند .از سوی دیگر طرح ها و ایده های ارائه شده از
سوی معماران در مورد هتل ها و شهرهای شناور با تکیه بر دانش و تخصص
مهندسی به مرز عملی و اجرایی شدن رسیده اند .پس آنچه در این طراحیها
خودنمایی میکند« .توجه به تکنولوژی روز» « ،بکارگیری حس خالقیت» و
ن ها
«تعامل و همکاری بین رش��تهای» می باشد .مواردی که دستیابی به آ 
نیازمند برنامه ریزی و توجه در سطح آموزش عالی و دانشگاه ها میباشد .اما
متاسفانه سر فصل های دروس ارائه شده در دانشگاه های دریایی چندان به
روز و مرتبط نبوده و خود معضلی جدی است .و هرچند که بعضا شاهد طرح
ها و ایده هایی خالقانه در دانشگاه هستیم اما کلیت پروژه های درسی ،مقاالت
و مسابقات روندی تکراری و دانش آموزی به خود گرفته اند و به تقویت حس
خالقیت دانشجویان برای رس��یدن به خودباوری در ارائه طراحی ها جدید
کمتر توجه شده است .ارتباط با دانشکده ها و رشته های مختلف مهندسی و
مدیریتی نیز می تواند با برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی بهبود یابد
تا از این طریق دانشجویان سایر رشته ها با مهندسی دریا و حوزه های کاری
آن آشنا شوند و از طرفی دانشجویان دریایی نیز از تخصص و علم سایر رشته
ها در ارتباط با زمینه کاری خود بهره مند گردند.
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کشتی تجاری Vindskip
با افزایش قیمت سوخت و هزینه های سفرهای دریایی و افزایش حساسیت ها
در مورد آلودگی های زیست محیطی شرکت نروژی  Lead Asدست به طراحی
کشتی تجاری زد که تا حدی این مشکالت را حل کند .طراحی بهینه یک بدنه در
کنار سادگی و توجه به منابع انرژی پاک منجر به خلق شناوری شد که گفته شده
موجب صرف جویی مصرف سوخت تا  60درصد و کاهش آلودگی هوا تا  80درصد
در مقایسه با شناورهای تجاری معمولی میشود .طراحی بدنه به شکل متفارن و به

صورت یک فویل است تا شناور شبیه به یک کشتی بادبانی عمل کند و با استفاده
از نیروی باد در دریا حرکت کند .زاویه برخورد باد با بدنه در مقدار این نیرو موثر
است لذا با برنامه های کامپیوتری و اطالعات هواشناسی سیستم ناوبری این کشتی
بهینه ترین مسیر را با توجه به جهت وزش باد برای دریانوردی انتخاب میکند.
همچنین این کشتی مجهز به یک موتور  LNGمی باشد تا برق و سایر انرژی ها
مصرفی شناور و بخشی از نیرو سیستم پیشران را در صورت نیاز تامین کند .و یک
دهانه بزرگی در کنار شناور نیز جهت بارگیری و تخلیه بار قرار گرفته است.

آزمایشگاه شناور دریایی Sea Orbiter
یک آزمایشگاه دریایی متحرک است یک ساختمان تحقیقاتی که برای ساخت
آن هزینه ای بالغ بر  43میلیون نیاز است .طول این آزمایشگاه دریایی  58متر
است .و به این منظور طراحی شده تا محققان بتوانند با شیوه جدید و حضور
طوالنی مدت در دریا مستقیما به مشاهده و تحقیق در زمینه بیولوژی دریایی،
اقیانوس شناسی و مسائل آب و هوایی بپردازند .و قسمت زیر آب آن نیز امکان
بررسی و تحقیق زیر سطحی را برای آنان فراهم می کند.

طراحان این آزمایش��گاه از طریق همکاری با آژانس دفاعی اروپا و س��ازمان
فضایی روی سوخت زیستی به عنوان منبع اصلی آن تحقیق نمونده اند تا
این آزمایش��گاه دریایی از طریق نیروی امواج ،باد و انرژی خورشیدی نیروی
محرکه الزم برای پیشران و سیستم های حیاتی را فراهم کند .از طرفی سازه
آزمایشگاه شکل یک ساختمان جهت انجام کارهای تحقیقاتی را دارا می باشد
ولی به ش��کلی کامال هیدرو و آیرو دینامیکی طراحی شده است .و مراحل
طراحی صنعتی آن اخیرا به پایان رسیده است.

[]1

[]2
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شناور تفریحی Unique Circle Yachts
ایده ای خالقانه و منحصر به فرد از یک شناور تفریحی توسط خانوم «زها
حدید» آرشیتکت معروف که بیشتر کارهای او طرح های ناهمگون در حوزه
کشتی سازی اس��ت .در کنفرانس  Blohm+Vossتحت عنوان ارتباط بین
عرش��ه و المان های طراحی ارائه ش��د .این شناور که قادر است با حداکثر
س��رعت  16ن��ات در دریا حرکت کند .دارای  90مت��ر طول  16متر عرض
[]3

و آبخور  4.2متر می باش��د که توس��ط تیم چهار نفر متشکل از معماران و
مهندسین دریایی بر پایه یک طرح از قایق های بادبانی طراحی شده است.
منابع:

[www.ladeas.no :]1
[www.seaorbiter.com :]2
[www.zaha-hadid.com :]3

بزرگترین کشتی فراساحلی جهان آباندازی شد
بزرگترین کش��تی فراساحلی جهان برای نخس��تین بار به آب انداخته
ش��د .به گزارش  ،Daily Mailاین شناور که  Pieter Schelteنام دارد،
میتواند س��کوهای نفتی را از آب بلند کن��د و آنها را به مقاصد جدید
ببرد .طول این کش��تی  ۳۸۲متر و عرض آن  ۱۲۴متر گزارش شده و
بنابراین طول آن به اندازه ارتفاع س��اختمان امپایر استیت و عرض آن
بیش از ارتفاع برج بیگ بن در لندن اس��ت .این کشتی غولآسا توسط
کارخانه مهندسی دریایی و کشتیسازی  Daewooکره جنوبی ساخته
ش��ده و هزینه س��اخت آن  ۳.۱میلیارد دالر اعالم شده است .فناوری
مزبور توسط موتورهای  ۱۱.۲مگاواتی نیرودهی میشود و این موتورها
به  ۱۳پیش��رانه  ۵.۵مگاواتی متعلق به ش��رکت رولز رویس متصلاند.
فن��اوری  Pieter Schelteمیتوان��د بخش فوقانی ب��ا وزن  ۴۸هزار تن
س��کوهای نفتی و همچنین پایههای این س��کوها به وزن  ۲۵هزار تن
را بلند کند .این کش��تی میتواند هر دوی بخشهای فوقانی و پایینی
سکوهای نفتی را همزمان بلند کند و آنها را به بندر بازگرداند .سامانه
مزبور قادر اس��ت خود را تا  ۲۵متر در آب ب��اال و پایین ببرد تا بتواند
هنگام حرکتدادن یک سکوی نفتی ،با وزن باالی آن کنار بیاید.
ش��رکت سوییس��ی  Allseasاین کش��تی را عملیاتی میکند و انتظار
ی آن س��ال آینده آغاز ش��ود .این کش��تی
م��یرود عملیاتهای دریای 
میتواند به سرعت  ۱۴گره دریایی یا  ۲۵.۹کیلومتر در ساعت برسد و
توان حمل  ۵۷۱خدمه را دارد .زمانی که سیستم ابداعی عملیاتی شود،
همچنین بزرگترین کشتی لولهگذار جهان خواهد بود و میتوان از آن
برای س��اختن زیرس��اختها در زیر دریا بهره برد .ظرفیت لولهگذاری
 Pieter Shelteحدود  ۲۰۰۰تن اعالم شده و این میزان دو برابر رکورد
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ظرفیت لولهگذاری پیش��ین اس��ت که توسط کشتی دیگری متعلق به
 Allseasبه نام  Solitaireبر جای گذاش��ته ش��ده است .سامانه Pieter
 Shelteعنوان بزرگترین کش��تی جهان را فقط برای ش��ش سال یدک
خواهد کش��ید چون انتظار میرود ش��رکت  Allseasدر س��ال ۲۰۲۰
ت دادن سکوهای نفتی ارائه دهد.
کشتی بزرگتری را برای حرک 
ب��ا این حال ،کش��تیهای کانتینربر با ظرفیت  18ه��زار و TEU 500
متعلق به کش��تیرانی مرسک دانمارک (موسوم به )Maersk Triple-E
که آن هم توس��ط شرکت کرهای  Daewooخواسته شده ،هنوز رکورد
درازترین کش��تی جهان را با داش��تن طول  ۴۰۰متر یدک میکش��د.
این در حالی اس��ت که مرس��ک طرحهایی را برای ساخت کشتیهای
 22000و  24000کانتینری در دستور کار دارد.
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پیشبینیگردشگراندریاییتا 2018بانگاهیبهلوکسترینکشتیهایتفریحی

24000000نفر؛ 50میلیارددالر

با افزایش روزافزون اهمیت گردشگری در جهان
توجه به انوع این اقتصاد نامرئی و بزرگ نیز بیشتر
و بیشتر ش��ده اس��ت .در این میان گردشگری
دریایی نیز امروزه جایگاهی مهم در سراسر جهان
برای خود دست و پا کرده و گردشگران عالقهمند
و عمدت��ا ثرومند را مج��ذوب جذابیتهای خود
کرده است .بیشک در طول یک سفر گردشگری
که بطور متوسط  7روز بطول میانجامد ،مسافران
تنها نمیتوانند روی صندلی خود بش��ینند و از
پنجره به مناظر نگاه کنند .امروزه در لوکسترین
کشتیهای گردشگری و تفریحی عالوهبر کابین
مسافران ،تسهیالتی از قبیل رستوران ،سینما و
استخر و سایر امکانات لوکس تدارک دیده شده
که این کش��تیها را به هتلهایی ش��ناور مبدل
کرده اس��ت که بین جزایر یا بن��ادر جهانگردی
ت��ردد میکنند .صنعت گردش��گری دریایی در
س��ال  2013درآمدی بالغ بر  36میلیارد دالر در
س��طح جهان به ثبت رساند و انتظار میرود این
رقم در سال جاری به  37میلیارد دالر ارتقاء یابد.
این صنعت دارای باالترین نرخ رش��د در کل بازار
سفرهای تفریحی است و تعداد گردشگران دریایی
از سال  1980تاکنون با رشد سالیانه  7.2درصد
همراه بوده اس��ت .همچنین ،تعداد گردشگرانی
که سفرهای دریایی را انتخاب میکنند هر ساله
رو به افزایش اس��ت و پیشبینی میشود تعداد
گردش��گران دریایی تا سال  2018از  24میلیون
نفر فراتر خواهد رفت .آمریکای ش��مالی بهترین
بازار گردش��گری دریایی در سال  2014بوده ،به
گونهای که بیش از  21.1میلیارد دالر از سهم این
اقتصاد دریایی را به خود اختصاص داده است .بنابر
جدیدترین اطالعات آماری ،تنه��ا درآمد ایاالت
متحده از محل گردشگری دریایی تا سال 2018
به  50میلیارد دالر خواهد رس��ید .از سال 1990
تاکنون بالغ بر  200میلیون نفر از کش��تیهای
گردش��گری استفاده کردهاند ،این در حالی است
که بیش از  70درصد از این حجم مسافران در 10
سال اخیر شکل گرفته و نزدیک به  40درصد از
این رقم نیز مربوط به  5سال اخیر است.

کمپانیهایگردشگریدریایینیزهموارهدرتالش سالن غذاخوری فوق العادهای با پنجرههای تمام
هستند با ارائه جدیدترین و لوکسترین امکانات ،شیشهای اس��ت و پایه س��تونهای آن کامال از
تجربه یک سفر رویایی را برای گردشگران عمدتا کریستال ساخته شده است.
متمول فراهم کنند تا عالوهبر جلب رضایت آنهاSeabourn Spirit ،
هریک از  104اتاق این کشتی  134متری دارای
سود بیشتری نیز برای خود به ارمغان بیاوردند.
درزیرنگاهیبهلوکسترینکشتیهایگردشگری بالکن اختصاصی رو به اقیانوس است .این کشتی
دنیا میاندازیم که امکانات شگفتانگیزی را در دل آلمانی که در س��ال  1989ساخته شد ،بین قاره
آفریق��ا و اروپا تردد میکند و در س��ال  2005به
اقیانوسها به مسافران ارائه میدهند:
سایهنقرهای
عنوان بهترین کشتی گردشگری کوچک جهان
این کشتی تفریحی عظیم به طول  ۱۸۶متر که شناختهشد.
در سال  ۲۰۰۰ساخته شد 382 ،مسافر به همراه هدایتگرهفتدریا
 295خدمه را در خود جای میدهد و با سرعتی این کشتی با ظرفیت  490مسافر و  340خدمه از
بالغ بر  34کیلومتر بر ساعت حرکت میکند .از سال  1999مشغول فعالیت است و  90درصد از
جمله امکانات این کشتی میتوان به رستوران با اتاقهای بسیار لوکس آن دارای تراس اختصاصی
ظرفیت  424نفر ،کافه تراس با ظرفیت  200نفر ،رو به اقیانوس است.
اتاق کنفرانس ،کتابخانه ،اس��تخر آب شور ،مرکز ناخدای هفت دریا
این کشتی با ظرفیت  700مسافر و بیش از 400
کامپیوتر و دهها ویژگی دیگر اشاره کرد.
SeaBourn Sojourn
خدمه یکی از بزرگترین کشتیهای گردشگری و
سفارش ساخت این کشتی گردشگری غول پیکر تنها کشتی در جهان است که تمامی اتاقهای آن
در سال  2008داده شد و مراحل ساخت و تکمیل دارای بالکن است که تجربه یک سفر فوق لوکس
آن تا س��ال  2010به طول انجامید .این کشتی را برای گردشگران فراهم میکند.
با طول  198متر دارای  11عرش��ه جداگانه برای دریانورد هفت دریا
 450مسافر است و به عنوان یکی از لوکسترین این کش��تی که از س��ال  2003مشغول فعالیت
کشتیهای گردشگری دنیا ش��ناخته میشود .اس��ت ،دارای ظرفیت  700مسافر و  447خدمه
 Seabourn Sojournدارای دو استخر بزرگ اس��ت که در سال  2006از سوی نشریه فوربس
با مساخت 1000متر مربع ،دو استخر سرپوشیده ،به عنوان گرانقیمتترین کشتی در منطقه آسیا
چهار رستوران با مجموع گنجایش  800نفر و  ...معرفی شد .این کشتی نیز همانند همخانوادههای
است .این کشتی با س��رعت  41.3کیلیومتر در خود دارای اتاقهایی با بالکن رو به اقیانوس است
و امکانات فوق لوکس است.
ساعت حرکت میکند.
کریستالسرینیتی
سمفونیبلورین
این کشتی تفریحی در سال  1995به آب انداخته این کش��تی هم��واره به عنوان بهترین کش��تی
ش��د و پس از بازسازی در سال  2006با ظرفیت گردشگری جهان شناخته میشود که به طراحی
 996مسافر دستخوش تغییرات فراوانی با هزینه مجددش از قبل هم جذابتر ش��ده اس��ت .این
 23میلیون دالر و فعالیت  750کارگر ش��د و در کش��تی که در سال  ۲۰۰۳ساخته ش��د ،دارای
سال  2009تغییرات نهایی در این کشتی با هزینه گنجایش  1070مس��افر به هم��راه  655خدمه
 25میلیون دالر انجام شد .این کشتی  238متری اس��ت و میتوان آن را «شهر روی آب» نامید که
با سرعت  37کیلومتر در ساعت حرکت میکند .تجربهای رویایی و فراموشنشدنی را از یک سفر
پنتهاوس  982متری بر فراز این کشتی دارای دریایی به گردشگران ارائه میدهد.
صفحه 93شماره  /116آذرمـاه 1392

نگاهی به نقش گاز طبیعی در آینده انرژی جهان تا سال2035

مشتری LNGهرروزبیشترخواهدشد

مهدی عسکری /اعظم طوسی

کارشناسانمدیریتبرنامهریزیتلفیقیشرکتملینفتایران
امروزه نه تنها توسعه ،بلکه ادامه زندگی نیز نیازمند
انرژی اس��ت .در جهان امروز تأمین انرژی از طریق
حاملهای متنوعی چون نفت ،گاز و فرآورده های آنها،
زغال سنگ ،انرژی هسته ای و انرژیهای تجدیدپذیر
انج��ام می ش��ود؛ بنابراین با توجه ب��ه نقش مؤثر
انرژی در توس��عه و رفاه اقتصادی و افزایش مصرف
انرژی به موازات رش��د و توسعه کشورها و توجه به
محدود بودن منابع ،به ویژه گاز طبیعی و به منظور
پیشگیری از مواجه ش��دن با بحران در آینده ،لزوم
مدیریت صحیح تولید و مصرف گاز طبیعی به عنوان
تمیزترین س��وخت فس��یلی که آثار منفی زیست
محیطی کمتری دارد بسیار ضروری است.
تولید و ذخایر گاز طبیعی تا سال٢٠٣٠
ذخایر گاز اثبات ش��ده در جهان در س��ال ،٢٠٠٩
 ٦هزار و  ٦٢١تریلیون فوت مکعب برآورد ش��د که
برای تولید  ٦٣س��ال کافی است ،اما در بررسیهای
س��ال  ٢٠١٠این مقدار به  ٥٨,٦سال کاهش یافت.
اگرچه تولی��د گاز در همه جا (به جز اروپا ،به دلیل
اینکه میادین به نیمه دوم عمر خود رسیده اند) ،رشد
داشته اس��ت ،اما افزایش رشد تقاضا از رشد ذخایر
جهان پیش افتاده اس��ت .تولید گاز  ١.٩درصد در
سال  ٢٠١٢نسبت به س��ال  ٢٠١١افزایش داشته
اس��ت .آمریکا بیش��ترین افزایش را با مقدار ٣٢.٩
 bmcداشته و همچنان بزرگترین تولیدکننده گاز
در جهان در سال  ٢٠١٢بوده است .با کاهش تولید
میادین متع��ارف ،واردات گاز اروپا تا س��ال ٢٠٣٠
احتماال  ٢برابر خواهد شد .برآورد شده است میادین
نامتعارف  ٣٠سال به تولید گاز جهانی اضافه کنند.
طی سی سال گذشته ،آمریکا تحقیقات زیادی برای
بهینه کردن تکنولوژیهای برداشت گازهای نامتعارف
انجام داده اس��ت ،از جمله ،آسان کردن روشی که
توس��عه دهنده گازهای شیل باشد .آمار و اطالعات
انرژی آمریکا نشان می دهد که در طول زمان تولید
گاز کاهش داشته و این کاهش از سال  ،١٩٩٠زمانی
ک��ه گاز  tightو  CBMکاه��ش دوباره ای در تولید
گاز آمریکا داشته ،اتفاق افتاده است که تأییدکننده
سراشیبی تند کاهشی در ذخایر گاز اثبات شده در
دهه گذشته است .رشد ذخایر گاز آمریکا در کل برای
گازهای نامتعارف یا غیرتجاری است .به ویژه ،نقش
توسعه گازهای  ،tightخیلی چشمگیر بوده است.
درنتیجه ،هم اکنون گاز تولیدی آمریکا  ٩٠درصد
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کل تقاضا را پوش��ش می دهد و بقیه بطور عمده از
طریق خطوط لوله گاز از همسایه های مجاور (کانادا
و مکزیک) تأمین می شود .پیش بینی می شود گاز
ش��یل و  ٥٧ ،CBMدرصد تولید گاز شمال آمریکا
تا س��ال  ٢٠٣٠و منبع خوبی برای صادرات LNG
اقتصادی ،قابل اطمینان و بادوام باشد.
مصرف گاز تا سال ٢٠٣٠
با توجه به پیش بینی بی پی روند مصرف گاز تا سال
 ٢٠٣٠با شتاب بیشتری ادامه می یابد؛ اما نرخ رشد
افزایشی آن با توجه به گذشته کندتر می شود ،رشد
مصرف گاز در دو دهه گذشته دو برابر رشد مصرف
نفت بوده اس��ت .رش��د مصرف گاز در کش��ورهای
 OECDبه وی��ژه در آمریکای ش��مالی زیاد نبوده،
افزایش راندمان و رشد کم جمعیت ،رشد مصرف گاز
 ٠,٥درصدی را برای هر س��ال در این کشورها رقم
زده است .کش��ورهای غیر  OECDبا رشد متوسط
سه درصد در سال ٨٠ ،درصد مصرف گاز در جهان
را تا س��ال  ٢٠٣٠شامل می شوند .رشد مصرف گاز
در کش��ورهای غیر OECDبه دلیل رشد اقتصادی،
صنعتی ش��دن ،خط مش��ی های صنعتی و توسعه
بخش نیرو و منابع بومی اس��ت .خاورمیانه دومین
مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی تا سال  ٢٠٣٠است.
س��هم این ناحیه در مصرف جهانی از پنج درصد در
سال  ١٩٩٠و  ١٢درصد در سال  ٢٠١٠به  ١٧درصد
در س��ال  ٢٠٣٠خواهد رسید و افزایش سهم آن در
تولید جهان��ی از  ١٥درصد در س��ال  ٢٠١٠به ١٩
درصد در س��ال  ٢٠٣٠برآورد شده است ٤٠ .درصد
سهم افزایش مصرف گاز در کشورهای غیرOECD
مربوط به برزیل ،روسیه ،هند و چین  BRICsاست.
بیشترین رشد مصرف گاز برای کشور چین با رشدی
حدود  ٧,٦درصد برای هر س��ال ،س��پس هند ٤.٧
درصد در هر س��ال و برزیل  ٤.٦درصد در هر سال
پیش بینی می ش��ود که به وس��یله تولید بومی و
واردات تأمی��ن می ش��وند .فعالیتهای صنعتی ٥٠
درصد و بخش نیرو  ٢٩درصد از رش��د مصرف گاز
را دربردارند .به طور کلی ،گاز طبیعی رشد سریعی
در میان سوختهای فسیلی در تولید نیرو داشته است
و در سالهای آتی نیز افزایش خواهد یافت بطوریکه
از  ٣٠درصد در س��ال  ٢٠١٠به  ٣٧درصد در سال
 ٢٠٣٠می رس��د .سهم گاز طبیعی در تولید برق از
 ٢٠,٥درصد به  ٢٢درصد افزایش می یابد.

تحلیل عوامل افزایش رشد تقاضای گاز طبیعی
در بلن��د م��دت ،همراه با رش��د جمعیت و رش��د
اقتصادی مصرف گاز طبیعی زیاد می ش��ود ،خط
مشیهای زیست محیطی ،کارآیی انرژی ،تغییرات
تکنولوژیکی و قیمتهای گاز طبیعی و منابع انرژی
جایگزین نیز بر مصرف گاز تأثیر می گذارند .در کوتاه
م��دت با توجه به ش��رایط آب و هوایی ،فعالیتهای
اقتص��ادی و تغییرات قیمت گاز ،مصرف تغییر می
کند .در صورتیکه در اواسط قرن جمعیت جهان به
 ٩میلیارد نفر برسد ،اگر اقتصاد از الگوهای توسعه
اقتصادی قدیمی بهره بب��رد ،تقاضای انرژی  ٢و یا
 ٢برابر خواهد شد .از چین گرفته تا برزیل میلیونها
نفر در حال خرید اولین ماشین ،تلویزیون و یخچال
هستند و دولتها در حال تخصیص انرژی به مناطق
محروم هستند .هنوز حدود  ١,٤میلیارد نفر در دنیا
به برق دسترسی ندارند.
برای کاهش رشد فزاینده تقاضای انرژی باید سرمایه
گذاری عظیمی در زمینه تمامی منابع انرژی از جمله
نفت و گاز طبیعی ،انرژی هس��ته ای ،خورشیدی و
باد انجام شود .بر اساس گزارش آژانس بین المللی
انرژی ،در حدود  ٣٨تریلیون دالر س��رمایه گذاری
در بخش زیربنایی انرژی جهان تا سال  ٢٠٣٥مورد
نیاز است که میانگین هفتگی آن حدود  ٣٠میلیارد
دالر است .ضمناً افزایش جمعیت و تقاضای بیشتر
منابع طبیعی سبب افزایش فشارهای محیطی می
شود .گرم شدن زمین یک حقیقت انکار ناپذیر است
که همه به دنبال روش��ی برای مقابله با این پدیده
هستند .
شرکت شل معتقد اس��ت که تا سال  ٢٠٥٠حدود
 ٣٠درصد از کل انرژی موردنیاز از منابع تجدیدپذیر
تأمین خواهد شد .هم اکنون این مقدار تنها ١٣درصد
است .این افزایش سهم با موانع مالی و تکنیکی مواجه
خواهد شد و همچنین این موضوع را متذکر خواهد
شد که سوختهای فسیلی و هسته ای همچنان در
آینده استفاده خواهند شد؛ بنابراین باید برنامه ریزی
صحیحی برای انرژی در آینده تدبیر شود.
ضرورت برنامه ریزی در حوزه انرژی
برنام��ه ریزی صحیح برای تأمین تقاضای انرژی در
آینده یکی از مهمترین چالشهایی است که در حال
حاضر با آن مواجه هستیم .این موضوع از این جهت
که باید مسائل مربوط به سیاست ،جغرافیا و صنعت

Marine Engineering
س��ال  ٢٠٣٠می رسد و در کشورهای غیر OECD
آسیا ،رشد تقاضای گاز  LNGدر چین و هند است.

به طور همزمان مدنظر ق��رار گیرند ،بحث برانگیز
اس��ت .مبحث انرژی در تمامی وجوه زندگی مدرن
و در تهیه ملزومات اولیه بش��ر مانند آب و غذا حائز
اهمیت است .در حال حاضر جمعیت جهان حدود
هفت میلیارد نفر است و با رشد جمعیت ،به حدود
 ٩میلیارد نفر در اواس��ط قرن خواهد رسید .در این
صورت ،اهمیت گاز طبیعی در شرایط بحرانی انرژی
بیشتر نمایان خواهد شد.
نقش کلیدی گاز طبیعی در آینده انرژی
با توجه به این که توس��عه منابع گاز طبیعی کافی
نیس��ت ،اما همچن��ان گاز طبیعی نقش مهمی در
تأمین تقاضای انرژی جه��ان دارد .گاز طبیعی ،به
عنوان تمیزترین س��وخت فس��یلی می تواند آثار
زیست محیطی مصرف انرژی در دنیا را کاهش دهد.
جایگزینی زغال سنگ با گاز طبیعی سریعترین و
ارزانترین روش کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن
در نیروگاهها در سالهای آتی است.
در میان س��وختهای انرژی زا ،ذغال س��نگ عامل
انتش��ار  ٤٤درصد گاز دی اکس��ید کربن در سال
 ٢٠١٠اس��ت .زغال س��نگ تولید کننده انرژی در
بس��یاری از کشورها می باش��د ،به عنوان مثال در
چین حدود  ٧٠درصد انرژی از زغال س��نگ تولید
می ش��ود  .تا س��ال  ٢٠٢٠افزایش گاز دی اکسید
کربن منتشر شده از سوخت زغال سنگ نیروگاهها
در کشورهای چین و هند حدود  ٢برابر افزایش گاز
منتشر شده در قسمت حمل و نقل در کل جهان
خواهد بود.
گاز طبیعی سریعترین روش برای کاهش انتشار گاز
دی اکسید کربن است ،زیرا انتشار این گاز در نیروگاه
ه��ای مدرنی که با گاز طبیعی کار می کنند نصف
نیروگاه های مدرن زغال سنگی و  ٣٠درصد نیروگاه
های زغال سنگی قدیمی است که هنوز هم صدها
مورد از آنها در آس��یا ،اروپا و آمریکا وجود دارد .گاز
طبیعیهمچنینباعثکاهشآالیندههاییهمچون
اسید نیتروژن ،اکسید سولفور و ذراتی می شود که به
سالمت انسانها آسیب می زند.
نی��روگاه هایی با س��وخت گاز به راحتی روش��ن و
خاموش می ش��وند و این شرط ایده ال و الزم برای
نیروگاه های ترکیبی است که متناوب با منابع انرژی

دیگر همچون باد ،خورشید و منابع تجدیدپذیر کار
می کنند؛ هرچند نیروگاه هایی که سوخت آنها گاز
طبیعی است ،نسبت به موارد دیگر سریعتر نصب می
شوند و ارزانتر هستند.
بسیاری از کارشناسان در حال حاضر با مزایای گاز
طبیعی آشنا شده اند و در حال حاضر در حال توسعه
آن هس��تند .از این رو بر طبق س��ناریوی گاز IEA
بین سالهای  ٢٠٠٨و  ٢٠٣٥تقاضای  IEAتقاضای
جهانی گاز تا  ٦٠درصد افزایش می یابد؛ این رش��د
در بعضی مناطق ممکن است بیشتر باشد مث ً
ال در
خاورمیانه تا  ٢برابر و در چین تا هش��ت برابر رشد
داشته باشد.
توسعه سریعLNG
خوش��بختانه منابع گاز زی��ادی در اطراف ما وجود
دارد .کل مقدار گاز قابل بازیافت در جهان بر مبنای
مقدار فعلی تولید ،به اندازه  ٢٥٠س��ال کافی است.
دو روند برای گاز در حال حاضر و آینده محتمل تر
است .یکی از آنها توسعه چشمگیر بازار جهانی LNG
اس��ت .تنها در دو سال گذشته ظرفیت مایع سازی
حدود  ٤٠درصد افزایش داشته است .قطر به عنوان
بزرگترین تامین کننده  ،LNGسهم قابل مالحظه
ای در این رش��د داشته و دارای یک چهارم ظرفیت
کل جهان است .قطر در سال  ٢٠١١با نصب واحد
بزرگ دیگری ،صادرات خود را به  ٧٧میلیون تن در
سال رساند .توس��عه  LNGدر دهه بعدی نیز ادامه
خواهد داشت .به طور کلی تولید  LNGدر دهه اخیر
به طور ساالنه  ٦درصد رشد می کند و پیش بینی
می ش��ود بین س��الهای  ٢٠١٢تا  ٢٠١٧واحدهای
جدیدی احداث شوند که بیش از سه چهارم آن به
بازارهای آسیا تعلق دارد.
نوآوری به یافتن منابع جدید گاز در س��الهای آتی
کمک می کند .یک نمونه از این موارد تاسیس��ات
عظیم ش��ناور است که گاز طبیعی را در دریا تولید
و مایع می کند .رشد تولید  LNGتا سال $٢٠٣٠
 ٤,٤درصد در هر سال پیش بینی می شود که بیش
از  ٢برابر بیشتر از تولید گاز جهانی است .سهم تولید
 LNGاز  ٩درصد در س��ال  ٢٠١٠به  ١٥درصد در
س��ال  ٢٠٣٠افزایش می یابد .در اروپا سهم واردات
 LNGاز  ٣٠درصد در سال  ٢٠١٠به  ٤٢درصد در

دومین روند افزایش مناب��ع گاز ،بهره برداری از گاز
مخازن با نفوذپذیری بس��یار کم اس��ت که به وفور
یافت می ش��وند .در سالهای گذشته تصور می شد
که دسترس��ی به این نوع گاز به سختی و با هزینه
باال امکانپذیر است ،اما پیشرفت عظیمی در حفاری
و شکس��تن مخازن به منظور آزاد کردن گاز ،بهره
ب��رداری از این نوع مخازن را به صرفه و ایمن کرده
است .در چین منابع این نوع گاز بسیار فراوان است.
بنابر گزارش اعالم شده س��ازمان اطالعالت انرژی
آمریکا ،منابع گاز قابل برداشت شیلی چین حدود
 ٥٠درصد بیشتر از آمریکاست.
بازارهای جدید گاز
تحول در عرضه گاز ،بازارهای جدیدی برای گاز ایجاد
کرده است .برای نمونه ،گاز طبیعی یک منبع تمیزتر
برای تولید برق دنیای کوچک اما رو به رشد ناوگان
حمل و نقل برقی و همچنین بازار روبه رشدی برای
 LNGبه منظور تأمین سوخت وسایل نقلیه سنگین
همچون کامیونها ،کشتیها و قطارهاست .عالوه بر آن
به کاهش انتش��ار دی اکسید کربن و همچنین به
کاهش انتشار اکسید س��ولفور و ذرات معلق تولید
شده از وسایل نقلیه به خصوص در آسیا کمک می
کند .شرکت شل LNG ،مورد نیاز کامیونهای فعال
در بخش غربی کانادا از کلگری تا ادمونتون را تهیه
کرد و نتایج حاصله نشان داد که تا  ١٩درصد انتشار
گازهای گلخانه ای کاهش یافته اس��ت .همچنین
 LNGمی تواند به عنوان جایگزینی برای س��وخت
موتورهای دیزلی در آمریکای ش��مالی یا هر جای
دیگر مورد اس��تفاده قرار گیرد .اس��تفاده دیگر گاز
طبیعی در بخش حمل و نقل ،تبدیل مستقیم آن به
سوختهای ما یع و دیگر محصوالت است .محصول
 GTLوقتی با گازوئیل با نسبت باال مخلوط می شود،
به کاهش آلودگی بسیاری از شهرها کمک می کند.
این محصول سولفور ،اکسید نیتروژن و ذرات معلق
کمتری نسبت به گازوئیل ایجاد می کند.
نتیجهگیری
تمامی این موارد نشان دهنده اهمیت گاز طبیعی در
زندگی ما در دهه آینده است .گاز طبیعی همچنان
منبعی مهم و تأثیرگذار برای تأمین تقاضای انرژی در
حال رشد جهان است که مشکالت زیست محیطی
کمت��ری در پی دارد .نظ��ر به نقش گاز طبیعی در
تأمین انرژی آینده ،تحوالتی درخصوص چگونگی
تأمین گاز طبیعی ضروری به نظر می رسد .با توجه
به تقاضای فزاینده گاز طبیعی در جهان و پتانسیل
منابع گازی ایران با سرمایه گذاری مناسب ،می توان
در عرص��ه صادرات بین الملل��ی گاز طبیعی نقش
موثری ایفا کرد.
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کمتر از 0.3درصد بازار ساخت جهان برای بیست و پنجمین کشور دارای شناور

سهمایراندرکشتیسازیدنیا

ام��روزه چین  34درصد ،کرهجنوب��ی  35درصد و
ژاپن  13درصد از بازار سفارشات کشتیسازی دنیا
را در اختیار گرفتهاند و ترکیه چهارمین کشتیساز
دنیاست .آمارهای ب ه دست آمده از بازدیدهای میدانی
کارخانههای کشتیسازی کشور نشان میدهد در
چند سال گذش��ته کارخانهها بهطور متوسط 19
فروند شناور با سایز متوسط س��اخته و آباندازی
کردهاند که در مقایس��ه با سایر کشورهای منطقه
بسیار ناچیز و اندک اس��ت .این در حالی است که
ظرفیتساختشناورهایمتوسطدرشیپیاردهای
کشور حدود  40فروند در سال است .از سوی دیگر
ساالنه حدود  30فروند شناور فلزی خارجی توسط
مالکان ایرانی خریداری و ثبت پرچم کشور میشود.
به طور کل میتوان در خصوص وضعیت این صنایع
دریایی گفت علی رغم سرمایه گذاری  2.2میلیارد
تومانی برای  3000کیلومت��ر مرز آبی ،به صنعت
کشتیس��ازی به طور شایسته توجه نشده و ایران
به عنوان کش��وری که دارای مرزهای آبی گسترده
اس��ت و امکان دسترسی آس��ان به آبهای آزاد را
دارد در صنعت کشتیسازی در پلههای آغازین راه
باقی مانده و تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته
است .میتوان دلیل این امر را ناتوانایی نظام بانکی
کشور برای تامین فاینانس پروژههای صنایع دریایی،
روند طوالنی گشایش اعتبار و تصویب طرحها برای
اعطای وام دانس��ت که موجب ش��ده مشکل این
صنعت دو چندان شود.
تولیدکنندگان ایرانی خود را باور ندارند
مس��ألهای ک��ه ش��رکتهای کش��تیرانی را برای
تامین نیاز خود ناگزیر از س��فارش به شرکتهای
سامس��ونگ ،دوو و ش��رکتهای چینی کرده ،این
است که تولیدکنندگان داخلی خود را باور نکردهاند
و علیرغم اینکه کشتیهای خارجی در بوشهر تعمیر
میشوند تولیدکنندگان ایرانی همچنان به ساخت
بلم ،قایق و کشتیهای کوچک دلخوش هستند .به
طور کلی میتوان گفت از دو س��ال قبل از انقالب،
کارگاههای کوچک تعمیرات در کشور ایجاد شد و
از همان زمان موضوع سرمایهگذاری در خلیجفارس
همزمان با دوو آغاز ش��د و همچنان نیز ادامه دارد.
این سرمایهگذاری در بخش هایی به نتیجه رسیده و
کشتیهای سایز متوسط کانتینربر در کشور ساخته
میشود اما برای ساخت کشتیهای بزرگ اماکانات
الزم وجود ن��دارد و به دلیل کمبود منابع مالی به
نتیجه نرسیده است.
بزرگترینکشتیسازاندنیاکجاهستند؟
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کشتیس��ازی نقش مهمی در توس��عه صنعتی و
اقتصادی هر کش��ور ایفا میکن��د و زمینهای برای
رشد صنایع گوناگون است .نمونههای بارز این امر
ژاپن و کرهجنوبی هس��تند که رشد صنعتی خود
را براساس صنعت عظیم کشتیسازی پایهگذاری
کردند؛ بهطوری که در ابتدای فرآیند توسعه صنعتی
خ��ود در دههه��ای  1950و  1960میالدی از آن
به نحو احس��ن استفاده و انبوهی از زنجیره صنایع
خود را فعال کردن��د و هماکنون نیز از بزرگترین
س��ازندگان کشتی در دنیا بهشمار میروند .این دو
کشور که امروز جزو پیشرفتهترین کشورهای دنیا
محسوب میشوند براساس اصول و مفاهیم تجارت
صنعتی ،طی سالیان حوزه فعالیت خود را در صنایع
گوناگون از قبیل نساجی ،الکترونیک و ماشینسازی
تغییر دادهاند اما هیچگاه صنعت کشتیس��ازی را
ترک نکرده و همواره تالش کردهاند بر برتری خود بر
این بازار بیفزایند .از نظر اشتغالزایی ،به طور کلی در
دنیا دو نوع تفکر عمده در صنعت کشتیسازی وجود
دارد .یک��ی در خاور دور و دیگ��ری در اروپا بر روی
صنعت کشتیسازی متمرکز هستند .خاور دور (کره
جنوبی و چین) به لحاظ وجود نیروی انسانی ارزان
حرف اول را میزنند و اروپا از نظر تکنولوژی برتری
دارد .امروزه چین  34درصد ،کرهجنوبی  35درصد
و ژاپن  13درصد از بازار سفارشات کشتیسازی دنیا
ت کارخانههای
را در اختیار گرفتهاند .مجموع ظرفی 
کشتیسازی در جهان به حدود  45میلیون CGT
میرس��د و حجم گردش مالی این صنعت در سال
 2013در بخش تج��اری و نفت و گاز حدود 350
میلیارد دالر بوده است.

هرج و مرج در جهان کشتیسازی
طبق پیشبینیهای انجام ش��ده کشتیسازی در
جهان به تدریج به یک ه��رج و مرج جهانی دچار
میشود و مقدار زیادی مازاد ظرفیت تولید کشتی
به وجود میآید چرا که فعالیت کشتیس��ازیهای
ب��زرگ چین ،کره و ژاپن باعث ش��ده حدود  ۷۰تا
 ۸۰درصد سفارش��ات را به خود اختصاص دهند و
ازآنجایی که این شرکت ها با آهنگ بسیار تندی در
حال رشد هستند میتوان گفت الگوی ناموزون رشد
صنایع باالدست نسبت به صنایع پاییندست باعث
به وجود آمدن بحران نظام های صنعتی میشود که
در صنعت کشتیسازی خود را نشان میدهد.
در سال  ۱۹۸۷این صنعت یکبار دیگر با بحران مازاد
تولید کشتی روبرو شده بود که آسیب های زیادی
را وارد کرد.

ایران در رده  25دارندگان شناور
کش��ور ای��ران مجموع��ا دارای  65فروند ش��ناور
فراس��احلی با متوس��ط قدرت موتور  3668اسب
بخار و متوس��ط سال س��اخت  1986است که با
این مش��خصات در رده  25از لحاظ تعداد ش��ناور
و دارای س��هم  65درصدی از ظرفیت کل است و
باتوجه به جایگاه ایران در داشتن منابع نفت و گاز
قابل تامل است .به گفته پیمان مسعودزاده ،رییس
کمیته کشتیس��ازی انجمن مهندس��ی دریایی،
صنعت کشتیسازی بی پناه است و متولی خاصی
ندارد به همین دلیل باید از صنعت کشتی سازی
حمایت ش��ود به طوری که هم تولیدکننده و هم
خریدار راضی باش��ند .همچنین به گفته حسین
فاضل ،مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی،
براساس مطالعات انجام شده در حال حاضر حدود
 40کارخانه کشتیسازی فعال در کشور وجود دارد
که توان بالقوه تولید این کارخانهها در حدود 125
هزار  CGTدر س��ال است و از ابتدای سال 1380
تا انتهای پارس��ال حدود  250فروند ش��ناور سایز
متوس��ط یعنی زیر پنج هزار GTدر داخل کشور،
تحت نظارت مؤسس��ات ردهبندی داخلی ساخته
شده است که متوسط آن  19فروند شناور در سال
بوده و به عبارتی این کارخانجات طی این سال ها
که دوران اوج س��اخت کشتی جهان بوده است با
 50درصد ظرفیت فعالیت کردهاند .وی اعالم کرد:
با توجه ب��ه آمار و ظرفیت حدود  125هزار CGT
در کشور ،میتوان نتیجه گرفت که سهم کشور ما
از کشتیس��ازی جهانی کمتر از  0.3درصد است
و در واق��ع رتبه قابل توجهی در جه��ان نداریم و
فقط در ساخت شناورهای فراساحل طبق برخی
از گزارش��ات جهانی رتبه  29را در بین کشورها را
داریم و این درحالی است که ترکیه طی سال های
اخیر رشد چش��مگیری در این صنعت داشته و با
حجم سفارش گیری  1.8درصد از ظرفیت ساخت
کارخانجات جهانی ،هم اکنون چهارمین کش��تی
ساز دنیاست .صنعت کشتیسازی همچون صنعت
خودروس��ازی جزو صنایع مادر شناخته میشود و
هرگونه پیشرفت در این صنعت میتواند همزمان
صنایع وابس��ته در کش��ور از قبیل صنعت فوالد،
ساخت تجهیزات و ماشینآالت و سازندگان قطعات
را فع��ال کند و ضمن ایجاد اش��تغال ،زمینهس��از
پیش��رفت و ورود تکنولوژیه��ای نوین در صنایع
دریایی شود؛ از این رو انتظار میرود توجه بیشتری
به این بخش شود.
منبع:خبرگزاریایسنا

میزبانهامیش

پایتخت دریایی
نگاهیبهوضعیتصنایعدریاییدراستانهرمزگان

آشوری،عضوهیأترئیسهمجلسونمایندههرمزگاندردیدارباهیأتمدیرهانجمن:

نمایشگاهصنایعدریاییدرمجلسبرپاشود

آرامی،نمایندهبندرعباس:آمادهبرگزاریپنلقانونگزاریونظارتبراجرایقانوندرحوزهدریایی»درجریانهمایششانزدهمهستیم
جباری،نمایندهبندرلنگه:فراکسیوندریاییآمادهتشکیلجلساتمشترکباانجمناست

در دیدار اعضای هیأت مدیره انجمن مهندس��ی
دریایی ایران با اعضای مجمع نمایندگان استان
هرمزگان که در آس��تانه ش��انزدهمین همایش
صنایع دریایی صورت گرفت؛ راهکارهای پیگیری
مطالب��ات جامع��ه دریایی در مجلس ش��ورای
اسالمی بررسی شد.
به گزارش خبرنگار مارین نیوز ،در این جلسه پس
از ارائه توضیحاتی درباره فعالیتها و برنامههای
انجمن و ش��انزدهمین همایش صنایع دریایی،
دکتر منص��ور آرامی ،نماینده بندرعباس ،گفت:
ما در مجلس چهار مرجع برای بررس��ی مسایل
دریایی در اختیار داریم که عبارتند از :کمیسیون
صنایع مجلس ،فراکسیون توسعه بنادر و صنایع
دریایی ،کمیته بن��ادر و دریانوردی (زیرمموعه
کمیس��یون عمران) و مجمع نمایندگان استان
هرمزگان و سایر استانهای ساحلی.
وی در این زمینه پیشنهاد کرد در شانزدهمین
همای��ش صنایع دریایی پنل وی��ژهای با حضور
نمایندگان مجل��س با موض��وع «قانونگزاری و
نظارت بر اجرای قانون در حوزه دریایی» تشکیل
شود تا زمینه توجه بیشتر به مباحث دریایی در
میان نمایندگان مجلس فراهم شود.
دکتر محمد آشوری ،عضو هیأت رئیسه مجلس
و نماینده بندرعباس ،نیز با تأکید بر اینکه «من
با فعاالن جامع��ه دریایی همنظرم که توس��عه
کش��ور باید دریاپایه باشد» ،گفت :اصوال صنایع
دریایی صنعتی استراتژیک است که توجه به آن
میتواند توس��عه و اقتدار بیشتر کشور را در پی
داشته باشد.
این نماینده مجلس درعینحال افزود :جا انداختن
این ایده و برنامه ،پیشنیازهایی از جمله ترویج
دارد که برگزاری همایش و نمایش��گاه دریایی و
جلسات مستمر در این راستا مؤثر خواهد بود تا
فهم مشترکی در قبال موضوع حاصل شود.
وی با اشاره به تعارضات جدی که گاه بین دولت
و مجلس در ادوار مختلف بوجود آمده ،دلیل آن
را «فقدان فهم مشترک از موضوعات» دانست و
از جامعه دریایی خواس��ت که حداقل در جهت
جب��ران این مس��أله در این بخش فع��االن وارد
شوند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان با بیان
اینکه «نمایندگان این اس��تان همچون فعاالن
دریایی دغدغه بخش دریا را دارند و در جلسات
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مختل��ف آن را پیگیری کردهاند» ،یادآور ش��د:
در س��طح مجلس ،اقداماتی همچون تش��کیل
فراکسیون دریایی انجام شده که هدف از تأسیس
آن در دوره هفتم ،جبران غفلت تاریخی به حوزه
دریا و جایگاه آن در توسعه کشور بوده است.

آشوری ،عضو هیأت رییسه مجلس:
در مورد توجه یا بیتوجهی دولتها به
حوزه دریا شاهد یک منحنی سینوسی
هستیم .در مواردی که وزیر صنایع
چهرهای صنعتی و آشنا به حوزه دریایی
بوده؛ به صنایع دریایی توجه شده و البته
کنشهای جامعه دریایی هم در جلب
این توجه مؤثر بوده است .اما در ادواری
که شخص وزیر دغدغه این صنعت را
نداشته؛ با هیچ هل و هندلی با صنایع
دریایی همراه نشده است

وی با تأکید بر اینکه «تغییر نگرشی به حوزه دریا
در میان نمایندگان دیده میشود» ،پیشنهاد کرد:
برای تقویت این روند ،نمایش��گاه صنایع دریایی
در محل مجلس ش��ورای اسالمی برگزار شود تا
همه نمایندگان – بویژه نمایندگان اس��تانهای
غیرس��احلی -توجه بیشتری به این حوزه نشان
دهند.
آشوری با بیان اینکه «در مورد توجه یا بیتوجهی
دولتها به حوزه دریا شاهد یک منحنی سینوسی
هستیم» ،توضیح داد :در مواردی که وزیر صنایع
چهرهای صنعتی و آش��نا به حوزه دریایی بوده؛
به صنایع دریایی توجه ش��ده و البته کنشهای
جامعه دریایی هم در جلب این توجه مؤثر بوده
است .اما در ادواری که شخص وزیر دغدغه این
صنعت را نداشته؛ با هیچ هل و هندلی با صنایع
دریایی همراه نشده است.
وی در ادام��ه انجمن مهندس��ی دریایی ایران را
«انجمنی فاخر و توانمند» توصیف کرد و گفت:
حضور مجموعه بنگاههای مؤثر دریایی کش��ور
در ترکیب این انجم��ن ،در ارتقای فعالیتهای
دریایی کش��ور مؤثر خواهد بود؛ اما مش��روط به
اینک��ه حضور آنه��ا در انجمن باع��ث همافزایی
بنگاهها شود؛ نه آنکه رقابتهای غیرمتعارفی بین
آنها ش��کل گیرد که مجموعه را از اهداف عالی
انجمن دور کند.
نماینده بندرعباس با اش��اره به اظهارات رییس
هیأت مدیره انجمن مبن��ی بر اینکه «در دولت
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جدید امیدهای��ی برای رونق صنعت دریایی
بوجود آمده است» ،تصریح کرد :اگر این امید
شکل گرفته و صنعت دریایی نسبتا در جامعه
جا افتاده؛ باید این فرصت را قدر دانست.
آشوری در ادامه به سابقه صنعت کشتیسازی
در ای��ران اش��اره ک��رد و یادآور ش��د :ایجاد
کشتیس��ازی خلیج فارس در س��ال 1353
آغاز و  1.4میلیارد دالر برای آن هزینه شد؛
اما امروز این کشتیسازی در کجا قرار دارد و
کرهایها و حتی اماراتیها در کجا هستند؟
وی با بیان اینکه «یکی از مش��کالت صنعت
کشتیس��ازی ایران مدیریتی است» ،گفت:
در زمان حض��ور دکتر جهانگیری در وزارت
صنایع به ایش��ان گفتم تا وقتی تراکتورساز
و خودروساز را مدیرعامل کشتیسازی قرار
میدهید؛ پیشرفت نخواهیم کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین با اشاره
به وابس��تگی صنایع دریایی عمده کشور به
بخش دولتی تصریح ک��رد :بین این صنایع
دولت��ی با بخش خصوصی رقابت وجود دارد
و عم�لا بخش دولتی ،اج��ازه حضور بخش
خصوصی را نمیدهد.
وی با اش��اره به تالشه��ای زیادی که برای
تصویب و اجرای سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساسی و افزایش سهم بخش خصوصی
در اقتص��اد ایران ط��ی دو دهه اخیر صورت
گرفت��ه؛ تصریح کرد :ب��ا این حال ،همچنان
در رفتارها و ذهنیت ما خون اقتصاد دولتی
جاری و ساری است.
آش��وری ب��ا بیان اینک��ه «مجامع اس��تانی
اس��تانهای س��احلی ،فراکس��یون دریایی،
کمیسیونهای بودجه ،اقتصاد و صنایع محل
مناسبی برای طرح مسایل و مشکالت صنایع
دریایی کشور است» ،تصریح کرد :برگزاری
نمایش��گاه دریای��ی در مجل��س میتواند با
برگزاری جلس��ات تخصصی ب��ا نمایندگان
همراه ش��ود و موضوع صنای��ع دریایی را در
بین نمایندگان برجسته کند.
وی ب��ا اعالم آمادگ��ی فراکس��یون دریایی
مجلس برای دریافت پیش��نهادهای مکتوب
انجمن مهندسی دریایی ایران گفت :میتوان
کمیت��ه مش��خصی را در قالب فراکس��یون
دریایی تعریف کرد که متولی صنایع دریایی
باشد و موضوعات مرتبط را از کمیسیونها و
وزارتخانههای مربوطه پیگیری کند.
احمد جباری ،نماینده بندر لنگه و دیگر عضو
فراکس��یون دریایی مجلس ،نیز آمادگی این
فراکسیون را برای دریافت نظرات و برگزاری
جلس��ات مش��ترک با هیأت مدیره انجمن
مهندسی دریایی ایران اعالم کرد.

حمیدقاسمیزاده ،دبیرکمیتهاستانیانجمنخبرداد:

برگزارینشستویژهاستانهرمزگان
درهمایششانزدهم

دبیر کمیته استانی انجمن مهندسی دریایی ایران در استان هرمزگان از برگزاری
نشست ویژهای در شانزدهمین همایش صنایع دریایی با موضوع بررسی دستاوردها
و چالشه��ای صنایع دریایی هرمزگان خبر داد .حمید قاس��میزاده دراینباره به
ویژهنامه همایش گفت :در این میزگرد اعضای کمیته استانی ،اعضای هیأت مدیره
انجمن مهندسی دریایی ایران ،نمایندگان مالگان شناورها و تعاونیهای شناورداران
و مس��ؤوالن ارگانهای دریایی هرمزگان از جمله بنادر ،ش��یالت و کشتیسازی
ایزوایکو به ریاس��ت اس��تاندار هرمزگان حضور خواهند داشت و مسایل و مشکالت صنعت دریایی استان
را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد .وی با اشاره به تشکیل رسمی کمیته استانی هرمزگان در جریان
دوره قبل همایش صنایع دریایی اعالم کرد :در این مدت چهار نشست کمیته استانی را برگزار کردهایم و در
موضوعاتی چون آموزش نیروهای دریایی استان ،نحوه سختگیری و تخلیه بار خودرویی شناورها و بحث
اختصاص تسهیالت وجوه ادارهشده برای ساخت شناورهای مسافربری تعامالتی با سازمان بنادر برقرار کردیم
که تأثیر مثبتی بر فعالیتهای این بخش داشت .قاسمیزاده در مورد وضعیت صنایع دریایی هرمزگان نیز
گفت :در حوزه ساخت ،علیرغم حضور ایزوایکو بعنوان بزرگترین کشتیسازی کشور در هرمزگان بسیاری از
ظرفیتهای ساخت و تعمیر شناور همچنان خالی مانده است .اما در زمینه شناورداری ،امسال وضع مالکان
بهتر بوده و تعامل بهتری هم بین آنها با ادارات بنادر استان برقرار شد .دبیر کمیته استانی انجمن مهندسی
دریایی ایران در هرمزگان همچنین با قدردانی از همکاری و حمایت نمایندگان این استان از فعالیتهای
کمیته گفت :نمایندگان همراهی الزم را از کمیته دارند و در این مدت ،با حضور در جلسات و یا پیگیری
تلفنی و حضوری مسائل این همراهی را به جامعه دریایی استان نشان دادهاند .وی در پایان ابراز امیدواری
کرد برگزاری شانزدهمین همایش صنایع دریایی در بندرعباس ،زمین ه توسعه بیشتر صنایع دریایی در این
استان و خروج کشتیسازیهای خصوصی و دولتی استان از رکود را در پی داشته باشد.

ثبت بیش از 8میلیون نفرـ سفر در بنادر قشم

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم از ثبت بالغ بر  8میلیون نفر -سفر در بنادر شهید ذاکری ،الفت و پهل
این جزیره و رونق  14درصدی فعالیتهای مسافری در سال جاری خبر داد .سید باقر موسوی طی نشستی
ضمن تشریح تازه ترین آمار و اطالعات مربوط به عملکرد بنادر تحت مدیریت خود در بخشهای کاال و
مسافر طی هفت ماهه نخست سال جاری گفت :طی مدت یادشده ،در مجموع چهار میلیون و  554هزار
و  769تن کاالی نفتی و غیرنفتی در بزرگترین جزیره خلیج فارس تخلیه و بارگیری شد .وی سهم عملیات
مربوط به صادرات و واردات کاال در این بنادر را حدود  243هزار تن عنوان کرد و افزود :از این میزان147 ،
هزارتن مربوط به فعالیتهای واردات کاال و  95هزار تن نیز به صادرات کاالها اختصاص دارد که در زمینه
واردات 68درصد و در زمینه صادرات 69درصد رشد را شاهد بودهایم .موسوی حجم عملیات کاپوتاژ در
این بنادر طی هفت ماهه نخست سالجاری را 95هزار تن در بخش مواد نفتی اعالم کرد که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته 5 ،درصد افزایش داشته است .مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم همچنین از تخلیه و
بارگیری  12هزار و  TEU 443کانتینر طی مدت یاد شده در بنادر بهمن و کاوه و رشد 187درصدی این
عملیات طی هفت ماه سال جاری خبر داد .وی با اعالم اینکه «جزیره قشم هر ساله پذیرای خیل عظیمی
از مسافران دریایی و گردشگران است» ،گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون ،حدود  8میلیون و 9هزار و 299
نفر  -سفر در بنادر شهید ذاکری ،الفت و پهل به ثبت رسید که با  14درصد رشد نسبت به مدت مشابه
سال گذشته ،در صدر جدول آمار مسافرتهای دریایی کشور قرار دارد .موسوی اضافه کرد :طی همین
مدت ،جابجایی رقمی حدود یک میلیون و 40هزار دستگاه خودرو به وسیله شناورهای لندینگ کرافت از
طریق بنادر الفت و پهل به انجام رسید .مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم همچنین از رشد  49درصدی
تردد شناورها در مسیرهای دریایی منتهی به بنادر این جزیره خبرداد وگفت :طی هفت ماهه نخست سال
جاری ،تردد حدود 98هزار فروند شناور در بنادر این جزیره به ثبت رسید که نسبت به سال گذشته رشد
 49درصدی داشته است .وی در پایان اضافه کرد :طی هفت ماه گذشته ،حدود  46هزار فروند شناور باری
و بیش از  52هزار فروند شناور مسافری به جزیره قشم تردد داشته است.
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درنشستیباحضورمسؤوالناستانیدراستانداریتاکیدشد:

همکاریارگانهایهرمزگانباهمایش صنایعدریایی
معاون سیاس��ی ،اجتماعی و امنیتی استانداری
هرمزگان در جلسه هماهنگی همایش و نمایشگاه
شانزدهم صنایع دریایی بر همکاری ارگانهای
مختلف با این دو رویداد دریایی تأکید کرد.
جلسه هماهنگی همایش و نمایشگاه شانزدهم
صنایع دریایی با حضور مسؤوالن استان هرمزگان
و اعضای هیأت مدیره انجمن مهندس��ی دریایی
ایران در بندرعباس تشکیل شد.
دبیر شانزدهمین همایش صنایع دریایی در ابتدای
این نشست با ارائه گزارشی از روند برگزاری این
همایشگفت:درراستایبرگزاریمناسبهمایش
و نمایشگاه دریایی در بندرعباس خواسته انجمن،
ابتدا اطالعرس��انی کامل و درست از برنامههای
مذکور از طریق صدا و سیما و تبلیغات شهری و
سپس مشارکت کامل مسؤوالن دریایی استان در
برگزاری همایش و نمایشگاه است.
دکتر حمی��د زراعتگر افزود :ع�لاوه بر توجه به
موضوعات کالن دریایی کشور در همایش ،انتظار
داری��م میزگرد تخصصی روز دوم که به وضعیت
و مشکالت دریایی اس��تان هرمزگان میپردازد،
توسط ارگانهای دریایی اس��تان مورد استفاده
مناسب قرار گیرد.
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عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
با اشاره به فعالیت کمیته استانی این انجمن در
هرمزگانگفت:کمیتهاستانیکلیههماهنگیهای
الزم را بین س��تاد اجرایی مرکزی وسازمانها و
مراکز دریایی اس��تان صورت خواهد داد و از این
طریق ،نیازها و نوع مش��ارکت و همکاری اعالم
میشود.
زراعتگر همچنین در پاس��خ به اظهارات نماینده
آم��وزش و پ��رورش هرمزگان در م��ورد حضور
دانش آموزان هنرس��تانهای دریایی اس��تان در
این همای��ش گفت :این موض��وع در محورهای
همایش تحت عنوان توسعه نیروی انسانی دیده
ش��ده اس��ت .همچنین ،در همایش و نمایشگاه
برنامههای جانبی مانند غذای دریایی ،مس��ابقه
نقاشی و نیز خاطره نویسی دریایی و نیز تدوین
متن پیشنهادی درسی در نظر گرفته شده است.
در ادامه این نشس��ت ،فرماندار بندرعباس با ابراز
خوش��نودی از برگزاری همایش صنایع دریایی
برای دومین بار در این ش��هر مهم بندری گفت:
با توجه به جایگاه و اهمیت اس��تان هرمزگان در
صنایع دریایی کش��ور و همسایگی آن با حداقل
سه کشور دریایی ،ش��رح وظایف هر سازمان در

برگزاری همایش تعریف و کمیتههای مربوطه آن
تشکیل ش��ود .احمد مرادی افزود :این کمیته تا
زمان برگزاری همایش به فعالیت میپردازد و با
ارائه گزارش به کمیته مرکزی در تهران همکاری
و هماهنگیهای الزم را صورت خواهد داد.
جوانش��یر کدخداپور ،معاون سیاس��ی ،امنیتی و
اجتماعی اس��تاندار هرمزگان ،نیز با اس��تقبال از
برگزاری شانزدهمین همایش و نمایشگاه صنایع
دریایی در بندرعباس گفت :باتوجه به اسم بزرگ
بندرعباس و برد بینالمللی آن و بزرگی آن از جهات
مختلف دریایی ،نزدیکی به بنادر کشورهای جنوبی
و موقعیت ویژه آن ،متاسفانه این شهر بندری رشد
و توسعه مناسب پیدا نکرده است.
وی در مقام جمعبندی مباحث از انجمن مهندسی
دریایی خواست تا نیازهای خود را برای برگزاری
دو رویداد مهم دریایی کشور در بندرعباس اعالم
کند و ب��ر همکاری مراک��ز و ارگانهای دریایی
استان هرمزگان در این زمینه تأکید کرد.
در این نشست ،نمایندگان ارگانهای مختلف و
ادارات استان هرمزگان دیدگاههای خود را مطرح
و آمادگی خود را برای همکاری با ستاد برگزاری
همایش اعالم کردند.

Marine Engineering
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با ارائه گزارش آماری عملکرد سال 93اعالم کرد:

میزبانیبندرشهیدرجاییاز2000کشتی
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه
ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از جهش 10برابری
ترانزی��ت کاالهای غیرنفتی در ای��ن بندر خبر داد و
گفت :از ابتدای س��ال تاکنون حدود سه میلیون تن
کاال از طریق بزرگترین بندر تجاری کشور ترانزیت شد.
ابراهیم ایدنی با تشریح عملکرد منطقه ویژه اقتصادی
بندر ش��هید رجایی از آغاز سال جاری تاکنون اعالم
کرد 36 :میلیون و 883هزار و  482تن کاالی نفتی و
غیر نفتی طی نیمه نخست امسال ،تخلیه و بارگیری
ش��د که  24میلیون و  611ه��زار و  193تن از کل
عملیات انجامشده در این بندر به کاالهای غیرنفتی و
 12میلیون و  272هزار و  289تن باقیمانده مربوط
به مواد نفتی است .وی افزود :این میزان جابجایی کاال
از طریق  515هزار و  628دستگاه کامیون و دو هزار
و  629واگن قطار صورت گرفت.
عالی ترین مقام حوزه دریایی و بندری هرمزگان در
ادامه اظهارات خود حجم ترانزیت کاالهای غیرنفتی
طی نیمه نخست س��ال جاری را دو میلیون و 957
هزار و  56تن عنوان کرد و از رش��د چشمگیر 935
درصدی این بخش در مقایس��ه با مدت مشابه سال
گذش��ته ،خبر داد .ایدنی از رونق عملیات ترانشیپ
برای تبدیل بندر شهید رجایی به بندر کانونی منطقه
خب��ر داد و گفت :طی این م��دت 953 ،هزار و 653
تن کاال با خطوط فیدری از این بندر به س��ایر بنادر
ترانشیپ شد که  30درصد افزایش داشته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان میزان کاپوتاژ
(حمل و نقل ساحلی) اینگونه کاالها طی سال جاری
را بال��غ بر  166هزار و  23تن عنوان کرد و با اش��اره
ب��ه آخرین حجم صادرات غیرنفتی انجام ش��ده در
بزرگترین بندر تجاری کشور ،رقم آن را  13میلیون و
 218هزار و  167تن دانست.
ایدن��ی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود به رونق
عملیات بندری کاالهای نفتی اشاره کرد و گفت :از
آغاز س��ال جاری تا کنون ،دو میلیون و  713هزار و
 457تن مواد نفتی از طریق پایانههای نفتی بزرگترین
بندر تجاری ایران به خارج از کشور صادر شد .مدیر
منطقه وی��ژه اقتصادی بندر ش��هید رجایی میزان
ترانزیت این نوع کاالها را  286هزار و  910تن اعالم
کرد و افزود :این میزان نسبت به مدت مشابه گذشته،
62درصد افزایش داشته است .وی ضمن بیان اینکه
«بیش از  671هزار تن مواد نفتی از طریق این بندر
به داخل کش��ور وارد شد» ،میزان کاپوتاژ مواد نفتی
طی نیمه نخست سال جاری را  8میلیون و  600هزار
و  858تن اعالم کرد.
ایدن��ی از تخلیه و بارگیری  890ه��زار و TEU 897

کانتینر در این بندر طی سال جاری خبر داد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی تعداد
شناورهای ورودی به بندر شهید رجایی از ابتدای سال
ج��اری تا کنون را بیش از یکهزار و  986فروند اعالم
کرد .از این میزان ،یکهزار و  594فروند شناور باالی
هزار تن و  392فروند از کش��تیهای پهلو گرفته در
بندر شهید رجایی ،زیر هزارتن وزن داشتهاند.
مدی��رکل بن��ادر و دریانوردی هرم��زگان همچنین
از تخلی��ه و بارگیری بی��ش از 30میلیون کاالهای
غیرنفتی و  17میلیون فرآوردههای نفتی طی نیمه
نخست سال جاری خبر داد .ایدنی اعالم کرد :از آغاز
سال جاری تا ابتدای مهرماه ،در مجموع  48میلیون
و  247ه��زار و  113ت��ن کاالی نفتی و غیرنفتی از
طریق بنادر تجاری اس��تان تخلیه و بارگیری ش��د
که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته افزایش
15درصدی داشته است .وی حجم ترانزیت کاالهای
غیرنفتی طی شش ماهه نخست سال جاری را سه
میلیون و  114هزار و  500تن عنوان کرد و از هفت
برابر ش��دن این بخش از فعالیتهای بندری و رشد
چشمگیر  618درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته خبر داد.
وی حج��م کاپوتاژ (حمل و نقل س��احلی) اینگونه
کااله��ا را افزون بر  5میلیون و  143هزار و  918تن
عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن،
 29درصد رش��د داشته است .وی با اعالم اینکه طی
«نیمه نخس��ت سال جاری بالغ بر  953هزار و 653
تن کاالی غیرنفتی از طریق این بنادر ترانشیپ شده
است» ،از رشد 30درصدی این بخش از فعالیتهای
تجاری خبر داد .وی گفت :طی مدت یاد شده ،بیش
از 14میلیون تن از چنین کاالهایی ،به خارج از کشور
صادر شد .در همین مدت ،همچنین بیش از 6میلیون
و  796هزار و  651تن کاالی غیرنفتی وارد کشور شد

که این رقم نشانگر کاهش  20درصدی است.
مدی��رکل بن��ادر و دریانوردی هرم��زگان در بخش
دیگ��ری از اظهارات خ��ود از صادرات پنج میلیون و
 468هزار و  204تن انواع مش��تقات و فرآوردههای
نفتی از طریق پایانههای نفتی بنادر این اس��تان به
خارج از کش��ور طی ش��ش ماهه سال  93سخن به
میان آورد که رشد  92درصدی داشته است .به گفته
این مقام مسؤول ،همچنین  671هزار و  118تن مواد
نفتی از طریق بنادر این اس��تان ،وارد کشور شد .وی
میزان ترانزیت مواد نفتی در این بنادر را  287هزار و
 372تن با رشد  61درصدی و حجم کاپوتاژ (حمل
و نقل س��احلی) اینگونه م��واد را  10میلیون و 840
هزار و  631تن ب��ا افزایش  11درصدی عنوان کرد.
وی همچنین از جایگاه هرمزگان در کشور به عنوان
پایتخت مس��افرتهای دریایی یاد کرد و گفت :طی
مدت یاد ش��ده ،حدود 8میلیون و  917هزار و 261
نفر -سفر در بنادر مسافری و چندمنظوره این استان
به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
رشد 15درصدی داشته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تعداد شناورهای
ورودی به بنادر تجاری این اس��تان از ابتدای س��ال
جاری تا ابتدای مهرماه جاری را  14هزار و  943فروند
اعالم کرد و افزود :از این میزان ،دوهزار و  220فروند
شناور باالی هزار تن(رشد 19درصدی) و  12هزار و
 723فروند از کشتیهای پهلوگرفته در بنادر تجاری
هرمزگان ،زی��ر هزارتن(رش��د  384درصدی) وزن
داش��تهاند .ایدنی ضمن اشاره به رونق تردد شناورها
در بنادر تجاری این استان گفت :پهلوگیری کشتیها
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته ،در مجموع
232درصد رشد داشته است.وی از تخلیه و بارگیری
 903هزار و  TEU 715کانتینر در پایانههای بنادر
تجاری استان خبر داد.
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کارشناسارشدبندرشهیدرجاییومدرسدانشگاه
حمل و نق��ل
دریایی ،ش��الوده
و زیربن��ای اصلی
تجارت و عنصر اصلی زنجیره تأمین کاالست .در این
زنجیره ،بنادر بعنوان عامل تحریک اقتصاد کشورها و
حلقه ارتباطی میان حملونقل دریایی و زمینی ،تداوم
جری��ان کاال و خدمات را تضمین کرده و ارزانترین
راه تب��ادل کاال را در اختیار تجار و صاحبان کاال قرار
میدهند.
بر اساس گزارش منتشر شده درکنفرانس توسعه و
تجارت سازمان ملل (آنکتاد) در سال  2013میالدی،
بیش از  9میلیارد تن کاال از طریق حملونقل دریایی
صورت گرفته است .طی این سال 650میلیون TEU
کانتینر در بنادر جهان تخلیه و بارگیری شده که این
امر حاکی از رشد روزافزون حملونقل بینالمللی از
طریق دریاست.
پس از فروپاشی شوروی و استقالل کشورهای آسیای
میانه و همزمان با رونق و رشد اقتصادی کشورهای
شرق و جنوب شرق آسیا و نیاز روز افزون کشورهای
خاور دور و همچنین اروپای شرقی و مرکزی به مبادله
کاال از طریق کریدورترانزیتی شمال – جنوب برخی از
کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایجاد بنادر پیشرفته
جدید ،تالشی را برای افزایش ظرفیت و کسب سهم
بیشتر از بازار حملونقل کانتینری ،آغاز کرده و برای
کسب درآمد از طریقترانزیت و ایجاد ارزش افزوده،

رقمی بالغ بر  46میلیارد دالر برای توسعه بنادر خود و
تبدیل شدن ب ه هاب منطقه اختصاص دادهاند.
بنادر کانونی یا هاب ،آن دسته از بنادر هستند که با
بهرهمندی از ظرفیتها و امکاناتی وسیع ،مرکز تبادل
کاالی یک منطقه با سراسر دنیا بوده و کاالهای وارد
ش��ده به آن منطقه را به بنادر دیگر توزیع میکنند.
در این میان ،جمهوری اس�لامی ایران بهدلیل واقع
شدن در کنار سه آبراهه مهم و راهبردی جهان نقش
بيبديلی را بعنوان پل ارتباطي و پيونددهنده دو منبع
ان��رژي در درياي خزر و خليج فارس ایفا کرده و در
دهههای اخیر با پشت سر گذاشتن تحوالت عظیم در
صنعت ،اقتصاد و تجارت ،تالش کرده با توسعه بنادر
خود و ایجاد ظرفیتهای جدید ،نقش بیشتری را در
این صنعت ایفا کند .بطوریکه هم اکنون بیش از 90
درصد مبادالت تجاری این کشور از طریق حملونقل
دریایی صورت میگیرد.
ام��ا در میان بنادر مهم این کش��ور ،مجتمع بندری
ش��هید رجایی ،از جایگاه ویژه و متمایزی برخوردار
اس��ت .این مجتمع عظیم بندری ،با برخورداری از
موقعیت منحصر ب��ه فرد جغرافیایی در نزدیکترین
نقطه به تنگه هرمز ودهانه ورودی خلیج فارس ،بدلیل
فاصله کوتاه از مسیر اصلیتردد بین قارهای کشتیها،
با ق��رار گرفتن در مح��ل تالق��ی کریدورترانزیتی
شمال – جنوب ،مهمترین دروازه واردات و صادرات
جمهوری اسالمی ایران محسوب شده و بهتنهایی
عهدهدار بی��ش از  60درصد حجم این مبادالت در

مقولهترانزیت ،واردات و صادرات وترانشیپ است.
مجتمع بندری ش��هید رجایی که در نقطه مرکزی
نوار س��احلی جنوب کشور و در اس��تان هرمزگان
ب��ا بیش از  2200کیلومتر مرز دریایی ،واقع ش��ده،
بواسطه قرار داشتن در جوار صنایع بزرگ این استان
و برخی از مهمترین اس��تانهای صنعتی کش��ور و
همچنین برخورداری از زیرساختها و شقوق مختلف
حملونقل و اتصال به ش��بکه بینالمللی راه آهن و
جاده تاریخی ابریش��م ،بیشترین نقش را در صنعت
حملونقل کشور ایفا کرده است.
فعالیت  24س��اعته گمرک ،بیمهه��ای خارجی و
بانکهای ارائه کننده خدمات ارزی در این مجتمع
و همچنین زیر ساختهای ارتباطی و پیشرفتهترین
تجهیزات بندری روز دنیا ،تنها بخشی از امکاناتی است
که در این بندر برای ارائه مطلوبترین و مفیدترین
خدمات به مشتریان خصوصا برای تجار و صاحبان
کاال و شرکتهای کشتیرانی فراهم آمده است.
بهرهمندی از امکان حملونقل چندوجهی خصوصا
خط ریلی بطول بیش از  40کیلومتر متصل به شبکه
حملونقلریلیکشورازمزایایمنحصربهفرددیگری
است که موجب شده ارتباط این بندر با کشورهای
CIS ،ترکیه و اروپا برقرار ش��ود .بطوری که در سال
 1390برای اولین بارامکانتردد قطارهایترانزیتی در
مسیر 4500کیلومتری این بندر به آلماآتی قزاقستان
در مدتی کمتر از یک هفته فراهم شده است.
عملیات ساخت این مجتمع ،در سال  1354توسط

Marine Engineering
کنسرس��یومی از شرکتهای ایتالیایی درفاصله 32
کیلومتری غرب بندرعباس،آغاز شد اما پس از پیروزی
انقالب اس�لامی با خروج اتباع بیگانه ،این عملیات
متوقف شد تا س��رانجام در زمان ریاست جمهوری
ش��هید رجایی با تالشه��ا و پیگیریهای مجدانه
ایشان،عملیات اجرایی ساخت این بندر مجددا آغاز و
به همت متخصصان ایرانی ،اولینترمینال این بندردر
شهریور سال  1363افتتاح و تا سال  ،1365بهتدریج
ساختمانها ،انبارها و محوطهها وترمینالهای دیگر
آن به بهرهبرداری برسد.
این بندر در سالهای آغاز فعالیت خود مؤثرترین و
حیاتیترین نقش را در تأمین نیازهای کشور ،در طول
دوران دفاع مقدس ایفا کرده و طی دو دهه گذشته در
شکست پروژههای تحریمی دشمنان  -بعنوان نمادی
ازتجارت ای��ران -نقش تاریخ��ی وارزندهای برعهده
داشته است.
در سال  1376با معرفی این بندر بعنوان منطقه ویژه
اقتصادی توسط دولت ،روند روبه رشد فعالیتهای این
بندر با فراهم شدن برخی تسهیالت گمرکی ،بازرگانی
و مالیاتی شتاب بیشتری یافت اما تقاضای روزافزون
همس��ایگان سواحل جنوبی خلیج فارس ،شبه قاره
هند و آس��یای دور ،برای عبور محمولههای تجاری
خود از خاک ایران و دس��تیابی به بازار کش��ورهای
مشترکالمنافع ،حوزه قفقاز وشمال اروپا ،موقعیت
ممتازی به بندر ش��هید رجایی بخشیده و این بندر
را بس��ان پلی که قارههای آس��یا و اروپا را از طریق
کریدورترانزیت��ی ش��مال – جنوب ب��ه هم متصل
میکن��د با نیازه��ا و ضرورتهای جدی��دی مواجه
ساخت .بر این اساس ،مجتمع بندری
شهید رجایی ،برای ایفای نقش بعنوان
دروازه واردات و ص��ادرات و تنظی��م
کننده نبض اقتصاد کشور ،ضمن جذب
و پرورش نی��روی انس��انی کارآمد ،با
اتخاذ سیاست  Land Lordو فراهم
ساختن امکان س��رمایهگذاری بخش

تصاویر مقایسهای بندر شهید رجایی در سال  1356و سال 1393

خصوصی ،حرکتی را برای جهانی ش��دن و گرفتن
سهم بیشتر از حملونقل دریایی و تجارت بینالمللی
آغاز کرده و برای ایستادن در رتبه اول بنادر منطقه
در افق چش��مانداز  20ساله کشور ،برنامههایی را با
هدف توس��عه و افزایش کارایی و نیزترغیب بخش
خصوصی برای س��رمایهگذاری در این بندر ،به اجرا
درآورده است.
نقط��ه آغ��از این حرک��ت ،طرح توس��عه و تکمیل
حوضچههای دوم و س��وم این مجتم��ع به منظور
احداث اس��کلههای جدید با آبخوری حدود  17متر
برای پهلودهی به شناورهای با ظرفیت  150هزارتن
بوده اس��ت .عملیات اجرایی این طرح با نگاه کوتاه
مدت و میان مدت ،از سال  1383در  2فاز آغاز شده
که با اجرای فاز  1آن 2 ،پست اسکله مجموعا به طول
 850متر با آبخوری حدود  17متر ،برای پهلودهی
به کشتیهای نسل هفتم با ظرفیت  15هزار ،TEU
ایجاد و زمینهایی به وس��عت  67هکتار ،احیاء و به
محوطههای عملیاتی این بندر اضافه شده است.
این پروژه در اسفندماه  ،1386به بهره برداری رسید
و ب��ا بهره برداری ازآن امکان پهلودهی به بزرگترین
کشتیهای کانتینری جهان و دستیابی به ظرفیتی
معادل  3/3میلیون  TEUفراهم شد.
به دنبال افتتاح اين ف��از باورود بزرگترین
كش��تي كانتينري جهان با ظرفيتي بالغ بر
 14ه��زار  TEUدر تيرماه س��ال 13 88به
بندر شهيد رجايي نام این بندر ،در بين 20
بندر بزرگ جهان كه توانايي پذيرش چنين
كشتيهايي را دارند قرار گرفت .اما بالفاصله و

همزمان با بهره برداری از این طرح ،عملیات اجرایی
فاز دوم توس��عه بندر ش��هید رجایی ،آغ��از و برای
دس��تیابی به ظرفیتی معادل  6میلیون  ،TEUکار
ساخت  7پست اسکله جدید جمعا بطول  2020متر
در موقعیت یالهای غربی و شرقی این مجموعه ،در
دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه به اتمام رسید.
از اقدامات مهم دیگر انجام ش��ده برای توسعه بندر
شهید رجایی در سالهای اخیر ،احداث بندر خلیج
فارس در ضلع ش��رقی این مجتمع با اولویت جذب
شرکتهای سرمایهگذار ،به منظور احداث مخازنی
برای صادرات وترانزیت مواد نفتی است.
این بندر در س��ال  1384درپی سیاستهای کالن
دولت  -مبنی بر تولید و صادرات فرآوردههای نفتی به
جای نفت خام  -در مساحتی به وسعت  320هکتار ،با
 10پست اسکله و سه پایانه مواد معدنی ،فرآوردههای
نفتی و پتروش��یمی و همچنی��ن کاالهای عمومی،
ایجاد ش��ده و در طول این مدت بعنوان محلی برای
استقرار مخازن وترانزیت سوخت و مشتقات نفتی و
همچنین سوخترسانی به کشتیها استفاده میشود.
در دههه��ای اخیر ذخیرهس��ازی و سوخترس��انی
به کش��تیها ،از مهمترین تمهیدات کشورها ،برای
درآمدزایی بوده و در این راستا ،بندر فجیره ،علیرغم
موقعیت نامناسب جغرافیایی ،ساالنه میلیونها دالر،
تنه��ا از این طریق ،درآمد کس��ب میکن��د .بر این
اساس ،بندر خلیج فارس ،بعنوان زون نفتی منطقه
ویژه اقتصادی بندر ش��هید رجایی با هدف استفاده
بیشتر از بازار سوخترسانی در منطقه و بهرهگیری
از زمینههای صادرات ،ترانزیت و سوآپ فرآوردههای
نفتی و بانکرینگ در این بندر ایجاد شده است.
این بندر ،هم اکنون از زمینهایی به وسعت  40هکتار
برای ایجاد مخازنی با حجم بی��ش از  560هزار تن
برخوردار بوده که با استقبال سرمایه گذاران بخش
خصوصی ،تا سال  1404یک پاالیشگاه و همچنین
مخازنی با ظرفیت بیش از  285هزار متر مکعب در
این بندر ،احداث خواهد شد.

صنعتکشتیسازیهرمزگانچشمانتظارتحول

رضاگیالنی

صنعت کشتیسازی در استان هرمزگان با چندین
دهه فعالیت وتجربه س��اخت و تعمیر انواع کشتی،
بارج ،یدک کش ،س��کوی نفتی وگازی ،هم اکنون
موتور محرک آن چش��م انتظارحمایت دولت برای
جه��ش وتحول دراین صنعت مهم و مادر درجنوب
ایران است.
صنایع دریایی مجموعه گس��تردهای از فعالیتهای
مهندسی و ساخت و ساز را در بر میگیرد که میتوان
به واس��طه آن از موقعیتهای قابل توجه ساحلی و
دریایی کشور جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی
بهرهبرداری و مرزهای آبی کشور را با محوریت حاشیه
شهرها و روستاهای پرجمعیت ساحلی متحول کرد.
ب��رای پی بردن به این مه��م و درک اهمیت باالی
توس��عه صنایع دریایی همین ب��س که بدانیم؛ هم
اکنون  80درصد صادرات و واردات کش��وراز طریق
راهه��ای آبی به خص��وص خلیج ف��ارس و دریای
عمان انجام میشود .از صنایع دریایی بعنوان محور
تقویت و توسعه زنجیره صنعتی هر کشور نام برده
شده که بعنوان بخش کلیدی ،پیوند مستحک میبا
بخشهای مختلف اقتصادی دارد و نیروی محرکهای
اس��ت که چرخهای س��ایر صنایع را به حرکت در
میآورد .درآمد حاصل از اقتصاد دریا و صنایع دریایی
شامل بخشهای مختلفی مانند ساخت و تعمیر انواع
کشتی ،سکوهای نفتی ،گازی ،شیالت ،گردشگری
روی آب و عوارض بندری است و تا  40درصد تولید
ناخالص ملی بسیاری از کشورها را تشکیل میدهد.
سهم صنایع دریایی ایران در تولید ناخالص ملی رقم
بسیار ناچیزی عنوان شده و اگر شاهد سوسویی نیز
هستیم به مدد راهاندازی سایتهای مختلف پارس
جنوبی است که درنتیجه آن سفارش ساخت تعداد
زیادی دکلهای حفاری و دیگر سازههای فراساحلی
موجب ش��د تا صنعت س��اخت و تعمیر کشتی در
اس��تانهای هرمزگان ،خوزس��تان و بوش��هر رونق
مجددیبگیرند.سفارشساختسازههایفراساحلی
تاثیر مستقیمیدرافزایش سهم این صنعت در درآمد
ناخالص ملی و همچنین باالرفتن درآمد کش��ور و
رشد یکباره اشتغال در سواحل کشور بودیم .هر چند
اعمال تحریمهای شدید علیه جمهوری اسال میدر
زمان دولتهای نهم و دهم منجر به تعطیلی بسیاری
از فازهای  28گانه پارس جنوبی ش��د که در نتیجه
آن ضربه زیادی نیز به صنایع کشتیسازی و ساخت
سازههای فراساحلی کشور وارد شد.
با اینکه تالش برای کشتیسازشدن ایران به پیش از
یودهههای 40و50هجریخورشیدی
انقالباسالم 
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بر میگردد منتهی به سبب بیتوجهیهای مفرط؛
صنعت کشتیسازی کشور قادر به پاسخگویی به نیاز
کارفرمایان داخلی برای ساخت کشتیهای بزرگ و
متوسط نیست و عمدتا ساخت کشتیهای کوچک
در حد نیاز در داخل امکانپذیر اس��ت که آن هم به
علت عمل نکردن به مدت تعیینشده زمان ساخت
مشکالت زیادی را بوجود میآورد .این مشکل موجب
شده تا با وجود حمایت دولت به خصوص واردآوردن
فشار به ش��رکتهای دولتی (شرکت ملی نفتکش
ودیگر خطوط کشتیرانی ازجمله جنوب و والفجر)
برای ثبت سفارش در داخل؛ متاسفانه از آنجایی که
مهمترین اصل قرارداد که همان زمان ساخت عملی
نگردد و در نتیجه شرکتهای مذکور روانه کشورهای
کره جنوبی ،چین و حتی برخی از کشورهای اروپایی
سازنده انواع شناورهای بزرگ و کوچک شوند .اینکه
چرا صنایع کشتیسازی داخلی نمیتوانند به تعهدات
خود در خصوص زمان تعیین شده برای تحویل شناور
به س��فارشدهندگان عمل کنند؛ سوالی است که
پاسخهای متفاوتی از سوی بهرهبرداران و سازندگان
کش��تی به آن داده ش��ده اس��ت .به گفته بعضی از
متخصصان و مدیران از آنجایی که سیاستگذاریهای
ما ( درگذش��ته) درحوزه دریایی خوب نبوده شاهد
مش��کالت این چنینی هستیم که در نتیجه آن به

دلیلمراجعهشناورهایایرانیبهتعمیرگاههایخارج
از سواحل ایران از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج
فارس هر سال ضمن خارج شدن میلیونها دالر از
جیب ملت و دولت شاهد بیکاری متقاضیان کاری
هس��تیم که حرفه اصلی آنان تعمیر و نوسازی انواع
ش��ناورهای بزرگ و کوچک است .درحالی صحبت
از ساخت و تعمیر انواع شناورها میکنیم که نیازهای
روزافزون کشورها به حملونقل دریایی موجب رشد
این صنعت ش��ده و ابزارهای حمل و نقل در دنیا به
سمت بزرگ ترش��دن گرایش مییابند و درنتیجه
کشتیهای غول پیکر اقیانوس پیما با حدود  10هزار
 TEUکانتینر در حال ساخت است .به همین دلیل
ضرورت دارد تا رشد صنعت کشتیسازی کشور ما
نیز بعنوان تابعی از تحوالت شتابان دنیای بیرون باشد
و الزمه آن حمایتهای همهجانبه دولت را میطلبد
که از همه ابزارهای ترغیبی مانند معافیت مالیاتی،
پرداخت تس��هیالت ارزانقیم��ت از محل صندوق
توسعه ملی و دیگر موارد بتوان با تزریق سرمایههای
متعدد به این بخش ،ضمن ترغیب خریداران کشتی،
برای هزاران نفر از جوانان جویای کار نیز در مناطق
ساحلی کشور با محوریت سواحل جنوبی از جمله
سواحل مکران که جزء سیاستهای اصلی حاکمیت
است؛ شغل ایجاد کرد.

Marine Engineering

استاندارهرمزگان:ایزوایکوباجهشروبهجلوست
استاندار هرمزگان گفت :با تدابیر و مدیریت صحیح ایزوایکو بعنوان مجموعهای
که تا ورطه ورشکستگی پیش رفته بود امروز شاهد طراحی و حتی ساخت
شناورهای پیشرفته و با کالس جهانی از سوی کارشناسان این شرکت هستیم.
جاس��م جادری در مراسم آب اندازی نخستین لندینگ گرافت کاتاماران در
بندرعب��اس از ایزوایکو بعنوان «یکی از صنایع با جهش رو به جلو» نام برد و
تصریح کرد :تا پایان امسال شاهد خبرهای خوش دیگری نیز در حوزه کشتی
سازی و صنایع این استان خواهیم بود .وی با اشاره به تواناییهای منحصر بفرد
ایزوایکو در زمینه ساخت انواع شناورها در کالسهای مختلف به نقل از مدیران
این مجتمع ابراز داشت :شناور کاتاماران نظامی گنجوی  2در نوع خود بی نظیر
است .ضمن آنکه چهار شناور دیگر هم به سفارش بکی از سرمایهگذاران بخش
خصوصی در حال ساخت است.
استاندار هرمزگان در ادامه با تشریح دستاوردهای دولت تدبیر وامید در پایان
دادن به کارهای نیمه تمام برجای مانده از گذشته گفت :بیشترین توان دولت
طی کمتر از یک و نیم س��ال گذش��ته تاکنون به انجام و اتمام این پروژهها
اختصاص یافته که دراین زمینه نیز موفق بوده است .جادری برخی انتقادهای
صورت گرفته در خصوص رکود اقتصادی را غیرکارشناس��ی دانست و تأکید
کرد :این افراد اگر مشکلی ندارند بهتر است از نزدیک پیشرفتها و پروژههای
افتخارآفرین را مش��اهده کنند .گفتنی اس��ت ،ماه گذشته طی مراسمی با
حضور استاندار هرمزگان نخستین لندینگ گرافت کاتاماران ساخت مجتمع
کشتیسازی و فراساحل ایران (ایزوایکو) آب اندازی شد.

مدیرعامل ایزوایکو در این مراس��م گفت :ساخت لندینگ گرافت یکهزارتنی
کاتاماران نظامی گنجوی با کاربری حمل و نقل ماشین آالت ،کانتینر و کامیون
در شرکت بحر گسترش هرمز یک و نیم سال زمان برده است.
حمید رضاییان اصل اضافه کرد :این ش��ناور با طول 56متر و عرض 18متر
و  450وزن به س��فارش بخش خصوصی ساخته شده که قادر به حمل 60
دستگاه خودرو سواری یا 20دستگاه کامیون با بار و یا  TEU 20کانتینر است.
وی با بیان اینکه «شناور مذکور تحت کالس تأییدشده ایران و استانداردهای
جهانی برای تردد میان سرزمین اصلی با جزایر خلیج فارس ساخته شده» ،از
مهمترین مزیتهای آن دو به بدنه بودن آن اشاره کرد که قادر است در شرایط
بد آب و هوایی میان جزایر و ساحل سرزمین اصلی تردد کند.

مدیرعاملایزوایکو:

توانستهایماعتمادشرکتهایسفارشدهندهراجلبکنیم

مدیرعامل ایزوایکو با اشاره به تفاوت استانداردها
در صنع��ت خودروس��ازی و کشتیس��ازی ابراز
داشت :هر چند رسیدن به کالسهای جهانی و
بینالمللی زمانبر اس��ت؛ اما ایزوایکو توانسته به
این نقطه برسد .هر چند در ابتدای راه هستیم اما
با مقایس��ه  33ماه گذشته با دوره  40ماهه قبل
از آن خروجیهای خوبی داش��تهایم که از جمله
آن میتوان به ساخت بزرگ ترین سکوی گازی
پارس جنوبی و کش��تی ایران کاشان با ظرفیت
 TEU 2200کانتینر اشاره کرد که امسال عملیات
دریانوردی آن آغاز میشود.
حمید رضاییان اصل اضافه کرد :طی 33ماه
گذشتهتاکنونتوانستهایماعتمادشرکتهای
سفارشدهنده از جمله کشتیرانی جمهوری
ی را جلب کنیم که در نتیجه آن شاهد
اسالم 
تزریق منابع مالی ارزی بودهایم که با تداوم آن
پیشرفتهای بیشتری نیز حاصل میشود.
وی افزود :صنایع کشتیس��ازی داخلی برای
اولین بار ب��ا ورود به بازارهای بینالمللی آن
هم در حض��ور تیمهای خارج��ی زیادی از

کش��ورهای صاحب برند شامل هلند ،ترکیه ،کره
جنوبی و چین برنده دو مناقصه بزرگ شد که نشان
میدهد که ایران را بعنوان یک کشور دارای صنعت
کشتیسازی و ساخت صنایع فراساحل شناخته و
قبول کرده اند.
رضاییاناصلگفت:برایدستیابیبهموفقیتهای
بیشتر میطلبد که صنایع کشتیسازی و تعمیر
آن به س��مت بخش خصوصی برود و در صورتی
که دولت تدبیر و امید همکاری بیشتری بعمل
آورد شاهد اتفاق افتادن این موضوع در کمترین

زم��ان ممک��ن خواهیم ب��ود .وی تأکی��د کرد:
دولت میتواند با واگذاری صنایع کشتیس��ازی
ایزوایک��و به بخش خصوص��ی از طریق منطقه
ویژه کشتیسازی خلیج فارس با اعمال سیاست
گذاریهای مناسب از این صنعت حمایت کند.
تنها دراین صورت اس��ت که شاهد خارج شدن
صنعت کشتیس��ازی ازرکود و تکمیل ش��دن
حوضچه خش��ک این مجموعه خواهیم برد که
برای عملیاتی کردن آن نیاز به 256میلیون دالر
بودجه اس��ت .به گفته مدیرعامل ایزوایکو ،با راه
اندازی حوضچه خشک در مجموعه
منطقه ویژه کشتیسازی خلیج فارس
حداقل برای چهار ت��ا پنج هزار نفر
بطور مس��تقیم شغل ایجاد میشود.
در صورت پذیرش شناور  300متری
کالس کانتینرب��ر 11هزارتنی برای
تعمیر؛ ب��ه ازای هر تن یک ش��غل
پایدار بین 18تا24ماه ( برای نوسازی
کشتی) یعنی یکهزارو  570شغل به
مدت دو سال ایجاد میشود.
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شیالتهرمزگان؛ دستاوردهاونگرانیها
استان هرمزگان،
بعنوان مهمترین
اس��تان دریایی
کشور ،ظرفیتها
و توانمندیهای
بالق��وه و بالفعل
زیادی در بخ��ش صید ،صی��ادی و فعالیتهای
ش��یالتی دارد ک��ه با ت�لاش و همدلی مجموعه
نیروهای شیالت اس��تان بهرهبرداری مطلوبی از
آن صورت گرفته اس��ت؛ به طوری که این استان
در بسیاری از زمینه شیالتی ازجمله میزان صید،
پرورش میگو ،ایجاد زیستگاه مصنوعی و رهاسازی
بچه میگو به دریا در راستای بازسازی ذخایر میگو
اس��تان دارای جایگاه ممتاز و برتر در کشور است.
برخ��ورداری از  90درص��د ظرفیت پرورش میگو
کشور 13،کارگاه تکثیر،تولید بیش از 400میلیون
بچه میگو ،تکثیر و تولید بچه ماهی ،رتبه اول صید
کشور در چندین سال پیاپی 108 ،واحد صنعتی
عمل آوری ،فرآوری و  ...بیشترین تعداد شناورهای
صیادی متشکل از 1100شناور لنج 3300 ،شناور
قایق و بیش از  50کشتی تنها بخشی از پتانسیل
شیالتی استان هرمزگان اس��ت که امید است با
حمایتهای دولت و مس��ؤوالن کشور به بهترین
شکل ممکن از این پتانسیلها در راستای جایگاه
کشور بهره برد.
صید غیرمجاز و تجاوز به آبهای استان
علیرغم این ظرفیتها و دس��تاوردها ،نگرانیها از
تهدید منابع آبزی با بروز چالشها ،وارد فاز جدی
شده است .خوشبختانه پس از تالشهای صورت
گرفته از سوی شیالت هرمزگان در راستای آگاه
س��ازی مردم هرمزگان بویژه جامع��ه صیادی از
عواقب افزایش فشار به ذخایر آبزیان ،امروز شاهد
این هس��تیم که جامعه صیادی استان هرمزگان
گامه��ای خوبی را در ارتب��اط با این مهم در حال
برداش��تن اس��ت .مردم و جامعه صیادی به صید
بیرویه آبزیان حساس ش��دهاند و بستر و زمینه
مناسب و الزم برای مبارزه با عوامل کاهش ذخایر
آبزیان در استان هرمزگان فراهم شده است .با این
حال ،مبارزه با صید غیرمجاز و مرتفع ساختن فشار
موجود بر صید آبزیان ،نیازمند تأمین اعتبار و منابع
مالی جهت تقویت یگان حفاظت منابع ،بازسازی
ذخایر آبزیان و همچنین برنامههای ترویجی است
ل و هوش��یاری دولت
که امید میرود با دقت عم 
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تدبیر و امید این مهم هرچه س��ریعتر مهیا شود.
متأسفانه از سوی تعاونیهای صیادی و همچنین
صیادان هرم��زگان گزارشهایی مبن��ی بر دیده
شدن شناورهای بدون پالک و مجوز غیربومی از
سایر مناطق و اس��تانها در آبهای استان رسیده
شده که در صورت ادامه فعالیتهای مضر و بدون
مجوز این شناورها بیشک صیادان مجاز با کاهش
صید روبهرو خواهند ش��د .در ص��ورت ادامه روند
تجاوز شناورهای صیادی سایر استانها به آبهای
هرم��زگان و همچنین عدم توقف س��ایر عوامل
کاهش صید مانند قاچاق س��وخت ،فعالیتهای
شیالت در بازسازی ذخایر و مبارزه با صید غیرمجاز
نیز بینتیجه خواهد ماند .در رابطه با فعالیتهای
متوقفکننده کاهش ذخایر آبزیان خوش��بختانه
با توجه ب��ه پیگیریهای ص��ورت گرفته ،بخش
خصوصی ،تعاونیهای صیادی و س��رمایهگذاران

نیز عالقهمندی خود را برای مشارکت در این مهم
اعالم داش��تهاند که اعالم آمادگی تعاونی صیادی
صلخ در همکاری بازسازی ذخایر آبزیان در منطقه
از جمله مشارکت در پایش و ارزیابی ،حمل و نقل،
تأمین نیروی انسانی و تامین شناورهای صیادی
برای این مهم از اقدامات بخش خصوصی در این
زمینه بوده است.
تشکیل کمیس�یون رس�یدگی به تخلفات
آبزیپروری
از سوی دیگر ،کمیس��یون رسیدگی به تخلفات
آبزیپ��روری با هدف رعایت قوانی��ن و مقررات و
برخورد با متخلف��ان در زمینه آب��زی پروری در
شیالت استان راه اندازی شد .در این کمیسیون در
صورت بروز تخلف در مدیریت تکثیر و پرورش میگو
وسایر فعالیتهای آبزی پروری با متخلفان برخورد

سیدپرویزمحبی

مدیرکلشیالتهرمزگان

خواهد شد .افرادی که بدون کسب مجوزهای الزم
از شیالت اقدام به ایجاد واحدهای تکثیر و پرورش
نمایند فعالیت آنان غیرقانونی است و براساس قانون
با آنها با جدیت برخورد میشود .پایان یافتن اعتبار
پروانههای صادر شده و پیگیرنشدن برای تمدید
آن ،تغیی��ر نام دارنده پروانه تا قبل از بهرهبرداری،
واردات و ص��ادرات هرگون��ه آبزیان و نقل وانتقال
آبزیان پرورشی زنده بدون مجوز از دیگر تخلفات
مطرح در حوزه آبزیپروی ش��یالت میباشد .در
صورت مشاهده و یا بروز تخلف ،متخلفان برحسب
نوع تخلف و براس��اس قانون از سوی کمیسیون
رسیدگی به تخلفات آبزی پروری به مراجع قضایی
معرفیمیشوند.
تدوینبیمهنامهجامعصیادان
فعالیتهای صیادان همیشه با خطرها و حوادث
همراه بوده است و بیمهها و دیگر طرحهای موجود

حمایتی ،پاس��خگوی نیازهای اساسی و خطرات
غیرقابل انکار دریا و تهدیدات عوامل طبیعی برای
صیادان نبوده است .براساس ارزیابیهای به عمل
آمده سعی ش��ده است با مشارکت صیادان بیمه
نام��های جامع و کامل با محوریت مرتفع س��ازی
دغدغه صیادان تدوین شود و با نظارت دستگاههای
مرتب��ط برای بهرهب��رداری در اختی��ار صیادان و
بیمهگزاران قرار گرفت .الزامات قانونی برای بیمه
برای پیش��گیری از بروز خس��ارت برای صیادان،
وجود خالءهای اجرایی در بیمه نامههای صیادان
در گذشته و گسترش چتر حمایتی برای صیادان
از دیگر دالیل تدوین این بیمهنامه بود .بیش از 29
هزار صیاد در استان هرمزگان مشغول به فعالیت
هستند .بیشک اجرایی شدن یک بیمهنامه اصولی
میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح زندگی این
صیادان داشته باشد.

رویدادها

رقابت پر تب و تاب

گزارشی از مرحله نهایی
سومیندورهمسابقاتملیشناورهایهوشمند

متنوحاشیهسومیندورهمسابقاتشناورهایهوشمند

رقابت پرتب و تاب؛ تجربههای ماندگار
مرحله نهایی سومین دوره مس��ابقات شناورهای
هوشمند طی روزهای  29مهرماه تا اول آبان ماه در
محل دریاچه پارک ارم تهران برگزار شد.
در مراس��م افتتاحیه این مسابقات علی جهاندیده،
مع��اون بن��دری و مناطق ویژه س��ازمان بن��ادر و
دریانوردی ،پروین فرشچی ،معاون دریایی سازمان
حفاظت محیط زیس��ت ،اکرمیف��ر ،رییس مرکز
همکاریها و فناوریهای ریاستجمهوری ،محمد
س��عید سیف ،رییس ستاد دریایی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،مهدی اعتصام ،مدیرعامل
شرکتتایدواترخاورمیانه،عبدالکریمرزازان،مدیرکل
تأمین و نگهداری سازمان بنادر و دریانوردی و تعدادی
از کارشناس��ان و مدیران نیروه��ای دریایی ارتش و
سپاه ،وزارت دفاع و شرکتهای دریایی کشور حضور
داش��تند ..این مسابقات با هدف تقویت مهارتهای
فنی و مهندس��ی و خالقیت دانش��جویان و دانش
آموزان ،تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه ،ایجاد
بستری هدفمند برای خالقیت و نوآوری دانشجویان
و ط��رح ایدههای ن��و ،تمرین مهارته��ای تیمی
( ،)Team Workآش��نایی عملی ب��ا اصول طراحی
مهندس��ی ،تروی��ج روحی��ه کارآفرین��ی و ایج��اد
پتانسیلهای نوآورانه در دانشجویان و دانش آموزان
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برگزار شد.
گزارشآماریمسابقات
دبیر کمیته فنی سومین دوره مسابقات شناورهای
هوشمند در ابتدای این مراسم گفت :سومین دوره
مسابقات شناورهای هوش��مند به همت دانشگاه
صنعتی شریف و انجمن مهندس��ی دریایی ایران
انجام میشود که در این رقابت علمی 125 ،دانشجو
و  40دانش آموز از  14استان کشور ،دستاوردها و
دانستههای علمی خود را به کار میبندند تا بهترین
شناور را که دارای س��ه مولفه سرعت ،دریامانی و
مانور است؛ ارائه دهند.
بهنام ص��ادق زاده اعالم کرد :طب��ق آخرین آمار،
در این دوره از مس��ابقات شاهد هنرنمایی  28تیم
دانشجویی و  15تیم دانش آموزی خواهیم بود که
از  21دانشگاه سراسری و آزاد و  12مدرسه دولتی
و غیرانتفاعی وارد رقابتها شدهاند و این نویدبخش
رقابتی جذاب در سومین دوره مسابقات خواهد بود.
صادق زاده گفت :عالوه بر دانشگاه صنعتی شریف
و انجمن مهندسی دریایی ایران ،ارگانهای دیگری
از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
س��ازمان بنادر و دریانوردی ،نیروی دریای سپاه و
ارتش،سازمانصنایعدریاییوزارتدفاعوپشتیبانی

نیروهای مسلح و سایر نهادها و سازمانهای دریایی
در این دوره از مس��ابقات همکاری دارند و کمیته
برگزاری مسابقات با تالش بیوقفه سعی در اجرای
هرچه بهتر مسابقات را دارند.
سهدههفعالیتهایدریایی
دبیرسومیندورهمسابقاتملیشناورهایهوشمند
گفت :با وجود گذش��ت س��ه دهه از فعالیتهای
دانشگاهی و صنعتی در بخش دریا هنوز از شرایط
مناسبیبرخوردارنیستیم.
دکتر مجید عباسپور در مراسم افتتاح مرحله نهایی
مسابقات ملی شناورهای هوشمند توضیح داد :این
مسابقاتباهمکاریدانشگاهصنعتیشریفوانجمن
مهندسی دریایی ایران از سال  1387آغاز شد و در
این مدت ،سیر تکاملی داشته است .وی با اشاره به
اینکه «سابقه صنعت دریایی در ایران به اوایل دهه
 60برمیگردد» ،گفت :در حوزه دانشگاهی هم ارائه
این رشته به سال  1364برمیگردد و میتوان گفت
رشته مهندسی دریا در ایران سه دهه قدمت دارد.
عباسپور با بیان اینکه «علیرغم همه تالشها هنوز
پیشرفتالزمرادرصنعتدریایینداشتهایم»،یادآور
شد :در این مدت ،جایگاه صنعت دریایی از کمیتهای

Marine Engineering
در زیرمجموعه وزارت صنایع سنگین در دهه
 60به تشکیل شورایعالی صنایع دریایی ارتقاء
یافته؛ اما هنوز کشور در بخش دریایی اقتدار
الزم را ندارد.
وی همچنی��ن از تش��کیل کارگ��روه ویژه
صنای��ع دریایی در وزارت عل��وم در دولت
یازدهم خب��ر داد و گفت :این امر میتواند
به بهبود فعالیتهای آموزش��ی و پژوهشی
در بخش دریایی کمک کند .دبیر سومین
دوره مسابقات ملی ش��ناورهای هوشمند
ب��ا بیان اینک��ه «قصد داریم غی��ر از حوزه
شناورهای هوش��مند در سایر فناوریهای
دریایی نیز فعال شویم» ،ابراز امیدواری کرد
مجموعه این تالشها منجر به دستاوردهای
جدی در دهه چهارم فعالیتهای دریایی در
کشور شود.
مسابقاتدرسطحکمیوکیفیباالتری
برگزارشود
معاون بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر
و دریانوردی نیز در این مراس��م حمایت
این س��ازمان را از ارتقای سطح برگزاری
مس��ابقات ملی ش��ناورهای هوشمند در
ادوار آتی اعالم کرد.
عل��ی جهاندی��ده گفت :س��ازمان بنادر و
دریانوردی در سالهای گذشته با تشکیل
کمیته وجوه اداره ش��ده رویک��رد خود به
حمای��ت از صنایع دریایی کش��ور را اثبات
کرده است.
وی با بیان اینکه «سازمان بنادر در سال 82
کمیته وجوه اداره شده را پایهگذاری کرد»،
افزود :این اقدام باعث شد تا ساخت لندینگ
کرافت و ش��ناورهای مس��افربری در داخل
بومی سازی شود و با ارائه بیش از  70میلیارد
تومان تسهیالت به متقاضیان ساخت شناور
در داخل ،صنعت کشتیس��ازی را در بخش
ش��ناورهای کوچک و متوس��ط رونق دهد.
جهاندیده اعالم کرد :در حال حاضر ساخت
شناورهای جستجو و نجات دریایی  SARرا
در دستور کار کمیته وجوه اداره شده داریم و
حمایتهایی را از ساخت رباتهای زیردریایی
داشتهایم .وی در مورد مسابقات شناورهای
هوشمند نیز با تأکید بر اینکه «این مسابقات
باید در سطحی کمی و کیفی باالتری برگزار
ش��ود» ،پیش��نهاد ک��رد در ادوار بعدی این
مسابقات به تجهیزات بندری هم توسعه پیدا
کند و تالش شود در سطح بینالمللی برگزار
ش��ود .معاون بندری و مناطق ویژه سازمان
بنادر و دریانوردی افزود :این س��ازمان برای
حمایت مادی و معنوی از این رویداد آمادگی

شناورهایهوشمندچطورداوریشدند؟
رییس کمیته دانش��جویی انجمن مهندس��ی دریایی ایران که از نزدیک در جریان رقابت ش��ناورهای
هوش��مند قرار داش��ت و از داوران مس��ابقات نیز بود؛ درباره مس��ایل داوری و روند برگزاری این دوره
توضیحاتی ارائه داد.
محسن خسروی بابادی دراینباره به خبرنگار مارین نیوز گفت :مسابقات شناورهای هوشمند طی دو روز
در رده دانشجویی و یک روز در رده دانشآموزی انجام گرفت.
وی افزود :رقابت شناورهای دانشجویی در چهار بخش سرعت با کنترل ،سرعت هوشمند ،مانور با کنترل
و مانور هوشمند انجام شد.
وی با بیان اینکه « 24تیم در رده دانشجویی در این مسابقات شرکت کردند» ،توضیح داد :در روز اول
به علت بارش باران فقط  8تیم توانس��تند تس��تهای خود را انجام دهند و رقابت  18تیم دیگر در روز
دوم انجام گرفت.
رییس کمیته دانشجویی انجمن مهندسی دریایی ایران کیفیت این دور از مسابقات را نسبت به ادوار
قبل باالتر دانست اما درعین حال گفت :تعداد تیمهای شرکتکننده در این دوره کمتر از ادوار قبل بود
که میتواند دالیل مختلفی از جمله اشتغاالت درسی دانشجویان را داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا شناورها نباید برای حرکت در شرایط مختلف جوی و بارانی طراحی
میشدند؟» ،توضیح داد :ما میتوانستیم همه تستها را روز اول و در شرایط بارانی انجام دهیم؛ اما به
علت تغییرات جوی و کاهش و شدت باران در ساعات مختلف ،عمال شرایط برای تیمها نابرابر میشد و
به همین جهت هم ،تصمیم به توقف رقابتها در روز اول گرفتیم.
وی تصریح کرد :اگر ش��رایط روز اول مس��ابقات کامال بارانی بود ،آمادگی داشتیم از همه تیمها تست
بگیریم؛ اما متغیر بودن شرایط جوی ،عمال رقابت تیمها را ناعادالنه میکرد.
رییس کمیته دانشجویی انجمن مهندسی دریایی ایران در پاسخ به این پرسش که «آیا وجود اسپانسرهای
صنعتی برای برخی تیمها و هزینه باالی این شناورها ،آنها را در موقعیتی ناعادالنه در برابر سایر تیمها
قرار نمیدهد؟» ،گفت :ما در امتیازدهی این مسایل را در نظر نمیگیریم و صرفا به خالقیت ،مهندسی،
طراحی و شاخصهای انجام تست توجه داریم.
خسروی بابادی درباره وضعیت تیمهای دانشآموزی نیز از شرکت  18تیم در این رده از مسابقات خبر
داد و گفت :تعداد تیمهای حاضر و کیفیت شناورهای دانشآموزی با توجه به برگزاری مسابقات این رده
برای اولین بار ،خوب بود.
وی با بیان اینکه «یکی از شناورهای دانشآموزی ایدهای خالقانه را به کار گرفته بود» ،توضیح داد :این
شناور ترکیبی از ایرکرافت و هاورکرافت بود و به مرحله تست رسید.
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میخواستیم شناور مثل هواپیما باال رود

عضو تیم دریابان در مسابقات شناورهای هوشمند گفت :مشکالت این مسابقات بیشتر مربوط به شرایط آب
و هوایی و بی نظمی شدید در روند اجرایی آن بود .مصطفی اردشیری ،عضو تیم دریابان از دانشگاه فردوسی
مش��هد ،گفت :ما در وهله اول میخواس��تیم شناوری را بسازیم که کامل از آب جدا شود و مثل هواپیما باال
رود؛ ولی آنگونه که انتظار داشتیم نشد.وی افزود :ویژگی بعدی این شناور حذف سکان است که باعث میشود
قطعات متحرک از شناور کم شوند و به همین نسبت هم خرابی شناور کمتر میشود .ما چون میخواستیم
شناورمان از آب جدا شود ،موتورها را بیرون گذاشتیم که وابستگیمان از آب قطع شود.اردشیری با بیان اینکه
«مشکالت مسابقه بیشتر مربوط به شرایط آب و هوایی و بی نظمی شدید مسابقات بود» ،توضیح داد :بینظمی
بخش اجرایی مسابقات باعث بینظم شدن تیمهای شرکتکننده نیز شد .مشکل دیگر مسابقات مربوط به
اقامت شرکتکنندگان بود که بعضی از تیمها در روز اول مسابقات ،زیر باران جایی برای اسکان نداشتند.
انجمن علمی دانشگاه تمام هزینهها را داد

عضو تیم آتراتوس در مسابقات ملی شناورهای هوشمند از روند اجرایی مسابقات و دوری محل اسکان
تیمها به محل مسابقات انتقاد کرد .مهران باغبانی ،سرپرست تیم آتراتوس از دانشگاه فردوسی مشهد ،که
توانست مرحله گردش هوشمند مسابقات را انجام دهد؛ گفت :این شناور دو موتور الکتریکی دارد که به
وسیله دو عدد  speed controlخنک کننده آب و یک پمپ آب را میکشد و از طرف دیگر خالی میکند
و داخل خود speed controlerها آب جریان پیدا میکند و باعث خنک شدن آن میشود .وی افزود :برای
هوشمندسازی این شناور از  GPSو ژیروسکوپ استفاده کردیم .باغبانی روند مسابقات را از لحاظ اجرایی
ضعیف دانست و گفت :مشکالت ما در این مسابقات مربوط به دوری محل اسکان و ایاب و ذهاب به محل
مسابقات بود .مثال ما گاهی ابزار مورد نیازمان در محل اقامت بود و بعلت دوری مسافت نمیتوانستیم به
آن دسترسی داشته باشیم .به گفته وی ،انجمن علمی دانشگاه تمام هزینههای این تیم را تقبل کرد.
انتظارات برآورده نشد
عضو تیم دانشگاه خارک در مسابقات شناورهای هوشمند گفت :با توجه به هزینه انجامشده برای حضور
در این مسابقات ،انتظارات ما برآورده نشد .پیمان غالمی ،که با شناور خارک و از دانشگاه آزاد اسالمی
خارک ،در مسابقات شرکت داشت؛ توضیح داد :سرعت وسبک بودن بدنه شناور و طراحی آیرودینامیک
عالی از ویژگیهای این شناور است و بهراحتی میتواند تا  15کیلوگرم بار را تحمل کند .وی مشکالت این
دوره از مسابقات را بیشتر به شرایط آب و هوایی مربوط دانست و افزود :با توجه با اینکه دانشگاه ما سال
قبل هم در این مسابقات حضور داشت سطح مسابقات در سال پیش بهتر بود .از آنجا که این مسابقات در
سطح کشوری است و زیر پوشش رسانهها قرار میگیرد؛ باید خیلی بهتر از این اجرا شود .غالمی درباره
منابع ساخت این شناور گفت :دانشگاه ما تمام هزینهها را تأمین کرد .اما با توجه به اینکه این همه هزینه
کردیم و به اینجا آمدیم؛ توقع باالیی از دانشگاه صنعتی شریف داشتیم که برآورده نشد.
دانشگاه هیچ حمایتی از ما نکرد
عضو تیم دانشجویی کارون در مسابقات شناورهای
هوش��مند که همه اعضای آن از دخت��ران بودند؛ به
مش��کالت مالی ،اس��کان و ایاب و ذه��اب این تیم

اشاره کرد .آوا عرفانی ،عضو تیم دانشجویی کارون از
دانشگاههای فردوسی و پیام نور مشهد گفت :شناور ما
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کاتاماران است با planningهای سه تایی در دوطرف
آن و زیر آن شناورهای تونلی برای سرعت قرار دادیم.
وی روند مسابقات را خوب دانست و درعینحال افزود:
ما در بحث تأمین هزینهها بس��یار مشکل داشتیم و
دانش��گاه هیچگونه حمایت مالی از ما نکرد .ما تمام
شناور را با بودجه شخصی خود درست کردیم و این
انتظار را داشتیم که چون انگیزه زیادی برای شرکت
در اینگونه مسابقات داریم؛ دانشگاه و مسؤوالن از ما
حمایت کنند .عرفانی در پاس��خ به این پرس��ش که
«با این شرایط آیا سال بعد هم در مسابقات شرکت
میکنید؟» ،گفت :اگر دانشگاه از ما حمایت کند حتما
با ش��رایط بهتری در مسابقات شرکت خواهیم کرد؛
ولی با شرایط فعلی به قول معروف ذوقمان کور شده
اس��ت .وی در پاس��خ به این پرسش که «با توجه به

اینکه ش��ما تنها تیم بانوان حاضر در این مس��ابقات
هس��تید؛ آیا با مشکلی در این زمینه روبرو شدید؟»،
گفت :ما در زمینه اسکان مشکل زیادی داشتیم .مثال
شب قبل از مسابقات به سختی توانستیم جایی برای
اقامت پیدا کنیم و با توجه به اینکه اعضای تیم ما همه
دختر هستیم؛ برای رفت و آمد هم مشکل داشتیم.
این دانشجو افزود :از دانشگاه توقع داشتیم که حتی
هزینه رفت و آمد را از خودمان میگرفت؛ اما ما را در
قالب تیم و بصورت گروهی به مسابقات میفرستاد که
اینگونه هم امنیت بهتری داشت وهم وجهه بهتری.
این دانشجوی دختر رقابت با تیمهای آقایان را بدون
هیچگونه مشکلی توصیف کرد و گفت :حتی در بعضی
مسائل و مشکالت که برای شناور ما ایجاد شده بود،
تیمهای دیگر بسیار همکاری و کمک کردند.
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بودجه تیمها یکسان نبود

سید مهدی ساجدی ،عضو تیم توانا از دانشگاه امام
خامنهای زیباکنار گیالن ،گفت :تندرو بودن شناور
ما ویژگی برجس��ته آن است که در مسابقه تست
سرعت مقام اول را کس��ب کردیم .از ویژگیهای
دیگر آن سیستم اطفاء حریق و سیستم معکوس

حرکت کردن پروانه است که آن را به عقب هدایت
میکن��د .وی با بیان اینکه «تیم ما برای اولین بار
بود که در این مس��ابقات ش��رکت میکرد» ،روند
مس��ابقات را خوب دانست و درعینحال گفت :در
بحث شناورهای هوشمند ،تیمها هنوز به پختگی
کامل نرسیدهاند؛ اما در بخش سرعت تیمها بهتر
ش��دهاند .اما در کل بی نظمیهایی را در قسمت
اجرایی و داوری مس��ابقات شاهد بودیم .ساجدی
درباره مشکالت این دوره از مسابقات گفت :یکی
از مشکالت مربوط به اسکان شرکتکنندگان است
زیرا تیمهای شهرستانی که برای مسابقات میآیند،
خواب��گاه ندارند و خوابگاه ه��م باید نزدیک محل
برگزاری مس��ابقات باشد .وی افزود :مشکل بعدی

مربوط به برنامهریزی مسابقات است یعنی اینکه
برنامهریزان مسابقه سعی کنند برنامههای تعیین
ش��ده را عوض نکنند .مثال ما آمادگی داریم تست
ش��ناور را در فاصله 10دمتری انجام بدهیم؛ اما به
طور ناگهانی این فاصله به  75متر تغییر میکند.
وی با ابراز خوش��نودی از ایجاد فضای رقابتی بین
دانشجویان درعینحال گفت :این رقابتها ،زمینه
بروز خالقیت دانش��جویان را فراهم آورد؛ ولی نیاز
به حمایت بیشتر مس��ؤوالن از همه تیمها وجود
دارد .زیرا بودجه تیمها یکسان نیست به طور مثال
بعضی تیمها 20میلیون خرج کردند ،بعضی تیمها
 5میلیون و بعضی تیمها هم از بودجه ش��خصی
خودشان خرج کردهاند.

نظامی بودیم؛ مشکل نداشتیم
عضو تیم مروارید 2در مسابقات شناورهای هوشمند گفت :از آنجا که تیم ما مربوط به دانشگاهی نظامی بود؛
در زمینه اسکان و تأمین بودجه مشکلی نداشتیم .کامبیز دیوساالر گفت :اعضای تیم ما چهار نفر است که به
سرپرستی استادمان دکتر آقابابایی آمده ایم و این شناور هم پروژه فارغالتحصیلی ما است .وی افزود :بدنه شناور
ما کاتاماران دوبدنه است؛ به همین جهت ،سطح تماس آن با آب کم است .برای همین سرعت باالیی میتواند
داشته باشد .این دانشجو ادامه داد :روند مسابقات تاحدودی خوب است؛ البته روز اول با شرایط جوی بدی روبرو
شدیم ولی در روز دوم شرایط جوی خوب بود و تیمهای شرکت کننده هم بسیار خوب بودند .ما بعنوان تیمی
که برای اولین بار شرکت کردهایم ،راضی بودیم .وی درباره مشکالت این تیم گفت :ما مشکل خاصی نداشتیم و
چون دانشگاهمان نظامی است؛ برای همین در زمینه اسکان و تأمین بودجه مشکلی نداشتیم.
دانشگاه حمایت خوبی کرد

عضو تیم توسن در مسابقات ملی شناورهای هوشمند گفت :علیرغم حمایت خوب دانشگاه از ساخت
این شناور ،در تأمین هزینههای مدت برگزاری مسابقات به مشکل برخوردیم .توحید محمدپور ،عضو
تیم توسن از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،در گفتوگو با خبرنگار مارین نیوز روند مسابقات را خوب
دانست و درعینحال افزود :مشکالت جوی روز اول مسابقات کمی در روند مسابقات اخالل ایجاد کرده
بود .وی بیشتر مشکالت مسابقات را به بخش اجرایی و نبودن نظم و قوانین مشخص مربوط دانست و
افزود :مشکل دیگر مشکل اسکان شرکت کنندگان است؛ به طور مثال من خودم شحصا شب قبل از
مسابقه جایی را برای اسکان نداشتم.این دانشجو ادامه داد :برای ساخت شناور دانشگاه مربوطه تأمین
هزینه کرد؛ ولی ما و سایر دوستان برای هزینههای بعدی یعنی هزینههایی که در حین مسابقات پیش
میآید ،به مشکل خوردهایم .ولی در کل دانشگاه از ما حمایت بسیار خوبی کرد.
بعضی شناورها الگوی ما هستند
عضو تیم دانشآموزی سیلک در مسابقات شناورهای هوشمند ابراز امیدواری کرد که چنین تیمهایی
بتوانند از ش��ناورهای با طراحی پیش��رفتهتر در ادوار آتی الگو بگیرند.محمدرضا گندمکار ،عضو تیم
دانشآموزی تیم س��یلک از مدرس��ه تیزهوشان کاشان ،به خبرنگار مارین نیوز گفت :ما در این دوره
بیشتر برای آشنایی با روند مسابقات شرکت کردیم .قایق ما بسیار ساده است و وزن خاصی را میتواند
تحمل کند که انشاءاهلل برای دوره بعد ویژگی هوشمند را هم به آن اضافه میکنیم.وی با بیان اینکه
«هرچه کیفیت مس��ابقات پایینتر باشد با کمی سعی و تالش برنده شدن آسانتر میشود» ،گفت:
کیفیت مسابقات زیاد الال نبود؛ ولی بعضی شناورها بسیار خوب طراحی شده بودند که میتواند الگوی
ش��ناور ما در سالهای بعد باشد.گندمکار مشکل اصلی مس��ابقات را شرایط جوی و در مرحله بعد،
بینظمی مسابقات دانست.
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درنخستینجلسهشورایستادتوسعهفناوریوصنایعدانشبنیاندریاییمطرحشد

حمایتارگانهایدریاییازنقشهراهتوسعهفناورهایدریایی

نخستینجلسهشورایستادتوسعهفناوریوصنایع
دانش بنیان دریایی در محل معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برگزار شد .در ابتدای جلسه ،دکتر
وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی بر لزوم
تدوین و تنظیم سیاستهای کالن در ستاد توسعه
فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی تأکید کرد و
افزود :تعداد زیادی از ادارات و دستگاههای اجرایی
کشور با حوزههای دریایی در ارتباطند از بخشهای
نظامی گرفته تا بخشهای اقتص��ادی .وی افزود:
اخیرا ً ش��اهد ابالغ سیاستهای کالن حوزه علم و
فناوری از جانب مقام معظم رهبری بودهایم که این
سیاستها باید بعنوان نقشه راهی در راستای تدوین
س��ندهای راهبردی مرتبط با عملکرد س��تادهای
موجود در معاونت علمی باشد .معاون توسعه فناوری
در پایان س��خنان خود خواستار استفاده از تجارب
سایر ستادهای پیشکسوت مثل ستاد نانو در راستای
دستیابی به اهداف تعیینشده خود شد.

تشکیل 4گروه در ستاد دریایی
در ادامه جلسه دکتر محمد سعید سیف ،دبیر ستاد
توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی ضمن
معرفی ستاد ،بیان اهداف ،سیاستها و راهبردهای
آن به ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد طی  6ماه
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نخست امس��ال پرداخت و گفت :از پتانسیلهای
موجود در صنعت دریا اس��تفاده درس��تی نشده
است.البته در حوزههایی از صنایع دریایی عملکرد
خوبی داشته ایم به عنوان مثال ما دومین ناوگان
نفتکش در دنیا را داریم و در حوزه صید و شیالت
هم وضعیت مناسبی داشتیم ،اما با واگذاری ساخت
کش��تی به کش��ورهای دیگر زنجیره اشتغالی که
به واس��طه صنایع دریایی و به خصوص س��اخت
کشتی در کشور ایجاد شده است را با مشکل روبرو
میکنیم.
وی درباره شکل ساختاری دبیرخانه ستاد توسعه
فن��اوری و صنایع دانش بنیان دریایی گفت :چهار
کارگروه اجرایی در دبیرخانه س��تاد تشکیل شده
است که عبارتند از کارگروه ترویج -توسعه فناوری-
مطالعات و بر نامه ریزی و کارگروه توسعه بازار که
تمام این کارگروهها با کمیتههای تخصصی مرتبط و
در ارتباطند و در واقع این کمیتهها رابط بین ستاد و
سازمانهای مرتبط خواهد بود .وی در نهایت به بیان
روشهای همکاری با ستاد دریایی پرداخت و گفت:
معرفی ش��رکتهای دانش بنیان در حوزه دریایی،
همکاری در تدوین نقش��ه راه فناوریهای دریایی
کشور ،معرفی نمایندگان از سوی سازمانها برای
حضور در کارگروههای تخصصی س��تاد دریایی و

همکاری در جهت یکپارچه سازی و تکمیل آمارنامه
صنایع دریایی ،معرفی اولویتهای تحقیقاتی از سوی
سازمانها ،همکاری در جهت گسترش فعالیتهای
ترویجی ،هم��کاری در جهت ایجاد ش��بکه ملی
آزمایشگاهی دریایی و تدوین روشهای همکاری
در جهت حمایت از پایان نامهها از جمله روشهای
همکاری با این ستاد است.
در ادامه این جلس��ه س��ایر اعضای ش��ورای ستاد
به اظهار نظر و بیان راهکارهای همکاری بیش��تر
مجموعه خود با ستاد دریایی پرداختند.

روند کند کار در آبهای عمیق
ابتدادکترابراهیمشفیعیمدیرکلامورفناوریوزارت
نفت ،ضمن تشکر از تشکیل ستاد گفت :حدود دو
سال و نیم است که در حوزه دریا وآبهای عمیق
یک کمیته عالی برای توسعه فناوریها ایجاد شده
تا نیازهای این حوزه احصاء شود .درحوزهآبهای
کم عمق مثل خلیج فارس از سال  1340کار کرده
ایم و تجربه داریم ولی درآبهای عمیق مثل دریای
ال کاری انجام نشده و حدودا ً
عمان و دریای خزر اص ً
 5-4سالی است که فعالیتها شروع شده ولی بدلیل
عدم دسترسی به فناوریهای نوین ،کارها به کندی
انجام میشود .وی ادامه داد :امیدواریم که بتوانیم با
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همکاری و مساعدت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری وارد این حوزهها شویم ،و هر چه سریعتر
به نتایج بهتری برسیم.
به بیمههای دریایی توجه شود
در ادامه دکتر اکرمی فر رئیس مرکز همکاریهای
فناوری و نوآوری ریاست جمهوری پیشنهاد کرد
در برنامههای س��الیانه س��تاد به زیرس��اختها و
نهادهای خدمات پشتیبان دریایی مثل بیمهها (که
بعضاً برای کشور هم مشکالتی از این جهت پیش
میآید) و یا نهادهای سرمایه گذاری در این حوزه
هم توجه ش��ود تا تسهیل گر فعالیتهای دریایی
باش��د .وی ادامه داد :رفع تعارض قوانین است که
بخشی از موانع در حوزههای مختلف مربوط به این
مشکل است و ستاد میتواند به حل آن با همکاری
س��ایرین کمک کند .اکرمی ف��ر تأکید کرد :کلیه
اعضای ش��ورا بایستی مشارکت ثمر بخش داشته
باشند و یک هدف واحدی را دنبال کنند و متعهد
به انجام آن باشند.چرا که ستاد ماهیت فرابخشی
دارد و همه دستگاههایی که در اینجا نماینده دارند
در آن نقش دارند.
یافتنمنابعمالیجدید
مهن��دس کیانپور رئی��س اداره صنای��ع دریایی
–هوایی-ریل��ی وزارت صنعت،معدن،تجارت نیز
ضمن تشکر از برگزاری این گفت :با اجرایی شدن
سیاستهای توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی و ورود بخش خصوصی به این بخش ،بحث
تأمین منابع مالی بطور جدی تر مطرح میشود.
پ��س یکی از اهداف این مجموعه میتواند یافتن
این منابع جدید باشد.
بزرگترینشبکهعلومشیالتیکشور
دکتر پورکاظمی رئیس مؤسس��ه تحقیقات علوم
ش��یالتی کش��ور هم از راه اندازی ستاد و برگزاری
جلسه تشکر کرد و اش��اره کرد که مؤسسه حدود
100سال قدمت دارد و دارای بیش از  400محقق
در علوم ش��یالتی است و  13پژوهش��کده در نوار
س��احلی شمالی و جنوبی دارد و بعنوان بزرگترین
شبکه علوم شیالتی کش��ور فعالیت میکند .وی
تاکید کرد :فعالیتهای موسسه در بعد ذخایر و هم
در بعد آبزی پروری اس��ت و با تمام توان و انرژی با
این س��تاد بعنوان یک مرجع ملی در جهت ارتقاء
جایگاه کشور تالش خواهیم کرد.
نگاهها را به فعالیتهای پیشگیرانه معطوف
کنیم
دکت��ر جمالزاده ف�لاح مدیرکل دفتر س��واحل و
تالآبهای ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست
در ادامه این نشست ،گفت :کلیه فعالیتهایی که در

سازمانها و صنایع مختلف شکل میگیرد بالطبع
در بس��تری ش��کل میگیرد که این بستر محیط
زیس��ت خواهد بود .وی افزود :بایس��تی نگاهها را
معطوف کنیم به فعالیتهای پیشگیرانه و کنترلی
که میتواند نه تنها برای حفظ محیط زیست بلکه
برای اهم فعالیتهایی که شکل میگیرد مفید واقع
ش��ود .مسئله بعدی طرح پایش جامع آنالین (که
میتواند فناوریهای نوین سنس��ور و فناوریهای
نوین اس��تفاده از ماهواره را در خودش جای دهد).
است که میتواند برای فعالیتهای دریایی و شیالتی
ما مفید باشد.
سند راهبردی علم و فناوری دریایی کشور
راتهیهکنیم
در ادامه این جلسه ،مهندس حسن زاده مدیرکل
مرکز بررس��یها و مطالعات راهبردی وزارت راه و
شهرسازینیزگفت:منبیشتربهصنعتبرمیگردم
یعنی اولین کاری که باید انجام شود این است که
بیاییم سند راهبردی علم و فناوری دریایی کشور را
تهیه کنیم و بعد از آن استراتژیهایمان را تعیین کنیم
و س��پس به اهداف سالیانه و در نهایت برنامههای
اجرایی برسیم .وی ادامه داد :بعنوان یک کارشناس
پیشنهاد میکنم در مباحث دریا درآمدی که امروز
کشورها از محل خدمات دانش بنیان دریایی کسب
میکنند بمراتب اگر نگوییم بیشتر حداقل هم تراز
صنایع است لذا باید به بحث خدمات دریایی نیز
توجه شود.
نیاز شیالت به تکنولوژیهای نوین و نوسازی
شناورها
دکتر حسن صالحی ،معاون وزیر جهادکشاورزی و
رئیس سازمان شیالت ایران ،نیز گفت :خوشبختانه
پس از  20سال موافقتنامه حفاظت و بهره برداری
بهین��ه از منابع زن��ده آبی دریای خ��زر در حضور
رئیسجمه��ور محترم در آس��تاراخان روس��یه به
امضای کلیه کشورهای س��احلی خزر رسید .وی
گفت :ما به تکنولوژیهای نوین جهت بهره برداری
از ای��ن منطقه نیازمندیم و در کارهایمان توس��عه
آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس را برنامهریزی
کردهایم و آماده حمایت هستیم .صالحی ادامه داد
 :طب��ق مطالعات انجام ش��ده با نروژیها ظرفیتی
در ح��دود  900-800هزار تن وجود دارد که باید
کاری کنیم که این پروژه در کشور پا بگیرد و انتقال
فناوری انجام بگیرد .در این زمینه به کمک س��تاد
در این زمینه و همچنین جهت نوسازی شناورهای
صیادینیازمندیم.
بدنبالتجمیعارگانهایدریاییباشیم
سپس امیر دریادار رستگاری ،معاون وزیر و رئیس
س��ازمان صنای��ع دریایی وزارت دفاع ،با تش��کر از

تش��کیل این جلس��ه گفت :ما هنوز نتوانسته ایم
بدرستی از توسعه حوزه دریا استفاده کنیم و ابتدا
بایس��تی بدنبال تجمیع ارگانهای دریایی در یک
مجموعه باش��یم .وی افزود :رس��یدن به یک وفاق
ملی در این حوزه میتواند خیلی مؤثر واقع ش��ود.
در حوزه دریا توس��عه فناوریه��ا در وزارت دفاع از
چند سال گذشته شروع شده و این آمادگی وجود
دارد تا در حوزه فناوریها و ایجاد بستر ،شرکتهای
دانش بنیان و صنایعی که در حوزه دریا کار میکنند
حمایت بعمل آوریم.
اعتقاد به دوباره کاری ندارم
دکتر احمدی -معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم
–تحقیقات و فناوری در ادامه جلسه گفت :از ستاد
قاعدتاً این انتظار هست که بتواند شبکه بین مجموع
ظرفیتهایموجوددرکشوررافراهمبکندوبنانیست
که هر دستگاهی بیاید و گزارش مجموعه خودش را
بدهد .بلکه هدف هم افزایی است و مهمترین بحث
این اس��ت که چگونه بتوانیم از پتانسیلها ،خوب
استفاده کنیم و مدیریت نیروهای موجود ،امکانات
موجود ،زیرساختهای موجود درست انجام شود.
وی افزود :من روی این موضوع تأکید دارم که قطعاً
میدانم دغدغه آقای دکتر ستاری و همچنین جناب
آقای دکتر س��یف و همینطور جن��اب آقای دکتر
وطنی نیز هست و تقاضا میکنم که نقش دستگاهها
را مشخص کنید ،چون اعتقاد به دوباره کاری ندارم
ونهایتاً بایستی با توجه به ظرفیتهایی که هر دستگاه
دارد یک هم افزایی ایجاد کنیم.
کار س�تاد دریایی هماهنگ�ی و همافزایی
است
در پایان این جلس��ه دکتر س��تاری ،معاون علمی
و فناوری رئیس جمهور و رئیس ش��ورای س��تاد
توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی ،ضمن
خوشامدگوییبهحضارگفت:انشاءاهللاینستادمنشأ
خیری باشد شبیه سایر ستادهایی که در معاونت
علمی شکل گرفته است .همانطورکه میدانید ما
بدنبال ساختار جدید نیستیم و این ستادها کارشان
هماهنگی و همافزایی است و قاعدتاً هر کاری در هر
جای دیگری هم انجام بشود مورد حمایت ماست و
قرار نیست که دوباره کارها را تکرار کنیم .وی ادامه
داد :اهمی��ت بخش دریا چه از بعد اقتصادی و چه
در بعد فناوری یکی از بحثهای اصلی کشور است
که هم جزو تأکیدات مقام معظم رهبری و هم جزو
سیاستهای جدی دولت است .در واقع این بخش
مغفول مانده و بایستی به آن توجه بیشتری شود.
ستاری در پایان گفت :در این بحث هر تصمیمی که
اعضای ستاد الزم اعالم نمایند ،چه از لحاظ مالی و
چه از لحاظ هماهنگیهای بین دستگاهی حاضر به
همکاری هستیم .
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در سمینار دو روزه مدیران دریایی کشور در قشم

اولویتهایصنعتدریانوردیایرانبررسیشد
بیش از 100نفر از مس��ؤوالن ستادی سازمان بنادر،
مدی��ران و معاونین امور دریای��ی ادارات کل بنادر و
دریانوردی هفت استان ساحلی به همراه کارشناسان
و متخصصان این صنعت ،شش��م و هفت��م آبانماه
امسال در جزیره قشم ،گردهم آمدند تا با شرکت در
یک س��مینار تخصصی و بهرهگیری از خرد جمعی،
راهکاره��ای عملی ب��رای رف��ع چالشهای صنعت
دریانوردی را بررسی کنند.

دریانوردی را ارجح امور خود بدانند ،از آنان خواست تا
در هنگام انجام وظیفه ،از استانداردها و مقررات دریایی
عدول نکنند .معاون وزیر راه و شهرس��ازی توس��عه
الیروبی حوضچهها و آبراههها در کنار نظارت بر اعمال
دقیق مقررات محیط زیست دریایی در کشور را از دیگر
برنامههای این سازمان برشمرد و گفت :ارائه خدمات
مناسب به کشتیها در آبهای تحت حاکمیت ایران
باید در اولویت کاری س��ازمان بنادر و دریانوردی قرار
گیرد .وی خاطرنش��ان کرد :در حال حاضر آمادگی
الزم برای واگذاری موج شکنهای کوچک در سواحل
کشور به بخش خصوصی وجود دارد.

مروری بر اهداف سمینار مدیران دریایی
در بخش جمعبندی این سمینار ،مدیران کل شش
استان ساحلی دیگر شامل خوزستان ،سیستان و
بلوچستان،بوشهر،گیالن،مازندرانوگلستاننیزبه

حاکمیت دریایی توأم با اقتدار
معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل س��ازمان
بنادر و دریانوردی نیز در این س��مینار ،وظیفه مهم
این سازمان را اعمال حاکمیت دریایی توأم با اقتدار و
سیاستگذاریمناسبدانست.محمدسعیدنژادبااشاره
به اینکه «قوانین و مقررات دریایی س��ازمان جهانی
دریانوردی باید به صورت کامل توسط سازمان بنادر و
دریانوردی در بخش حملونقل دریایی اعمال شود»،
افزود :توس��عه امور دریایی باید همگام با توسعه امور
بندری کشور صورت گیرد .مدیرعامل سازمان بنادر و
دریانوردی کشور حضور هرچه بیشتر این سازمان در
تنظیم و تهیه قوانین و مقررات بینالمللی دریایی را
خواستار شد و گفت :تعامل این سازمان با کشورهای
منطقهبهدلیلماهیتبینالمللیفعالیتهایدریایی،
ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
سعیدنژاد در بخش دیگری از سخنان خود وظیفه دیگر
سازمان بنادر و دریانوردی را تربیت نیروی متخصص و
مجرب دریایی وهمچنین تامین تجهیزات استراتژیک
این حوزه عنوان کرد .وی با بیان این مطلب که کارکنان
و مسؤوالن بخش دریایی کشور باید ایمنی و امنیت

عزم ملی برای توسعه خدمات دریایی
پیش از سخنرانی معاون وزیر راه و شهرسازی ،مدیرکل
بنادر و دریانوردی هرمزگان پیشنهادهای خود را برای
افزایش اقتدار دریایی کشور در آبهای خلیج فارس و
دریای عمان را مطرح کرد.
ابراهیمایدنیباتأکیدبرلزومتهیهوتنظیمسیاستهای
مدون و مش��خص در ارتباط ب��ا فعالیتهای مربوط
به دریا ،مهمترین دغدغه دس��تاندرکاران و فعاالن
صنعت حملونقل دریایی کش��ور در شرایط فعلی را
توسعه خدمات دریایی دانست .وی با اشاره به اینکه
«طی سالیان گذشته در زمینه آبرسانی به کشتیهای
عبوری و بانکرینگ شناورها در خلیج فارس اقدامات
مناس��بی صورت گرفته اس��ت» ،گفت :تحقق شعار
ای��ن گردهمایی و ارتقای وضعی��ت خدمات دریایی
کشور ،نیازمند یک عزم ملی است .ایدنی همچنین
خاطرنشان کرد :وجود یک شرکت ملی که بتواند در
آبهای ایران کار تخصصی سلویج شناورها را انجام
دهد ،نیز ضروری به نظر میرسد.
وی با تأکید بر اینکه «حمایت از بخش خصوصی
برای حضور پررنگتر در صنعت دریانوردی باید در

بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود در خصوص رفع
چالشهای صنعت دریانوردی کشور پرداختند.
ایجاد یکپارچگی اجرایی در مدیریت بخشهای
مختل��ف حملونق��ل دریایی از جمل��ه اهدافی
اس��ت که برای این س��مینار پیش بینی ش��ده
ب��ود .همچنی��ن با توجه ب��ه اینکه قرار اس��ت
مق��ررات مربوط به کنوانس��یون بینالمللی کار
دریان��وردان( ،)MLCاز خردادماه س��ال  94در
کش��ور اجرایی میشود ،توانمندس��ازی نیروی
انسانی در حوزه دریانوردی بعنوان یکی دیگر از
اهداف این سمینار مدنظر قرار گفت.
بهبود ش��رایط استخدام ،س��اعت کار و مرخصی،
امکانات رفاهی ،غذا و بهداشت ،مراقبتهای پزشکی
و مسائل امنیتی دریانوردان از جمله مباحث مربوط
به این کنوانسیون است که چالشها و راهکارهای
آن به بحث و گفتگو گذاشته شد .همچنین ،تامین
و حفظ ایمنی دریایی به ویژه ارائه کیفی خدمات
جس��تجو و نجات دریایی از یک س��و و روشهای
مقابله ب��ا آلودگی دریایی از س��وی دیگر ،در این
سمینار مورد بررسی قرار گرفت.

اجرایموثرکنوانسیونهایبینالمللی
سید علی اس��تیری ،عضو هیأت عامل و معاون امور
دریایی س��ازمان بنادر و دریان��وردی ،نیز که بعنوان
متولی اصلی برگزاری سمینار مدیران دریایی کشور
س��خن میگفت ،بر اقتدار دریایی ایران در آبهای
تحت حاکمیت کش��ور از خزر تا اروند و ابوموسی تا
مکران از طریق اجرای موثر مقررات ملی و بینالمللی
تاکید کرد و افزود :هم اکنون کشور ما در زمینه توسعه
دریانوردی در نیمه راه قرار دارد .وی ادامه داد :باید با
اصالحتشکیالتسازمانی،تامیننیرویانسانیمجرب
و فراه��م آوردن تجهیزات دریایی از منابع غیردولتی
این صنعت را در کشور رونق و گسترش دهیم .عضو
هیأت عامل س��ازمان بنادر ودریانوردی همچنین در
بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری همایش آتی
مدیران دریایی کشور به میزبانی جزیره ابوموسی در
سال  94خبر داد.
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س��رلوحه کار قرار گیرد» ،استانداردسازی ناوگان
مسافرتهای دریایی با مشارکت بخش خصوصی
از یک س��و و الحاق بیش از  10فروند یدک کش
پبشرفته از سوی دیگر را بعنوان پیامدهای مثبت
حضور بخشهای غیر دولتی در حوزه حملونقل
دریایی کشور دانست.

Marine Engineering
رديف

نام شركت /مرکز/ارگان

2

نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي

1

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

مديرعامل /ریاست /فرماندهی

تلفن

دريادارپاسدارعليفـدوي

38543131

سیدرضا نوروززاده

محمدحسينداجمر

22044101 -9
23841-26100182
61000

61006100

076 - 32571089
88651191-2

3
5

مرکز همكاريهاي فناوري و نوآروي رياستجمهوري

سید علی اکرمی فرد

7

شركت مجتمع كشتيسازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايکو)

حمیدرضائیاناصل

076 -32571065

محمدسعیدنژاد

 39ـ 88651020

4
6

شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران
شركت صنعتي دريائي ايران (صدرا)

8

شركت نفت فالت قاره ايران

10

سازمان شیالت ایران

9

11

12

سازمان بنادر و دريانوردي
شرکت ملي نفتکش ايران

گروه صنايع شناورهای تجاری

15

مؤسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

14
16

17

قرارگاه سازندگي نوح (ع)
شركت نفت خزر

شركت صنايع فرا ساحل (صف)

18

شرکت صنايع الکترونيک ايران (صـا ايران)

20

شركت مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت

19

21

22

23
24

شركت صنعتي و خدمات مهندسي ايران

محمودرضاحقدوستی

88825837

فرشید سید حسینی

 7ـ 88375025

علي اصولي

حسين باقري
فرهاد فالحی
ناصر فالحي

33و8872430
22988000

22237900

88307617

88711386
88375014
22988062

22212588

88323100-6

88323096-7

سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش
مركز استاندارد دفاعي ايران
شرکتکشتيرانيبنياد

محمود کيا

88777920-1

88879840

شرکت تایدواتر خاورمیانه

مهدی اعتصام

مجيدعباسپور

66165528

شركت ساختماني مغك

سيدعلي اكبر رضوي

88911341-3

شركت مهندسي اليبيد

عليرضاقنبرنژاد

88065791-3

66000021

88900645

88734177-8

محمد حسين کريمي

55245352

55245351

شركت صنايع و بنادرآزاد فراساحل قشم(صبا)

علیرضا اقدم

 96ـ 88375495

88375037

پژوهشكده علوم و تكنولوژي زيردريا

احمدرضا زماني فروشاني

031-33912515-19

031-33912518

شركت خدمات كشتيراني امواج دريا

33
35

مجتمع صنايع دريائي شهيد تمجيدي

37

مجتمع صنايع دريايي شهيد جواليي

مجتمع صنايع دريائي شهيد درويشي

محمد شريف زاده

88324734

88743859

شرکت مهندسين مشاور آب نيرو

محمدرضاخشوعي
حسين جاللي

داوود قلی زاده
فرهاد محمدی
عیسی مرادی

38

مركز پژوهشي مهندسي دريا ـ دانشگاه شريف

محمدسعيدسيف

39

شركت تكران كاوش

محمدرضامحمدنژاد

40

شركت فني مهندسي صنعت دريايي فنآوران سيراف

حسنابراهيمپورضيايي

41

مجتمعدانشگاهيعلوموفناوريهوادريا-دانشگاهمالكاشتر

بهادر سرانجام

 4ـ 88747092

88774362
88759345

 7ـ  44510050ـ 013

 44510052ـ 013

55245352-3

55245351

076-33553955
66165563

051-35414100
051-35410479
56417217
56417517

076-33553864
66165563

051-35413460
89781816

071-36242025
88757400
88756410

88513883

سيد داود رفيعي

66921225

هوشنگرئيسي

42
43

شركت آرتميز دريا

محمدرسولگلكرمني

شركت مهندسين مشاور طرح نوانديشان

علي پاک نژاد

شركت نور فنآوري نوين

88770571

88069749

071-36249020

شركت مهندسين تهران بركلي

44

 3ـ 33219231

33219247

علی غالمزاده
مجتبیبحیرایی

30

45

88375489

77228617
22571090-3

گروه صنایع شهید توحیدی

36

بهروز مرادی

 22774172ـ 22771380

22771376

88375037

77225817
22571200

28

34

محسن خبره

23801

22058637

88553321

شركتمشيران

31

سید احمدعلی سعید فاطمی

66943333

66941367- 9

88708911

مؤسسه ردهبندي ايمني صنعت ايرانيان

27

32

علی اکبر صفایی

22664469-80

 2ـ 26664401

حسنرضا صفري

25

29

حسن صالحی

83362000

88576186

42186000

گروه مهندسي دريا دانشگاه صنعتي شريف

26

سعیدحافظی

88832990

88812180

88740702

88334010

88534044

88334015
66918415
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13

شركت دريافن قشم (صدف)

فرزاد اناری

33219006
26100111

شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

غالمرضامنوچهری

دورنگار

22044155

46

47

دانشكده مهندسي دريا دانشگاه اميركبير

پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي و علوم جوی

محمودغیاثی

وحيدچگيني

عباس بادکوبه

48

شركت هرمزان دريا پيما

شركت مهندسين مشاور سازهپردازي ايران

مسعود زرین قلم

50

شرکت خدمات دريانوردي امواج براق

مالكعليمحمدي

51

شرکت بازرسي بين المللي هندرسون اينترنشنال ـ قشم

حسن ديلم

53

شركت توليدي و شيميايي روناس

55

شركت توسعه سازههاي دريايي تسديد

57

شركت فهم الكترونيك تبريز

49

52

54

شركت كشتيراني و ترابري بينالمللي آراباختر
شركت پارس كشتي پوالد

66413028

66944873-6
44443994

88635850-5

081-34586427
021-44214849

فضلاهللحسيني

88841081-3

غالمعباسجوکار

88610742-4

مسعود پلمه

رضا خوشيده

88480530 -7

076-33668288

58
59

شركت شناورسازي نام آوران بوشهر

60

شركت تعاوني بندر سازان گناوه

عبدالحسينخدري

61

شركت كشتيراني آريا

سيدهاديهوشيارامامي

88376401-3

حميد رضا جاریانی

22892996-8

اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران

62

63
65

شركت سازههاي فراساحل پرشين

64

شركت اميدان ساحل پارسيان

فرهاد فتورهچي

88255942-6
44565371-2

فضل اله جهانگيري

 33465082ـ 077

عبداهللنائيني
اميد مرادي

077-33130610
021-22778747

88794138 88788742
26111292-93

سهيلملكاحمدي

88447341

جواد هاديفر

076-33554426

68

شرکت توليدي دلآران روز

70

شركت پرتو تدبير پارس

مسعودصحيفي

22885086-9

مهرداد غفوريان

22073711

69
71

72

دانشگاه دريانوردي و علوم دريائي چابهار

گروه مديريت و مهندسي بهين طرح آپادانا

73

شرکت مهندسين مشاور کران سازه پاسارگاد

75

پژوهشکده علوم و فناوري دفاعي شمال

77

شرکت مهندسي و مديريت صف رزموند

74
76

شرکتسـازنديش

شرکت توسعه فنآوري زيرسطحي اروند حميد

78

گروه صنایع شهید ابراهیم همتی

80

شرکت دریا دورق

79
81

82

شرکت مهندسي و ساخت سپهر رزموند
شرکت مهندسي و تعميرات فراساحل آکام آداک
شرکت جيران رنگ اروند

حميد ارشدي

امين بهزادمهر

22369870

054-35321021-23

محمدکسائيان

88375035

خانم فاتحي

021-65356182 - 3

91
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021-65356182 - 3
88375036

منوچهرعلیپور

22774101-3

عبدالحسیندورقی

061-52226661

061-52223894

مسعودقبائي

22376279-80

قاسم گل نژاد
علي مرادي

88375043

88365034 - 35

87

شرکت کاوش نيروي پاسارگاد

031-37582090

22774104

دانشکده دريايي محمودآباد (دانشگاه صنعت نفت)

90

22073148

ابراهيمعليزاده

قاسم زرگر

89

054-35321025

011-35665191

85

شرکت سپهـر سيستم انديش

22093652

22884977

011-35665190

مهدی راجی

شرکت فني مهندسي فن آوران بحر

شرکت سکان ايمن جـرون (سيجکو)

076-33554427

شاهين مقصودي زند

031-37583386

عبدالهطالبي

88

88456304

4و 66082445-22906903

88921801-2

شرکت مهندسين مشاور دريابندر

26111341

66082446

83

86

22892955

44280794

شرکت حمل و نقل بين المللي و کشتيراني سيناصدر

شرکت دريا تجهيز آريا

88089133

88792805

88871834 88871842

سيدناصرباغباني

84

021-22778780

88871558

77612541-2

شرکت مهندسي خطوط لوله توانا

88255941

44565371-2

 33442460ـ 077

هوشنگ سيامكي پورفرد

شركت بامتير کيش

88610741

محمدكريمدهقاني

44280208

67

076-33379290

077-33553400

شركت خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر
خدمات دريايي دريا مهر

88719514

077-33553403

حسينصاحبي

66

081-34586427

88305965

شركت صدفكاران بوشهر
(نماينده مجاز موتورهاي دريايي يانمار در ايران)

شركت پارس مارلیک کیش

88632190

076 - 33560628

پژوهشکدهحملونقلمرکزتحقیقاتراه،مسکنوشهرسازی

شركت خدمات دريايي دلفين

44403423

 33511055ـ 076

محمدرضاسلیمانی

56

66412495

66944869

عباس احمدي

مهدي زراعتگر

66907305-6
66463270

011-44737600

مرتضيبنيجمالي

22312444-47

سید امیر آقایی

66166221

خانم حفصه تاراج

سيدناصرموسوي

88375044
88094664

22375867
77685168
66926761

88890462

66463948

011-44748195
22516063

076-33511495

076-33562265

44870869

44840508

66166221

Marine Engineering
92

شرکت پوشش و وزين سـازي آريا ارونـد

محسنكريمي

شرکت پترو فرآيند شاياناب

شهرام عباسي

سيدمجيدميرغفوريان
سيدجعفررحيمي

44663200

93

شرکت ريخته گـري برنـا گداز

95

شرکت پنـدار صنعت دريا

شرکت فني مهندسي فن آويژه

نظام وفا عضدي ديلمي

97

شرکت فراديد صنعت سماء

ميثم رضايي

98

شرکت طرح آفرينـان پاسارگاد

100

شرکت توليد پوشش لوله ماهشهر

101

مؤسسهشهـيدمحـالتي

94
96

99

102

شرکت خـزر آموز بندر -مرکز آموزش علوم دريائي و بندري

شرکت توليدي صنعتي دريا گستـر اسپانه

ابراهيماميني

فرهاد مسافري

علی پاشا پورپزشک
ابوالقاسمواالگهـر
وحيد شهبازي

103
105

شركت جوانه بهاری

107

شرکت گلف اجنسـي ايران

محمدباقرنوفلی

108

شرکت شناوران سازان کارون

109

شرکت فن آوري فراساحلي دلتـا

111

پژوهشكدهسامانههايدريايي

104
106

110

112

شرکت زمرد فام پرشين

شرکت خدمات مهندسي و دريايي برهان دريا کيش
شرکت بين المللي بهين سامان گستـر مفيد

113

شرکت پويا انديشـان موج آريا

115

شرکت مهـاد صنعت شـرق

114
116

117

شرکت فروغ صنعت دريا
شـرکت گيتي آسـا

شرکت گروه آريا پالست ماشين

118

شرکت صنايع اليروبي ترانشـه پارس تتيس

120

شرکت رهنمـون اعماق دريا

119

121

122

123
124

شرکت مهندسي و ساخت ٌطـرقه انـرژي

غالمحسین تنها
پيمانمسعودزاده

013-33114004
88552075-6
88727596
66046279

013-44440050-52

88882682 88773124-7
دفتر تهران44298263-5 :
بوشهر077-33539710 :
031-33233923
054-2224823
07644421287

22741298-99
88577880-1
22254752-5

22649097

44693026

013-33113296
88721609
66062091

013-4443443
88780963
دفتر تهران:
44298269

031-36286177
054-2224824
07644420537
22741297
88577914
22254759

محمودراستکار

66918756 - 84422

محمد بنائي بابازاده

88245837

- 77270741
66437222

0764-4422729

0764-4422148

غالمرضا یزدان پناه حقیقی
رضا مهريار

88245835

071-37353505

071-37353505

فريد سهندي اسفنجاني

66086468

66017735

سيدمحمودصمـدي

026-32541995-8

026-32541999

22635063-5

22635066

نيماباهـري

حميدرضااوقاتيان

 2و 88550131
88812398

سيدمهدي منصوري طهراني

031-33802331

سعيد صدرزاده

88827397

رضا حيدري

88550101

88349873

031-33802350
88827221

محمودمحمـدي

88736084

شرکت نوآوران تجارت پايا

امير پورمعصومي لنگرودي
غالمحسينصداقتي

88557049

88557048

شرکت کشتی سازی اروندان
شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت

ارسالن غمگین
سید محمود امام زاده

061-53582323
22218005

061-53582288
22215851

شرکت گروه مهندسي سروش انديشه پارسيان

مهرداد گلشن

22333582-83

22333582-83

شرکت درياي برنـا کاران

125

شرکت گروه مهندسين مشاور ايتسن

127

شرکت صنايع کشتي سازي بحـرگسترش هرمـز

126

احمدابراهيمي

 6و 22649095

56230236

رضا قجرجـزي

22532830

88207476

محمدحسينرهنمايي

88754031

عباس رئیسی

076-32571035

88746396
22314638
88207480

88765895

076-32571078
44261045

128

انجمن سازندگان شناور ،تجهيزات و سازههاي دريايي ايران

ناصر فالحي
هاشم هاشم پور

44275687
26202494-7

26204158

130

شرکت حمل و نقل و خدمات بندری -دریایی فارسیسان آسیا
شرکت افرنگ مـوتـور

سعیـدایزدیان
محمودرضـاافسـر

22058398

22011834

129
131

132

ایران مارین سرویسز

شرکت دریـا تدبیـرگران کیش

محمود پروین

شرکت نیکسـان کاوش

علیعلیمـردانی

133

شرکتقصـریـخ

135

مؤسسه مهندسین مشـاور ساحل

137

شرکت مهندسی پژوهش صنعت پرواز

134
136

شرکت بسپـار سـازه پـازاوار

حسین میرزازاده نافع
مصطفیمتدین
ارژنگ شجاعی
بهنامحیدریان

85141060

22028902

66428707-8
88463605
23015101

22867919

88794929

85141092

22028941
66917040

88464123
22526008

22871846

88797193
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قادر بخش هلل زهي

شرکت خدمات دريايي و بندري مرجان چابهار
شرکت سفينه سپهر کيش

82841224

56232587

88324205

138

شرکتبینالمللیپتـروبـراسان

علیرضاقائمی

88601170-72

140

شرکت تولیـدی صنعتی اطلس کمپـرسور کارا

امیرحسینقاسمی

88862131

مؤسسه بهینه کاوش صنعت آسیـا

علی جمالی

139

گـروهشهیـدمیثمی

141

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

142

143

تولیـدی ای .دی .اف

145

شرکت نفت سـازه قشم

144
146

147

026-32112002

026-32308022

فضلاله وکیلی فرد

88312093-5

88827990

سیدجوادتنهـا

46888683

احمدابراهیمی

88375533-5

88375536

26201831-4

26201758

شرکت کاوه کاران زبـده

احمد رضـایی

انجمن علوم و فنون دریایی ایران

وحید چگینی
محمدرضارستگار

شرکت مهندسان مشاور کارافن مارین خاورمیانه

اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران

148

مؤسسه بیمه متقابل کیش

150

شرکت دریا دانش فناور پارس
شركت خدمات فراساحل ليان

149

شرکت خدمات فراساحل کیان سهند کیش

152

151

علی پوراسـد

ابراهیمظهیری

کیان فرخ سیـر

88245690-3
77652200-2

77503426

66944873-5
66706737

مجتبی اجالل نوبریان

22823959

عبداهلل مغيث

26200311-26200314

26200305

26142203-19

26142339

عبدالرسول شمس

061-53222117

شرکت صنایع فراساحلی پردیس جم کیش

علیپاشا بابـری

44096425

ناخدا جعفر آذرکالیی

23805432

155

شرکت مدیـریت کشتی راهبـران امیـد دریا

157

شرکت صنـایع پمپیـران

158

شرکت سـاینا ایـده ایرانیـان

حسین لیالی ایولی

159
160

دفتـر طـراحی و فنـاوری دریـائی

شرکت فن آوران فراساحلی امگا کیش

محمدسعید سیف
هـادی عباسی

66502500

161

شرکت صنایع رنگسازی دراک توپ

حسین بکتاش

شـرکت پـادزانیج

سیف اله شجاعی

071-32241433
071-32249957
88653494-5

سعید حقدار روزبهانی

44004396

162

رمضـان محبی
حسن قـربان

محمدحسین هیهـات

163
164

شرکت غـواصی فـراساحل آریـان
شـرکت کارا شیمی شـایان

علیرضا گـرجی

165

شرکت هـوا سـازان تبـریـز

بهرام زالیـان

166

66593872
66707477

0764-4455667

153

156

46888682

0764-4455669

شركت بازرگانی و خدمات دریایی میثاق

شرکت کیهـان دریا ایمن قشم

88863130

88245690-3

شرکت صنعتگـران شریف فـارس

154

88045819

26125080

041-32890644-8
88503204-5
88507702
66561401-2

88019186

88584034-8
42986

22813632

061-53222117
44033676
26125081

23805432

041-32898446
88507703
66530552
66939180

071-32220338
88653505

88353872
44004396

88584034-8

167

شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحلی دلفیـن
شرکت امواج خـروشان پـارس

آرش رضـایی

88643334-41

88663126

168

شرکت دریایی آذرپاد قشم

فرامرز میگانی

22050081

169
170

شرکت تعاونی همیـاران صنعت دریائی پارسـه
شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز

محمدرضا رحمتی

23805446
23805439

22473843-4

171

شرکت توسعه فرآینـد صنعتی پنـدار

محمد قـاهـری بـدر

172

شرکت ایران مارین بوک کیش

بابک اکبری

88004821
88022791

173

شرکت غواصی مرواریـد سیـاه خارک

174

شرکت بهین کارا سریر

175

شرکت مهندسین مشـاور هوا دریا نگار

177

شرکت خدمات بندری و دریایی کسـری

176

178

آزاد ادیبی

مهدی سیف

رضـا اکبـری
احسـان جلوداری
محسن حامی

پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی هرمزگان

د -مهران حیاتی

شرکت مفتاح دریا
شرکت معين انرژي پايا

میثم رضایی
داريوش شيباني

179
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کاپیتان حجت کردی

88941433

076-32571467-8

88941605

22473845

076-32571054
88339386
داخلی 116

88314500-3

88314500

077-33825150

077-3382473

077-33543348-9

077-33543351

031-36268625

031-36268623

0761-3339350
88738422
88662033
22973890

0761-3333543
88738423
88850528
22974367

