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تقسیم کار ملی
مقدمه 

سال 94 رو به پایان است و صدای پای بهار به گوش می رسد. اسفند ماه نیز زمانی است که 

می توان عملکرد  یکس�اله را مرور نمود و تصمیماتی گرفت برای س�الی که در پیش است. 

خوش�بختانه در سال 94 شاهد تحوالت مهمی در عرصه دریایی کشور بودیم که امید است 

منشا ثمرات مثبتی برای این بخش مهم اقتصاد در صنعت کشور باشد. تغییر شرایط سیاسی 

و بین المللی نیز از تحوالت عمده سال 94 بود، که مسلما در صنعت دریایی که ماهیت آن بین 

المللی است، بسیار تاثیر گذار خواهد بود. نکته آخر این که طی سال 94 انتظارات مسئولین  

و متخصصین از انجمن مهندسی دریایی ایران بسیار گسترش یافته و به نوعی اکنون توپ در 

زمین انجمن است و باید تحرکی جدی تر و فراگیر تر از خود به نمایش بگذارد.

همه موارد خود بیانگر ضرورت تبدیل س�ال 95 به س�الی پرتحرک و با برنامه است. مسائل 

و مش�کالت فراوان  هس�تند و فرصت ها نیز با س�رعت در حال گذر، باید با همکاری و هم 

افزایی بتوان حرکتهای صحیحی ایجاد نمود که خود گسترش یافته و به تدریج تقویت شوند. 

تش�خیص چرخه های مثبت و  تالش در راس�تای آنها نیازمند خ�رد جمعی بوده و همچون 

گذشته انجمن بعنوان یک تشکل تخصصی وظیفه سنگینی به دوش دارد.این وظیفه نه تنها 

ب�ه عهده هیئت مدیره بوده بلکه به عه�ده اعضای حقوقی و حقیقی انجمن نیز خواهد بود. 

در شرایط حساس کنونی و تغییرات سریع شرایط اقتصادی، سیاسی و بین المللی همه باید 

دست به دست یکدیگر داده و با تدوین برنامه ها و راهکارهایی که منافع ملی را محقق نماید، 

انجام وظیفه نماییم. امیدواریم که س�ال 95 س�الی برای تحقق این آرمان ها و برداشتن گام 

هایی دیگر در جهت اعتالی کشور عزیزمان باشد. 

بهارتان زیبا و افکارتان پر از عشق به کمال
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مع��اون اول رئی��س جمهور با تاکی��د بر ایجاد 
سواحل در بنادر تصریح کرد:  حمل و نقل اصلی 
کش��ور ما باید از طریق دریا و با س��اخت بنادر 
انج��ام گیرد که تاکنون چند بندر ایجاد ش��ده 
اما باز هم باید ایجاد ش��ود. ما در بخش هایی از 
دریا پیشرفت زیادی نداشته ایم. و روزی که قرار 
شد کشتی س��ازی در خلیج فارس انجام شود 
در همان زمان کشورهای دیگر منطقه نیز این 
صنعت را آغاز کردند. جهانگیری خاطر نش��ان 
کرد: یک خبرنگار ایرانی حتما س��وال می کند 
چ��را صنعت خودروس��ازی تاکنون پیش��رفت 
چش��مگیری نداشته اما کس��ی نمی پرسد چرا 
صنعت کش��تی س��ازی در تمام این سال ها با 
سرعت قابل توجهی پیشرفت نکرده است؟البته 
فک��ر می کنم در ارتش و س��پاه و وزارت دفاع و 
شرکت های دریایی زیر س��اخت های خوبی به 
وجود آمده، اما آنها نتوانس��تند آن طور که باید 
پیش روند که یکی از دالیل آن مش��کل تامین 

مالی ساخت کشتی است.
وی ب��ا بیان اینکه اقتص��اد دریا موضوع مغفول 
مان��ده در جمه��وری اس��امی اس��ت تصریح 
کرد: باید به ط��ور جدی به بحث دریا بپردازیم؛ 
چرا که برخی مش��کات اقتص��ادی و نیازهای 

کش��ور از این طریق حل می شود و این شدنی 
اس��ت و باید اراده ملی در س��طح بانکی، بخش 
خصوصی و دولت دراین راس��تا شکل بگیرد و 
نیروه��ای مس��لح می توانند نق��ش پررنگی در 
صنایع دریایی و در اقتصاد ایفا کنند. معاون اول 
رئیس جمهور با اشاره به نقش تاثیرگذار سواحل 
مکران، گفت: سواحلی در آبهای آزاد با بهترین 
ش��رایط دریایی وجود دارد ک��ه ما فقط در این 
سواحل بندر چابهار را داریم و کشورهای دیگر 
نی��از دارند که ما اجازه دهیم بیایند گوش��ه ای 
از این س��واحل بندر بزنند. جهانگیری در ادامه 
تاکید کرد: ما ازدوس��تانمان در دولت خواستیم 

طرحی جامع در رابطه با این سواحل طراحی و 
پیش بینی کنند که هفته گذشته این طرح ارائه 
شد، طبق آن بندرهایی در این سواحل ایجاد و 
جمعیتی در آن سکونت خواهند کرد. وی افزود:  
دیگر مصلحت نیس��ت صنعت ف��والد در مرکز 
کش��ور تهیه و تولید شود، صنایعی که عموما با 
هدف صادرات باید ایجاد شوند باید در سواحل 
نیز تولید و بهره برداری شوند.در عین حال باید 
از جاسک تا پسابندر هم خط لوله گاز و صنایع 
دیگر را ببریم. وی همچنین با اش��اره به نقش 
استراتژیک تنگه هرمز اظهار کرد: ما باید اولین 
کشوری می بودیم که خط انتقال نفت کشوراز 
جاس��ک و تنگه هرمز را انجام می داد. در حال 
حاضر آقای رئیس جمهور دستور آن را داده اند، 
اما متاسفانه دوران تصویب برخی لوایح مربوط 
به آن همچون منطقه آزاد شدن جاسک بیش از 
یک سال است که در مجلس معطل مانده و ما 
منتظر هستیم تا این لوایح در مجلس به تصویب 
برسد. وی خاطر نشان کرد: امروز نیروی دریایی 
در س��واحل مکران کارهای خوبی انجام داده و 
دریادار س��یاری با جدیت این کارها را پیگیری 
می کند. جهانگیری یاد آور شد: مردم ایران هنوز 
بهره مندی از دریای عم��ان را در زندگی خود 
ندیده اند. سرنوش��ت اقتصاد ای��ران با منافع در 

دریاها گره خورده که باید به آن توجه شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: اکنون 
توان فنی و مهندسی خوبی در این زمینه شکل 
گرفته البته م��ا محدودیت هایی دردولت داریم 
و نمی توان تقاضایی بی��ش از توان دولت از آن 
ک��رد. در عین حال ما مصمم هس��تیم با وضع 
سیاست های عالمانه اقتصاد کشور را شکوفا کنیم 
و حتما کمک خواهیم کرد که در سواحل مکران 
نیازهای نیروی دریایی ارتش برطرف شده تابه 

کانون مهمی بعد از خلیج فارس تبدیل شود.
وی در پایان تاکید کرد: در سند چشم انداز نیز 
دریای عمان قطعا س��هم مهمی در پیشرفت و 

توسعه کشور خواهد داشت.

اقتصاد دریا موضوعی مغفول مانده در جمهوری اسالمی است
معاون اول رئیس جمهور معتقد است اقتصاد دریا موضوعی مغفول مانده درجمهوری اسالمی ایران است و باید از ظرفیت آن بخصوص در 
سواحل مکران و دریای عمان استفاده شود. اسحاق جهانگیری در همایش ملی تبیین اهمیت دریا و نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در باغ موزه دفاع مقدس آغاز به کار کرد، گفت: ایران امتیازهای ویژه ای دارد که از جمله آن 2 هزار و 900 کیلومتر مرز دریایی و 
5 هزار و 800 کیلومتر خط ساحلی است. وی ادامه داد: رسالت مهم ما مسئولین این است که معادن و ذخایر نفت و گاز را استخراج کرده و به 
خوبی از آنها بهره برداری کنیم که این موضوع منوط به استفاده درست و مقرون به صرفه از دریا است و باید از بازار بزرگ چندصد میلیاردی 

مخازن نفت و گاز استفاده کنیم.

به طور جدی به بحث 
دریا بپردازیم؛ چرا که برخی 

مشکالت اقتصادی و نیازهای 
کشور از این طریق حل 

می شود و این شدنی است و 
باید اراده ملی در سطح بانکی، 

بخش خصو�صی و دولت 
دراین راستا شکل بگیرد

Marine Engineering
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سیاری: فیلم برداری زیر دریایی ایرانی
 از ناو آمریکایی 

دریادار س��یاری گفت: فیلم برداری زیر دریایی 
ارتش از ناو آمریکایی نشانه اقتدار نیروی دریایی 
ارتش اس��ت. سیاری همچنین در پایان با بیان 
اینکه وظیفه نیروهای مس��لح کس��ب آمادگی 
رزمی برای دفاع در مقابل هرگونه تهدید است، 
عن��وان کرد: فیلم برداری زی��ر دریایی ارتش از 
ناو آمریکایی نش��انه اقتدار نیروی دریایی ارتش 

است. 
برخ��ی گزارش ه��ا حاکی از آن اس��ت که زیر 
دریایی کاس غدیر از ناو هواپیمابر "یو اس اس 
هری ترومن" فیلمبرداری کرده و پهپاد تاکتیکی 
آجا ابتدا از ناو هواپیمابر فرانسوی"شارل دوگل" 
مستقر در خلیج فارس  تصویر گرفته  و سپس 
س��راغ ناوهواپیمابر "ی��و اس اس هری ترومن" 
آمده است که البته در این زمینه  )تصویربرداری 
از ناو هواپیمابر "ش��ارل دوگل"( مقامات نظامی 
کش��ورمان اظهار نظر نکردن��د. فرمانده نیروی 
دریای��ی ارتش جمهوری اس��امی ایران گفت: 
س��ال آینده 3 دس��تاورد جدید نیروی دریایی 
ارتش به نام های زیردریایی کراس نیمه سنگین، 
ناوشکن پیشرفته و ناو موشک انداز را رونمایی 
خواهیم کرد که ناوشکن جدید بسیار پیشرفته 

تر از ناوشکن جماران خواهد بود.
دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اس��امی ایران در گفت وگو با 
خبرنگار شبکه اطاع رسانی راه دانا؛ در خصوص 
جدید ترین دستاوردهای نیروی دریایی ارتش 
که قرار است رونمایی شود گفت:  »سال آینده 
3 دس��تاورد جدید نیروی دریایی ارتش به نام 
های  زیردریایی کراس نیمه س��نگین، ناوشکن 
پیش��رفته و ناو موشک انداز را رونمایی خواهیم 
کرد که ناوش��کن جدید بس��یار پیش��رفته تر 
از ناوش��کن جماران خواهد ب��ود.«  وی افزود: 
امیدواری��م که س��ال آین��ده ماکت آنه��ا را در 

راهپیمایی 22بهمن95 مشاهده کنیم.

اخ�بار انجمن

محمدرضا نعمت زاده در مراس��م هفدهمین 
همای��ش و نمایش��گاه صنای��ع دریای��ی و 
دریانوردی، اظهار داشت: به  تدریج در کشور 
توانمندی ه��ای مناس��بی در زمینه تربیت 
نیروی انسانی در صنایع مختلف ایجاد شده 

است.
وی اف��زود: درحالی که جوان��ان جویای کار 
زیادی داریم، شرکت های خدمات کشتیرانی 
به کمبود نیروی انسانی اعتراض دارند و این 

منطقی به نظر نمی رسد.
وی افزود: چرا درحالی که جوانان جویای کار 
زیادی داریم 20 درصد نیروهای کش��تیرانی 

ما خارجی هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اینکه 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری در ارتباط با 
اقتص��اد مقاومت��ی و درون زای��ی اقتصاد در 
صنایع دریایی چندان رعایت نش��ده اس��ت، 
گفت: 5 هزار و 800 کیلومتر خط س��احلی 
و 7 استان ساحلی داریم که 25 درصد خاک 
این سرزمین را تشکیل می دهند، حدود 20 
س��ال پیش، خود نسبت به ساخت جک آپ 
داخل��ی اقدام کردیم، اما پ��س از آن در 10 
س��ال اخیر، 20 دس��تگاه جک آپ از خارج 

کش��ور خریداری یا اجاره شد و این منطقی 
نیس��ت. نعمت زاده اظهار داش��ت: باید خود 
تصمیم بگیریم که می خواهیم بنگاه تولیدی 
باش��یم، یا مصرف کننده و این بس��یار مهم 

است.
وی اضافه کرد: چرا کشتی سازیی نظیر صدرا 
را باب��ت رد دیون به افرادی می س��پاریم که 

صاحیت ندارند.
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت درباره تأمین 
مالی خرید ش��ناورها و تجهی��زات دریایی و 
فراساحل ، گفت: وقتی یک کشتی نفتکش یا 
کارگو)باری( از کشورهای خارجی خریداری 
می ش��ود 85 درصد فاینانس 10 تا 12 ساله 
دارد و کش��تی به عن��وان ضمان��ت پذیرفته 
می ش��ود و این مش��وق های مناسبی است، 
درحال��ی که ما در ایران از حدود 1.5 س��ال 
پیش از طریق بانک صنعت، معدن پیگیر این 
موضوع هس��تیم تا این سیستم در کشور ما 

هم راه اندازی شود.
وی بیان کرد: برنام��ه راهبردی ما برای 10 
سال آینده، س��رمایه گذاری 3 تا 4 میلیارد 
دالر در حوزه دریایی و صنایع دریایی است و 

قطعاً به تدریج این رقم افزایش می یابد.

باید خود تصمیم بگیریم که می خواهیم 
بنگاه تولیدی باشیم، یا مصرف کننده

وزی�ر صنعت، معدن و تجارت گف�ت: طی برنامه راهبردی 10س�ال آینده، هدف گذاری 
کرده ایم، 3 تا 4 میلیارد دالر در حوزه صنایع دریایی سرمایه گذاری شود و به تدریج این 
رقم افزایش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی برنامه راهبردی 10سال آینده، 
هدف گذاری کرده ایم، 3 تا 4 میلیارد دالر در حوزه صنایع دریایی سرمایه گذاری شود و 

به تدریج این رقم افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت
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تشکیل شرکت های مشترک بین دولت و بخش خصوصی
عمال با خصوصی سازی تناقض دارد

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی با بیان اینکه رشد صنایع دریایی در سال های اخیر خوب بوده است، گفت: با این حال باید رشد 
ناوگان و صنایع دریایی کشور براساس بازار سه میلیارد دالری این حوزه برای افق 1404 برنامه ریزی شود. رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی 
دریایی با بیان اینکه رشد صنایع دریایی در سال های اخیر خوب بوده است، گفت: با این حال باید رشد ناوگان و صنایع دریایی کشور براساس 

بازار سه میلیارد دالری این حوزه برای افق 1404 برنامه ریزی شود.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی عنوان کرد:

محمدسعید س��یف در مراس��م آغاز هفدهمین 
همایش صنای��ع دریایی و دریان��وردی در مرکز 
همایش های بین المللی کیش افزود: رشد ناوگان 
دریایی کش��ور به طور نس��بی مطلوب است و بر 
اساس این رشد در 1404 بازار سه میلیارد دالری 
برای کشتی سازی خواهیم داشت که چندین برابر 
ظرفیت موجود کشتی سازی های کشور است. وی 
با تاکید بر ضرورت توجه جدی به این موضوع در 
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها ، افزود : صنایع 
دریایی دارای اهمیت راهبردی برای کشور است 
از آن جهت ک��ه پراکندگی و تعداد فعالیت های 
دریایی کشور بس��یار زیاد است ضمن آنکه رشد 
حمل و نقل بین المللی به طور مستمر ادامه داشته 
و دارد . وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این 
رشد به دو برابر رشد اقتصادی دنیا برسد ، افزود : 
از بعد موقعیت جغرافیایی نیز کشور ما بازار 400 
میلیون نفری آسیای میانه است که ایران می تواند 

بعنوان پل ارتباطی آنها با دنیا عمل نماید.
وی از جمله دالیل دیگر اهمیت این حوزه را وجود 
منابع نفت وگاز کشور عموما در حوزه خلیح فارس 
و دری��ای عمان ذکر و عنوان کرد : س��ال ها که 
برداشت از این ذخایر در خشکی ثابت بوده و منابع 
جدیدی در این بخش وجود ندارد اما رشد برداشت 
نفت از دریاها طی یکی ، دو دهه اخیر قابل توجه 
اس��ت. وی تصریح کرد: از این رو ضرورت توسعه 
دریایی کشور دربرنامه های کان مورد توجه قرار 
گرفته که از توس��عه صیادی و ش��یات ،امنیت 
دریاها و توس��عه سواحل و ترانزیت کاال و توسعه 
بهره داری منابع انرژی و غیره را شامل می شود 
و برای تحقق این اهداف در برنامه های کان باید 
به طور جدی پرداخته شود. وی اظهار کرد : امروز 
در حوزه ساخت سازه های دریایی خوکفا هستیم 
با مش��وق های دولت و ورود بخش خصوصی به 
خوبی توانسته ایم سکوهای نفتی را طراحی کرده 
و بس��ازیم. وی ادامه داد : در ساخت کشتی علی 
رغم همه مشکات ،ش��ناورهای زیادی طی یک 

دهه اخیر از کش��تی های 100 هزار تنی بزرگ تا 
شناورهای مختلف ساخته شده است. وی با بیان 
اینکه این صنعت فقط کشتی سازی نیست ، افزود 
: صنایع وابسته و زیر مجموعه در این حوزه بسیار 
است که با توجه به این ظرفیت باید نقش و حضور 
بخش خصوصی در صنعت دریایی مورد توجه قرار 
گیرد. وی با اشاره به تهیه اطلس کشتی سازی ها 
گف��ت : هم اکنون 24 ش��رکت خصوصی در این 
حوزه فعال است و در بعد علمی در این حوزه هم 
رتبه یازدهم دنیا را داریم . وی پیش بینی کرد : طی 
یکی ،دو سال آینده و در 2015 جزو 10 کشور برتر 
دنیا در حوزه رش��د علمی در حوزه دریایی شویم . 
وی با اشاره به اینکه پازل توسعه دریایی وجود دارد ، 
گفت : ما فقط بخش صنعتی را می بینیم اما باید به 
بخش تسهیات مالی و سیاست های نظامی کشور 
در سواحل و دریاها و نیز سیاست های حوزه نفت و 
گاز نیز در این بخش توجه جدی شود. سیف ادامه 
داد : باید اهداف حوزه صنایع دریایی و س��هم این 
بخش از اشتغال ،تولید ناخالص ملی ، شاخص های 
بهره وری تولید و غیره مش��خص شود. وی وجود 
30 هزار ش��ناور در کش��ور اعم از کوچک وبزرگ 
ثبت شده در کشور را از جمله ظرفیت های قابل 

توجه دانست و گفت : امروز از جمله دغدغه های 
این ح��وز موضوع واگذاری ها به بخش خصوصی 
است که مبادا بخش های دولتی در مواردی رقیب 
بخش خصوصی شود. وی در ادامه از دیگر نگرانی 
ها را وجود موادی ش��بهه انگی��ز در پیش نویس 
برنامه ششم توسعه کشور عنوان و ذکر کرد : بحث 
تشکیل شرکت های مشترک بین دولت و بخش 
خصوصی عما با خصوصی سازی تناقض دارد. وی 
محدودیت سفارشات به کشورهای خارجی با توجه 
به وجود ظرفیت ساخت کشتی های 100 هزارتنی 
را از دیگر ضروریاتی دانست که برای حمایت از این 

صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی حفظ شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا را نیز 
مورد تاکید قرار داد و افزود : این شرکت از افتخارات 
کشور است که باید به یک بخش خصوصی واقعی 
فعال در صنعت دریایی واگذار ش��ود. هفدهمین 
همایش و نمایش��گاه بین المللی صنایع دریایی و 
دریا نوردی و هفتمین نمایشگاه دریایی دو ساالنه 
کیش به میزبانی جزیره کیش از تاریخ یکم تا چهارم 
دی ماه سال جاری با حضور شرکت های داخلی و 
خارجی در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی 

کیش برگزار می شود.

Marine Engineering
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اس��حاق جهانگیری در آئین افتتاح هفدهمین 
همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی 
و دریا نوردی و هفتمین نمایش��گاه دریایی دو 
س��االنه کیش که در س��الن همایش های بین 
المللی کیش برگزار ش��د بیان داشت: کاهش 
قیمت نفت برای اقتصادی مانند ایران مش��کل 
س��از خواهد بود چرا که اقتصاد ما بش��دت به 
درآمد نفت متکی است و واردات حتی صادرات 
و س��رمایه گذاری به نفت وابس��ته می باشد و 
کاالهای��ی که باید تولی��د کنیم به نفت متکی 
اس��ت. وی ادامه داد: بخش قاب��ل توجهی از 
بودج��ه دولت ب��ه منابع نفت متکی اس��ت و 
دوران کنونی نیازمند تدابیر بسیار مهمی است 
و اگر امید مردم به آینده کشور و اعتماد مردم 
به مدیریت کش��ور با وجود مدیران باتجربه و 
فهیم که می توانند برای عبور از دوران سخت 
تدبیر کنند نب��ود، اتفاقی چون کاهش قیمت 
نفت تاطمی در اقتصاد ایران بوجود می آورد 
که کنترل آن ممکن نبود. وی اظهار داش��ت: 
اکن��ون درآمد نفت 100 دالری به بش��که ای 
30 دالر نمودی در ش��اخص ه��ای اقتصادی 
چ��ون ت��ورم و ارز ندارد و ای��ن بدلیل امید و 
اعتمادی است که مردم به دولت دارند و دولت 
با تم��ام وجود تفکر خود را در این راس��تا به 
کار گرفته اس��ت که ثبات اقتصادی کشور به 

هم نخورد.
معاون اول رئیس جمهوری ابراز داشت: اقتصاد 
ای��ران دربره��ه خاص و حساس��ی اس��ت که 
نیازمند تدابیر و برنامه ریزی های دقیق است 
و اگر ویژگی های دوره اقتصادی کنونی ایران 
را بخواهیم برشماریم یکی از مهم ترین آن ها 
ورود به دوران پساتحریمش است و در روزهای 
آینده تحریم ه��ای ظالمانه ای که علیه ایران 
وضع ش��ده لغو خواهد ش��د. وی ابراز داشت: 
با لغو تحریم ها که به دلیل برنامه هس��ته ای 
کش��ور تدوین شده بود وارد دوره جدیدی می 
ش��ویم که این دوره ویژگی های خاص خود را 
دارد و شریکان خارجی به سمت ایران خواهند 

آمد و بازارهای بزرگتری در اختیار ما قرار می 
گیرد و منابع خارجی بیشتری به سمت اقتصاد 
ایران خواهد آمد و دسترس��ی ب��ه تکنولوژی 
بیش��تر و فناوری روز را خواهیم داش��ت. وی 
اظهار داشت: دوران پساتحریم فرصت جدیدی 
برای برنامه های اقتصادی کش��ور است و باید 
با تدبیر و برنامه ریزی با این دوره روبرو شویم 
و اگ��ر درایت و برنامه ریزی نداش��ته باش��یم 
م��ی تواند هر فرصت به تهدید تبدیل ش��ده و 
بازارهای کشور و توانمندی های داخل کشور 

آسیب ببیند.
اقتدار ایران در منطقه نیازمند

 اقتدار اقتصادی است
جهانگیری در ادامه س��خنان خود با اشاره به 
این که اقتدار ای��ران در منطقه نیازمند اقتدار 
اقتص��ادی اس��ت تاکید کرد: در ح��ال تدوین 
برنامه های پنج س��اله شش��م توس��عه کشور 
هس��تیم که از هفته آینده آغاز خواهد ش��د و 
به س��رعت در دولت تصویب خواهد شد و در 
این دوره نیازمند سیاست های عالمانه ای برای 
چالش های ذکر شده هستیم که باید بر مبنای 

اقتصاد مقاومتی طرح ریزی شوند.
وی گف��ت: همه اقتصاد ما مبتن��ی بر اقتصاد 
مقاومتی باش��د و اگر کار برنامه ششم توسعه 
عقب افتاد ب��ا این جهت گیری عقب افتاد که 
یک بار دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی را 
مرور کنیم که در برنامه لحاظ شده باشد و در 
این اقتصاد باید به ظرفیت های داخلی کشور 

توجه الزم را داشته باشیم.
توجه ویژه به صنعت دریایی در برنامه ششم

وی اظهار داش��ت: کش��ورهای متع��ددی در 
همس��ایگی ایران قرار دارند که هیچ کدام راه 
مناس��بی ندارند و به طور طبیعی حمل و نقل 
آن ه��ا از ایران انجام می ش��ود این در حالی 
اس��ت که ایران ش��رایط ترانزیت خوبی برای 
آسیای میانه دارد و در طی سال های گذشته 
بخش��ی از زیربناهای خود را شکل داده است 
و اکن��ون 200 بندر بزرگ و کوچک تجاری و 

صیادی در دریاها وجود دارد و در بخشی بنادر 
زیرساخت های خوبی را داریم.

جهانگیری با اش��اره به این که در برنامه ششم 
توسعه کشور اقتصاد دریا یکی از مهمترین جهت 
گیری هایی اس��ت که باید به صورت اساسی به 
آن پرداخته ش��ود گفت: باید به صنعت دریایی 
توجه ویژه داش��ته باشیم این در حالی است که 
صنعت کشتی سازی کار خود را از دهه 40 آغاز 
کرده ولی پیشرفت متناسب با آن زمان نداشته 

ایم و کشتی سازی ایران عقب افتاد.
وی ادام��ه داد: مه��م تری��ن دلی��ل این عقب 
افتادگی در مساله نحوه تامین ساخت کشتی 
و نحوه خرید کشتی خارجی است که آسان تر 
انجام می ش��ود. وی ابراز داش��ت: باید شرکت 
صدرا به عنوان یک ش��رکت بزرگ دریایی به 
آغوش صنعت دریایی برگردد و سرمایه بزرگ 
ایجاد ش��ده در اس��تان محرومی مانند بوشهر 
نباید در اث��ر واگذاری ها ب��ه روزی بیفتد که 
همه برای آن غص��ه بخورند حال چه صاحب 
آن خصوصی یا دولتی باشد خیلی تفاوت ندارد 
و ملت ایران صاحب این کارخانه ها است. وی 
اظهارداش��ت: صندوق توسعه ملی باید حداقل 
2 میلیارد دالر منابع به توسعه صنایع دریایی 

اختصاص دهد و این صنعت رشد کند.

نحوه تامین و خرید مهم ترین، دلیل عقب افتادگی در کشتی سازی
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشتی سازی صدرا باید به عنوان شرکت بزرگ دریایی به صنعت دریایی برگردد، گفت: صندوق 
توس�عه ملی باید 2 میلیارد دالر منابع به توس�عه صنایع دریایی اختصاص دهد. معاون اول رئیس جمهوری گفت: با وجود تکیه کش�ور به 
درآمدهای نفتی اگر امید مردم به آینده کشور و اعتماد مردم به مدیریت کشور را شاهد نبودیم تالطمی در اقتصاد ایران بوجود می آمد که 

کنترل آن ممکن نبود.

اسحاق جهانگیری
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 جنابعال�ی ب�ه عن�وان دبی�ر 
دریای�ی  هفدهمی�ن همای�ش صنای�ع 
نظرت�ان راجع ب�ه برگ�زاری همایش و 
بازخ�ورد ه�ای آن ک�ه تا کنون داش�ته 

بفرمائید ؟ 
به نظر اینجانب همایش س��ال جاری در سطح 
خوب و مناس��بی برگزار گردید و فکر می کنم 
انجمن مهندس��ی دریایی ایران از حداکثر توان 
خ��ود در برگزاری این همایش اس��تفاده نمود. 
البته نظر نهایی را بایستی خانواده دریایی کشور 
ابراز نماید که سعی می کنیم این نظرات از فرم 
های نظرسنجی جمع شده استخراج و در اختیار 

عموم قرار دهیم.
 آی�ا به نظر جنابعالی برگزاری 
مستمر همایش های صنایع دریایی طی 
17 سال گذشته توانسته در اتقاء صنعت 
دریایی کمک نماید و چه تغیراتی نسبت 
به دهه هفتاد تا کنون در این حوزه وجود 
داشته که شاید بخشی به برگزاری این 

همایش ها برگردد؟

قطعا برگزاری همایش ه��ای صنایع دریایی و 
همچنین نمایش��گاه جنبی آن تأثیر موثری در 
ارتق��ای فرهنگ دریایی و شناس��اندن اهمیت 
دریا داش��ته است این دو واقعه مهم در تشویق 
دانشجویان مربوطه جهت ارائه مقاالت و اندیشه 
های جدید داش��ته و همچنین در شناس��اندن 
اعضای محترم خانواده دریایی به همدیگر نقش 
بی بدیل داش��ته اس��ت. امروزه اهمیت دریا و 

صنایع مربوط به آن نه تنها بر متخصصین این 
صنف بلکه برای مس��ئولین کشور نیز بارز می 
باش��د و قطعاً بخشی از این موقعیت ها مدیون 
و متأثر از برگزاری این همایش ها و نمایش��گاه 

جنبی آن می باشد.
ب�ه صحبته�ای  ب�ا عنای�ت   
مس�ئولین و مدی�ران ارش�د و همچنین 
همای�ش  در  تخصص�ی  نشس�ت های 
هفدهم چالش های مه�م و پیش رو در 
ح�وزه دری�ا در یک جمع بن�دی به نظر 

جنابعالی چیست؟ 
به نظ��ر اینجانب چالش اصل��ی صنایع دریایی 
موضوع طراحی و س��اخت تجهی��زات و ادوات 
دریایی نمی باش��د. بلکه چالش صنایع دریایی 
را می توان در هزینه های س��اخت، زمانبندی و 
کیفیت کار ذکر نمود که این خود بخشی متأثر 
از شرایط عمومی کشور و مسائل مبتا به صنعت 
می باشد و برخی نیز ناشی از ویژگی خود صنعت 
دریایی می باشد که به مسئولین محترم فرض 
اس��ت که با تفکیک این مس��ائل و پرداختن به 
کمبودها و کاستی ها و رفع موانع در جهت رشد 

و رونق این صنعت بسیار مهم تاش نمایند.
 ارزیاب�ی ش�ما در خص�وص 
قطعنام�ه همایش چیس�ت و پیگیری ها 
ب�رای انجام آنها به چ�ه نحوی صورت 

می پذیرد ؟
قطعنام��ه محصول کار کمیت��ه های تخصصی 
انجمن و همچنین مسائل برخواسته از نشست 
های مختل��ف در زمان برگ��زاری همایش می 
باش��د و طبیعی اس��ت که پیگیری اجرای آن 
نیز بایس��تی از طریق کمیته های هش��ت گانه 
تخصصی انجمن صورت پذی��رد. امیدواریم هر 
کمیت��ه تخصصی بندهای مربوط به آن کمیته 
را به طور جدی پیگیری نماید تا نتیجه مطلوب 

حاصل گردد.

همایش های صنایع دریایی موثر
در ارتقای فرهنگ و شناساندن اهمیت دریا

همایش های صنایع دریایی و همچنین نمایش�گاه جنبی آن تأثیر موثری در ارتقای فرهنگ دریایی و شناس�اندن اهمیت دریا داشته است. 
هفدهمین همایش صنایع دریایی اوایل دی ماه امسال با حضور مسئولین عالی رتبه کشوری، لشکری و همچنین مدیران و متخصصان ارشد 
این صنعت برگزار شد. تبادل اطالعات در این حوزه، تعامل شرکت ها با یکدیگر، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، بررسی مشکالت و ارائه 
راهکارهایی برای توسعه این صنعت از جمله اهداف برگزاری این رویداد بزرگ دریایی بود. در این خصوص با آقای دکتر عباس نوبختی دبیر 

همایش هم صحبت می شویم.

عباس نوبختی،  دبیر هفدهمین همایش صنایع دریایی در گفتگو با ماهنامه » مهندسی دریا«؛

نوبختی :چالش اصلی صنایع 
دریایی موضوع طراحی و 

ساخت تجهیزات و ادوات 
دریایی نمی باشد. بلکه چالش 

صنایع دریایی را می توان در 
هزینه های ساخت، زمانبندی 

و کیفیت کار ذکر نمود

Marine Engineering
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 با برداشته شدن تحریم ها، افق 
پیش روی صنعت کشتی سازی داخلی را 

چطور می بینید؟
ما بای��د بیش از هرچیزی ب��ه نیروی متخصص 
جوان داخلی توجه کنیم و اعتقاد به توانمندی و 
نیروی پیمانکار ایرانی باید از اولویت های ما باشد. 
همانط��ور که می دانید امکانات صنعت کش��تی 
سازی ما در خاورمیانه از نادرترین ها است؛ چون 
با امکاناتی که ما برای ساخت کشتی های بزرگ 
داریم از جمله حوض خش��ک های احداث شده  
در مجتم��ع ایزوایکو و ص��درا و همینطور تعداد 
پارکینگ هایی که برای س��اخت کش��تی های 
متوس��ط و کوچک در کارخانجات کشتی سازی 
ه��ای ایران داریم کاما منحصر به فرد اس��ت. با 
برداشته ش��دن تحریم ها ما یک فرصت طایی 
داریم و باید دقت داشته باشیم که صنعت کشتی 
سازی ما در دوره تحریم ها در پایین ترین نقطه 
ممکن قرار داش��ت و دچار رکود بلکه توقف شده 
ب��ود؛ البته با توجه به وضعیت ب��ازار جهانی . در 
حال حاضر حتی کشتی سازی های چین . ژاپن 
و کره  مثل هیوندایی، سامس��ونگ و دوو نیز در 
وضعیت بحرانی قرار دارند. اقداماتی که ش��رکت 
های کره ای. چینی و ژاپنی دارند انجام می دهند 
این موضوع را تایید می کند؛ مثا فاینانس هایی 
ک��ه به صورت 80 و 20 درصد بوده، به 90 و 10 
درص��د تبدیل کرده اند و ب��ا توجه به بازار آینده 
ایران و کش��تی های جدیدی که مورد نیاز است 
و می خواهند س��فارش بدهند،  پیشنهاداتی به 
ش��رکت های ایرانی ارائه می دهند که مبتنی بر 
تامین صددرصد فاینانس نیز میتواند باشد.  من 
ب��ا جدیت و اطمینان می گویم که آنها اصا فکر 
س��ودآوری سرش��ار  از دریافت این سفارش��ات 
نیس��تند، آنها فقط ب��ه این فکر م��ی کنند که 
کارخانجات کشتی سازی و صنایع جانبی کشتی 

سازیشان از رونق نیفتد و کارگرانشان بیکار نشوند. 
دقت کنید که صنایع  بزرگ و کوچکی در پشت 
صنعت کشتی س��ازی از قبیل صنایع  فوالدی . 
س��اخت موتورهای اصلی، دیزل ژنراتورها، پمپ 
ها . سیس��تم های ناوبری و برقی  . رنگ و کابل 
و......... .وجود دارد)هزینه تامین تجهیزات حدودا 
60درصد قیمت یک کشتی است( و اینها باعث 
اشتغال زایی بسیار زیادی در کشورهایی مثل کره، 
ژاپن و چین ش��ده و اینها در این مرحله اصا به 
فکر سودآوری نیس��تند و دنبال این هستند که 
این صنایع حمایت شوند و از ورشکستگی نجات 
یافته و یا رونق بگیرند، بنابراین دریافت سفارش 
20 . 15 . 10 و حتی 5 فروند کشتی 50 تا 300 
هزار تنی برای اینها بسیار حائز اهمیت است، فکر 
نکنیم که 5 تا س��فارش 50 میلیون دالر  یا 80 
میلیون دالری برای آنان رقمی نیست و یا اینکه 
س��ود زیادی ندارد. پنجاه هزار دالر سود ممکن 
است ناچیز به نظر برسد  ولی مطمئن باشید در 
ای��ن برهه از زمان .در صنایعی که رکود ش��امل 
حالش��ان ش��ده، این مقدار س��ود هم رقم بسیار 
بزرگی اس��ت. آنان کل قیمت یک کشتی را که 

به جیب مردمشان میرود درآمد منظور میکنند نه 
فقط سودی را که عاید یک کشتی سازی میشود. 
پ��س ما هم باید با یک نگاه ملی همین اهداف را 
دنبال کنیم و برای آن با سختیهای در پیش راه 

مبارزه کنیم.
 شما به عنوان یک سازنده چه 
راهکارهایی را برای رونق صنعت کش�تی 

سازی در نظر دارید؟
در صنعت کش��تی سازی و س��ایر صنایع خرد و 
کان مرتبط با آن در درجه اول ایجاد اشتغال  و 
در مرحله بعد توسعه . پیشرفت و ارتقاء فن آوری 
مهم است. مهم ترین نکته ای که ما باید در نظر 
بگیریم این است که آمار بیکاری ما باالست و باید 
با استفاده از بازار موجود . از امکانات مالی خارجی 
و داخلی و و پتانسیل های فنی برای نیروی انسانی 
اشتغال ایجاد کنیم. ببینید در کشورهای خارجی 
زمانی که دولت ها سوبسید می دهند دو مورد را 
مدنظر دارند، اول از همه  برای ایجاد اشتغال سعی 
میکنند س��رمایه و رونق اقتصادی جریان داشته 
باش��د تا اینکه این پول ها و س��رمایه ها را خرج 
بیمه بیکاری و سایر پیامدها و معضات ناشی از 
ورشکسته شدن شرکت ها مانند افزایش نیروی 
انتظامی برای جلوگیری از ناهنجاریهای اقتصادی 
و اجتماعی ) س��رقت. اعتیاد. طاق . تاس��یس 
زندان وخانواده های بی سرپرست و ....(   نکنند و 
در مرحله دوم رفاه عمومی را افزلیش دهند.  بانک 
های خارجی همگام با شرکتهای صنعتی  با تاش 
بی وقفه سعی میکنند به درستی سرمایه گذاری 
کنند و سرمایه های خود را خرج اشتغال زایی و 
رون��ق اقتصادی  کنند، کل بانک های صادرات و 
واردات ک��ره یا بانک های چینی و ژاپنی برخورد 
مس��ئوالنه ای ب��ا این موضوع دارن��د و به عنوان 
پیشتازان اقتصاد به کش��ورهایی که بازار خوبی 
دارند سفر میکنند و به کارفرمایان برای دریافت 

استفاده حداکثری و بهینه
 با مدیریت صحیح از فرصت های طالیی در صنایع دریایی

مدیرعامل شرکت دریایی صنعت جهان قشم

مدیرعامل شرکت دریایی صنعت جهان قشم : پنجاه هزار دالر سود ممکن است از نظر ما ناچیز باشد ولی مطمئن باشید حتی در صنایعی که رکود 
شامل حالشان شده، این مقدار سود هم رقم بسیار زیادی  است.  بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند: »صنایع داخلی با تحمل شرایط سخت 
تحریم زمین گیر شدند ولی دوام آوردند. از طرفی  با برداشته شدن تحریم ها و ورود شرکت ها و سرمایه های خارجی به کشور، با مدیریت صحیح 
و درست میتوان سبب رونق و ارتقاء صنعت داخلی کشور شد.«  در همین زمینه گفت و گویی را با مهندس عبدالمجید مدیرعامل شرکت دریایی 

صنعت جهان قشم، که بیش از سه دهه در صنعت دریایی کشور فعالیت داشته، انجام گرفته است :
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سفارش پیشنهادات جذابی ارایه می کنند . 
ما ظرف یک س��ال گذشته تاش زیادی کردیم 
که فاینان��س را از طریق منابع داخلی و صندوق 
توس��عه ملی و توس��ط بانک های عامل، تامین 
کنیم ولی متاسفانه بانک های ما به دالیل متعدد 
)محدودیت ه��ای مالی. عملیاتی. قانونی.......( به 
شکلی غیرمسئوالنه و با بی تفاوتی کامل برخورد 
و صنعت کشتی سازی را علیرغم حمایت دولت و 
اختصاص بودجه  همراهی نمی کنند؛ مثا حدود 
یک س��ال اس��ت که ما در مورد فاینانس کشتی 
های پنجاه هزارتنی مذاکره می کنیم و متاسفانه 
پس از مکاتبات و جلسات و پیگیری های عدیده  
هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نش��ده، در حالی که 
اگر مسئله تامین فاینانس نهایی شده بود با تعامل 
ب��ا کارفرما قرارداد نهایی ش��ده بود؛ در این مورد 
حتی  کارفرمای ش��رکت خصوصی حاضر بود با 
ش��رایط و امتیازات کم تر از فاینانس خارجی ها 
. این سفارش��ات را به داخل واگ��ذار نماید ولی 
متاسفانه کوتاهی و بی تفاوتی در تامین فاینانس 
باعث شد که بعد از گذشت حدود 10 ماه هنوز به 
نتیجه ای نرسیم. به همین خاطر من در راستای 
سیاس��ت های دولت محترم و شرایط پسا برجام 
که زمینه ای را برای جذب سرمایه خارجی فراهم 
کرده، امیدواریم کاری که بانک های داخلی می 
توانستند انجام دهند و انجام ندادند  را توسط آن 
ها به انجام برسانیم؛ البته با نرخ بهره های بسیار 
کم ترو بازپرداخت طوالنی تر و بتوانیم سفارشات 

صنعت کشتی سازی را در داخل انجام دهیم. 
ورود  معتقدی�د  ش�ما  یعن�ی   
فاینان�س خارج�ی، به تنهایی م�ی تواند 
صنعت کش�تی س�ازی داخل�ی را تقویت 

کند ؟
قبل از پاس��خ دادن به این س��وال ، الزم اس��ت 
توضیح دهم که در صنعت کشتی سازی مدیران 
و مس��ئوالن باید در این زمینه متخصص باشند 
و با آش��نایی کامل مدیریت کنند، یعنی اگر در 
این صنایع مدیرهای ناآش��نا در راس کار باشند، 
تصمیماتی گرفته می ش��ود ک��ه عواقب جبران 
ناپذیری در پی خواهد داشت؛ بنابراین من اعتقاد 
دارم خصوصا در صنایع کش��تی سازی مدیرانی 
باید انتخاب ش��وند که کاما با این حوزه آشنا و 
با توجه به س��ختی و مشکات و پیچیدگیها ی 
کاری عزمی راسخ داش��ته باشند. حتی مدیری 
که در بخش های پایین تر این صنعت کار کرده 
باش��د در جایی که رقم ها کان تر و سنگین تر 
باشد، ممکن است در تصمیم گیری ها مهم دچار 
اشتباهات س��نگینی شود. پس آشنایی و تسلط 

مدیران و مسئوالن برای انتخاب استراتژِی درست 
انجام کار بس��یار اهمیت دارد و این که خودمان 
را کاما وابسته نکنیم و از شعارهای بی پشتوانه 
ای مثل »استقال کامل صنعتی« دوری کنیم، 
در واقع در این زمان ناگزیر به تش��کیل جوینت 
ونچرهای  )joint venture(  مختلفی هستیم 
و باید سنجش دقیقی در هر مورد آن انجام شود 
که با توج��ه به نیاز واقعی  انجام ش��ود، چرا که 
حتی  انتخاب و تشکیل غیرصحیح یک جوینت 
ونچر خارجی، نتیجه اش شکس��ت اس��ت. پس 
تس��لط مدیران و استفاده از ظرفیت های داخلی 
در کنار فاینانس های داخلی و خارجی می تواند 
راهگش��ا باش��د؛ مثا در صنایع فوالدی، شرکت 
فوالد اکس��ین و فوالد مبارک��ه، می توانند بیش 
از 90 درص��د فوالد مورد نی��از و الزم صنعت را 
تامین کنند، ی��ا در صنایع رنگ به صورت کامل 
و در صنعت کابل و لوله تا حدود زیادی خودکفا 
هستیم، در صنایع جوش . پیچ و مهره، الکترود و 
روغن. مواد شیمیایی و ......... هم تا حدی همینطور 
اس��ت و  و به هیچ وجه مدیران ما در این صنایع 
نباید به خارج��ی ها مراجعه کنند. از طرفی این 
شرکت ها می توانند از طریق مشارکت با شرکت 
ه��ای معتبر خارجی تکنولوژی های جدید را در 
این صنعت وارد کنند. صنایع پشتیبانی ما از قبیل 
کمپرسورهای هوا، دیگهای بخار، پمپ ها  . تهویه 
مطبوع . سردخانه ها و ماشین آالت دیگر . چوب 
و صنایع دیگر  زمینه های تولید در خش��کی را 
فراهم نموده اند  ولی این شرکت ها در بخش دریا 
س��رمایه گذاری نکرده اند و برای این مهم  الزمه 
اش این است که ما صنعت کشتی سازی را رونق 
دهی��م . این صنایع مطمءنا  زمانی که از رونق در 
صنعت دریایی اطمینان پیدا کنند به شکل جدی 

در این بخش وارد می شوند. 
  فک�ر نم�ی کنی�د برگ�زاری 
اینگونه نمایشگاه ها در جذب سرمایه و 

ورود فناوری های نوین موثر است ؟
 ما پتانسیل باالیی در زمینه کشتی سازی خصوصا 
در وضعیت کنونی اقتصادی دنیا داریم؛ مثا ظرف 
10-15 سال گذشته بیش از 100 کشتی بزرگ و 
کوچک با ظرفیت باالتر از 50 هزار تن به شرکت 
های خارجی س��فارش داده شده است.  اگر ما از 
پتانس��یل های بالقوه ای که داریم استفاده کنیم 
و کاری کنی��م که بازارش در داخ��ل ایران ایجاد 
شود، نیازی نیس��ت که ما بدنبال این باشیم که 
شرکت های خارجی برای عرضه محصوالت نوین 
خود در نمایش��گاه های ما شرکت کنند و زمانی 
ک��ه آن ها ببینند در بخش س��اخت و تعمیرات 

کشتی سفارش هایی در کشور ما وجود دارد، برای 
ش��رکت در نمایشگاه داوطلبانه و با تمام ظرفیت 
و آخری��ن فن آوری های خود تمایل نش��ان می 
دهند؛ مثا چون تا سال 2020 تولید متانول ایران 
به بیس��ت میلیون تن در سال می رسد ظرفیت 
س��فارش10- 15 کش��تی متانول بَر پنجاه هزار 
تنی به داخل وجود دارد.  اگر این س��فارش ها به 
شرکت های داخلی مثل ایزوایکو، عظیم گسترش، 
صدرا و کش��تی س��ازی های دیگر واگذار شود با 
سپردن این سفارشات به داخل، بسیاری از شرکت 
های خارجی برای کس��ب قسمتی از بازار تامین 
تجهیزات در نمایشگاه های ما حضور فعال خواهند 
داشت و فقط کافی است در خبرها ببینند که مثا 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی )IRISL(  و  
شرکت ملی نفتکش ایران)NITC( و شرکت های 
خصوصی دیگر مانند متانول کاوه و .... هر یک پنج 
کشتی متانول بَر به شرکت های داخلی سفارش 
 LPG داده اند . همین قاعده در مورد کشتی های
بَر هم صادق اس��ت و ما می توانیم اقدامات الزم 
را انجام دهیم و در زمینه آماده س��ازی و ساخت 
آن ها فعالیت کنیم، زیرا با توجه به افزایش تولید 
LPG در آینده نزدیک، نی��از مبرمی به این نوع 
کشتی ها خواهیم داش��ت. پس اگر ما بازار خود 
را به خارجی ها واگذار نکنیم و در زمینه ساخت 
همین کشتی ها فعالیت داشته باشیم، موفقیت 

بسیار بزرگی کسب کرده ایم.
 چه راهکار و سیاستی را برای 
پیشرفت صنعت دریایی ایران پیشنهاد 

می کنید؟
من این نی��از را می بینم که در تمام زمینه های 
تخصص��ی ب��رای دریا محور ش��دن  بخش های 
مختلف صنعتی، با توجه به حجم بسیار بزرگ و 
وسیع  از گردش مالی در اختیار  صنایع دریایی  ، 
میزان بودجه الزم برای سرمایه گذاری ها و میزان 
اش��تغال زایی همینطور اهمیت این قضیه از نظر 
ابعاد اس��ترتژیک و منافع ملی میبایست هر چه 
سریعتر نسبت به تبدیل شوراهای عالی . ارگانها 
. سازمانها و تشکات دریایی به وزارتخانه ای تحت 
ن��ام وزارت دریا اقدامات الزم به  عمل  آید.  چون 
حجم عظیم تجاری تخصصی در زمینه های بانکی 
. بیمه.  نفت و انرژی، ترابری . گمرک . ش��یات 
و ....در دری��ا  وجود دارد و ما  به وزارتخانه ای نیاز 
داریم که ق��درت قانونی و اجرایی باالیی در همه 
زمینه های مرتبط حکومتی  داشته با شد تا بعد 
از تبیی��ن و تعیین اس��تراتژی . کلیه بخش های 
خصوص��ی و دولتی را در چارچوب تعیین ش��ده 

هدایت و کنترل نماید.
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 گف�ت و گو را با صحبت کردن 
در مورد قرارداد همکاری شما  KR شروع 

کنیم.
همانطور که می دانید KR کره در شرایط سخت 
تحری��م در ایران باقی مان��د و در همان زمان ما 
با این موسس��ه قراردادی بس��تیم که همچنان 
ادام��ه دارد؛ در حالی که س��ایر موسس��ات رده 
بن��دی ایران را ت��رک کردند و به گمان اینکه از 
دید خودشان ما دریاگیر می شویم و نمی توانیم 
فعالیت کنیم، کش��تی های م��ا را بدون مدرک 
گذاشتند. خوش��بختانه KR تنها موسسه رده 
بندی بود که فعالیت های خود را در کشور ادامه 
داد و در دفتری که موسس��ه رده بندی ایرانیان 
در اختی��ار آن ها گذاش��ته بود، پرس��نل آن ها 
کمال همکاری و فعالیت را با ما داشتند. به این 
ترتیب ما همکاری با این موسسه را ادامه دادیم 
 IACS چرا که جزو موسس��ات رده بندی عضو
است. همانطور که مطلعید کشتیرانی جمهوری 
اس��امی در زمان تحریم تمام کشتی هایش را 
که با تناژ حدود 5 میلیون تن بود، به موسس��ه 
رده بندی ایرانیان واگ��ذار کرد و  KR کره هم 
به ما س��رویس هایی را در تمام کشورهایی که 
نمایندگ��ی داش��تند ارائه می داد، چ��ون ما در 
بس��یاری از کش��ورها نمایندگی نداش��تیم و و 
نمایندگی های این موسسه کره ای در خدمت 
کشتی های جمهوری اسامی بود. خوشبختانه 
در بنادر ما  با هیچ مشکلی روبرو نشدیم و هیچ 
کشتی توقیف نشد. این موضوع باعث شد که بعد 

از برداشتن تحریم ها کشتیرانی ما ارتباط های 
خود را با KR تداوم دهند و ارزیابی تعداد زیادی 
از کش��تی ها در این موسسه رده بندی کره ای 
انجام ش��د و بازرس��ی ها در ایران هم توسط ما 
صورت می گرفت. نکته دیگر اینکه سال گذشته 
حدود 16 نفر از کارشناسان ما حدود 3 تا 4 ماه 
 KR در کره جنوبی زیرنظر بازرسان و کارشناسان
دوره های الزم را در مورد بازرس��ی های کشتی 
 KR ها گذراندند و عین مدرکی که کارشناسان
داشتند، کارشناسان ایرانی ما نیز دریافت کردند 
و ما از این نیروهای ماهر در بازرس��ی های ایران 

استفاده می کنیم و بسیار سودمند است.
 مه�م تری�ن دس�تاورد ای�ن 
مشارکت و تفاهم را  برای صنعت دریایی 

کشور چه می دانید؟
ببینید موسسه رده بندی ایرانیان حدود 130 نفر 
پرس��نل دارد که باالی 100 نفر از آن ها بازرس 
هستند و اینها عمدتا از دانشکده های دریایی یا 
از کارکنان و افسران مهندسی بازرسی کشتیرانی 
درداخل هس��تند و ما پیش بینی می کنیم اگر 
کش��تیرانی ها و بخصوص شرکت ملی نفتکش 
ای��ران از ما حمایت کند، ما پرس��نل خود را به 
بیش از 600 نفر برس��انیم؛ با وجود اینکه عضو 
IACS نیستیم، ولی تمام مستندات و بخشنامه 
ها و قوانین و مقررات ما عینا با IACS همسان 
است و ما برای این هدف تاش می کنیم و قدم 
برداریم و امیدواریم با حمایت س��ازمان بنادر و 
مس��ئولین ارگان های مملکتی دو موسسه رده 

بندی ایرانیان و آسیا یکی شوند و به عنوان یک 
موسس��ه رده بندی بتوانیم در خدمت کش��تی 
های داخلی باشیم. برای روشن تر شدن موضوع 
باید از هندوستان نام ببرم، دولت این کشور در 
چندسال اخیر قانونی را اجرا کرد، مبنی بر اینکه 
که تمام کشتی هایی که تمایل دارند با موسسات 
رده بندی خارجی کار کنند، الزاما باید با موسسه 
رده بندی هند هم  اش��تراک داش��ته باشد و به 
این ترتیب موسسه رده بندی هندوستان تقویت 
ش��د و االن عضو IACS ش��ده است. انتظار ما 
بر اجرای چنین قوانینی در کشور است و اینکه 
حمایت هایی از موسسه رده بندی ایرانیان شود 
و با بهره گی��ری از  قابلیتهایی که در مجموعه 
 IACS وجود دارد، در آینده نزدیک بتوانیم عضو

شویم.
 یعنی ش�ما انتظار دارید ارگان 
ها و سازمان های دولتی مرتبط با تصویب 
و اجرای اینگونه قوانین از ش�ما حمایت 

کنند.
 دقیقا، البته ما حمایت مالی الزم نداریم. انتظار ما 
بیشتر از سازمان بنادر و دریانوردی و کشتیرانی 
ه��ای عم��ده مانند ش��رکت مل��ی نفتکش و 
کشتیرانی های جمهوری اسامی است. متاسفانه 
باید بگویم با برداشته شدن تحریم ها اکثر کشتی 
های شرکت ملی نفتکش دارای پرچم خارجی 
هستند و با همان پرچم خارجی با موسسات رده 
 )Lloyd's of London( بندی  همچون لویدز
و دی ان وی )DNV GL(  قرارداد بس��ته اند 

IACS چند گام تا عضویت در
مدیرعامل شرکت دریایی صنعت جهان قشم

با وجود اینکه عضو IACS نیستیم، ولی تمام مستندات و بخشنامه ها و قوانین و مقررات ما عینا با IACS همسان است و ما برای این هدف تالش 
می کنیم و قدم برداریم و امیدواریم با حمایت سازمان بنادر و مسئولین ارگان های مملکتی دو موسسه رده بندی ایرانیان و آسیا یکی شوند و به 
عنوان یک موسسه رده بندی بتوانیم در خدمت کشتی های داخلی باشیم. به گزارش مارین نیوز، مؤسسه رده بندي ایرانیان سازماني مردم نهاد و 
غیرانتفاعي است که به طراحي و تدوین و اجراي قوانین و مقررات، اعمال بازرسیهای رده بندی، فنی، ایمنی قانوني، انجام ممیزیها، و ارائه مشاوره ها، 
مهندسي و آموزش هاي مرتبط به طراحي، ساخت و بهره برداري از کشتي ها و تأسیسات ساحلي و فراساحلي و دیگر محصوالت، خدمات و تجهیزات 
دریایي و صنعتي می پردازد. این موسسه اواخر سال 1385 با دعوت بالغ بر 250 نفر از مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف صنایع دریایی و 
همچنین با حضور مدیر عامل وقت سازمان بنادر و دریانوردی و ریاست مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جانشین فرماندهی نیروی 
دریایی سپاه، مجمع مؤسسه برگزار  شد و با برگزاری انتخابات به تعیین هیئت امنای منتخب منجر شد. مدتی قبل یادداشت تفاهمی مشترک بین 
موسسه رده بندی ایرانیان )ICS( و موسسه رده بندی کره جنوبی )KR( با حضور وزرای صنعت دو کشور منعقد شد. این موسسه کره ای از سال 89 

فعالیت های بازرسی و رده بندی کشتی ها در ایران را انجام می داده است.
حسن رضا صفری، مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان با بیان اینکه این و موسسه تصمیم دارند دامنه فعالیت خود را از بازرسی و رده بندی کشتی ها 
به بازرسی و رده بندی در سایر صنایع به ویژه نفت، گاز، پتروشیمی و تأسیسات ساحلی و فراساحلی توسعه دهند؛ هدف نهایی این مذاکرات را  توسعه 
فناوری صنعتی و خدماتی کشور از طریق انتقال و پایش، کنترل و تضمین آن اعالم کرد.  مارین نیوز در همین زمینه گفت و گویی را با کاپیتان توفیق 

صدر موسوی، رئیس هیئت مدیره موسسه رده بندی ایرانیان انجام داده است که در ادامه می خوانید:
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و این موضوع باعث شده ظرفیت و حجم کشتی های ایرانی در 
IMO پایی��ن بیاید. هم چنین با توجه به اینکه کش��تی های 
شرکت ملی نفتکش عمدتا پرچم خارجی دارند، در حدود 5- 6 
میلیون تناژ ما در IMO پایین آمده اس��ت و این وضعیت بین 
المللی ما را در این زمینه تهدید می کند. موسس��ه رده بندی 
ایرانیان مس��ائل آنها را درک می کند، از جمله اینکه ICS در 
تمام دنیا دفتر ندارد  و  با توجه به مسائل  P&I، بیمه کشتی 
و اجاره دادن کشتی ها، اینها هم ناچارند با موسسات رده بندی 
بین المللی کشتی هایش��ان را کاس کنند و ما این موضوع را 
قبول داریم، ولی انتظار داریم بدون اینکه کوچکترین هزینه ای 
بر آنها تحمیل شود ما به اصطاح Dual class  داشته باشیم؛ 
به این معنا که  اگر با لویدز قرارداد می بندند گواهینامه ایرانیان 
نیز صادر کنیم. از این طریق هم تناژ موسسه رده بندی ملی باال 
می رود و هم نیروهای ما بیشتر با مقررات و مسائل  رده بندی 

کشتی ها آشنا می شوند. 
 ش�ما یک�ی از دس�تاوردهای مش�ارکت ب�ا 
موسسات رده بندی معتبر بین المللی را تربیت نیروهای 

متخصص داخلی می دانستید، از منظر مالی چطور؟
همانط��ور که مطلعید ما یک موسس��ه رده بندی بین المللی 
هستیم و هیچ سهامداری نداریم و درآمد کسب شده موسسه، 
صرف مس��ائل سخت افزاری، خرید ساختمان در تهران، بنادر 
ش��مال و جنوب و تربیت پرسنل شده اس��ت. در پایان سال، 
سهامدار از ما سهم خود را طلب نمی کند. این از الزامات یک 
موسسه رده بندی بین المللی است که سهامدار نداشته باشد 
و غیرانتفاعی فعالیت کن��د. در حال حاضرظرفیت ما حدود 5 
میلیون تن تناژ کش��تی هایی است که در کاس موسسه رده 
بندی ایرانیان هستند و  اگر این تناژ به 10 میلیون تن برسد، 
درآمدها هم بیشتر خواهد شد و راحت تر می توانیم در جذب 

نیرو و تعلیم و تربیت آنها کارهای اساسی انجام دهیم.

موسسه رده بندی ایرانیان از سوی تیم ممیزی شرکت D.A.S )تحت اعتبار 
UKAS انگلستان( این موسسه موفق به ارتقای گواهینامه سیستم مدیریت 

کیفیت خود به ویرایش جدید گردید.
با توجه به آنکه موسسه رده بندی ایرانیان بویژه در دوران تحریم و پسا تحریم با 
بررسی ریسک های موجود طرح اقتضایی برای توسعه و پیشرفت این خدمات 
در کش��ور تهیه و اجرایی نموده بود ذاتا اعمال این الزامات جدید در موسسه 
طرح ریزی و اجرا گردیده بود بر همین اس��اس تصمیم به انطباق رس��می با 

الزامات جدید گرفته شد.
بر اس��اس ممیزی ب��ه عمل آمده در موسس��ه رده بندی ایرانی��ان در مورخ 
94/12/16 و پس از تاش های مستمر مدیران و کارکنان موسسه در جهت 
 ISO 9001 ارتقای سیستم مدیریت کیفیت و پیاده سازی و استقرار استاندارد
 UKAS تحت اعتبار( D.A.S ویرایش 2015 ، از س��وی تیم ممیزی شرکت
انگلس��تان( این موسسه موفق به ارتقای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 

خود به ویرایش جدید گردید.
پیش بینی می ش��ود استقرار رسمی ویرایش جدید این استاندارد که مبتنی 
بر مدیریت و ارزیابی ریس��ک می باش��د موجبات بهبود فرآیندها و ارائه بهتر 
خدمات در موسس��ه را فراهم آورده و امکان برنامه ریزی و هدف گذاری های 
پیش��رفته را بیش از پیش در این موسسه میسر سازد. خاطر نشان می گردد 
موسسه رده بندی ایرانیان اولین موسسه ایرانی است که تحت اعتبار شرکت 

D.A.S  انگلستان موفق به اخذ ویرایش جدید این گواهینامه گردیده است.

تفاهم نامه

ارتقای سیستم مدیریت کیفیت 
موسسه رده بندی ایرانیان
ISO 9001 با گواهینامه

Marine Engineering
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و  اه�داف  تری�ن  مه�م   
برنامه ه�ای ش�ما در برگ�زاری ای�ن 

نمایشگاه چیست؟
همانطور که می دانید هجدهمین نمایشگاه 
IRAN IMEX با تصویب هیئت مدیره سال 
آین��ده در کیش برگزار خواهد ش��د و پیش 
بینی می کنیم جنبه بین المللی آن پررنگ تر 
و با حضور بیشتر مشارکت کنندگان و بازدید 
کنندگان همراه خواهد بود؛ چرا که با برداشته 
ش��دن تحریم ها عاقه مندی ش��رکت های 
خارجی برای تعامل ب��ا صنعت داخلی ایران 
بیشتر شده و برای انجمن نیز تعامل سازنده 
با ش��رکت های بین المللی ب��ا هدف بهبود و 
توسعه توان داخلی یکی از اهداف و اولویتهای 
برگزاری نمایش��گاه اس��ت و ای��ن امر جز با 
همکاری ش��رکت های داخلی و پش��تیبانی 

متولیان حوزه دریا محقق نخواهد شد.

 چ�ه برنام�ه های�ی  ب�رای 
جذب س�رمایه خارجی و تامین مالی 

پیش بینی کرده اید؟
اصوال وجود منابع مالی که توان خریداران را 
افزایش دهد، سبب رونق هر صنعتی می شود 
و اتفاق��ا صنایع دریایی نیز به دلیل باال بودن 
قیمت محصوالت تولیدی آن، به شدت وابسته 

به ایفای نقش شرکت های سرمایه گذاری با 
بانک ها و شرکت های لیزینگ است. خصوصا 
آنکه ش��رکت های مطرح در صنایع دریایی 
مانن��د کره، چین و ژاپ��ن نیز با همین روش 
باالی 85 درصد س��هم تولید ش��ناور و سازه 

های دریایی در دنیا را تصاحب کرده اند.

 مهم ترین تف�اوت هایی که 
نمایش�گاه س�ال آینده نسبت به سال 

های گذشته خواهد داشت، چیست؟
در نمایشگاه هفدهم  یکی از مهم ترین هدف 
ه��ای ما این بود ک��ه بانک ها و بیمه ها را به 
حضور در عرصه صنایع دریایی و ش��رکت در 
نمایش��گاه ترغیب کنیم و معتقدیم که این 
 IRAN هدف بایس��تی در  نمایشگاه نوزدهم
IMEX ب��ه عنوان معتبرتری��ن و بزرگترین 
نمایشگاه صنایع دریایی ایران و ویترین تمام 
نمای توانمندی ها و دستاوردهای ملی باشد 
و بهترین مکان و مناس��بترین زمان را جهت 
آشنایی و مذاکره شرکت های خارجی معتبر 
برای یافتن ش��ریک مناس��ب داخلی فراهم 
کنی��م؛ چرا که ب��ا توجه به قان��ون حداکثر 
اس��تفاده از توان داخلی و نیز سیاس��ت های 
کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم ورود به بازار ایران، 

همکاری با تولید کنندگان داخلی است.

افق روشن صنعت دریایی ایران
هجدهمین همایش صنایع دریایی و نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی در تاریخ 27 تا 
30 مهرماه سال 95 در جزیره کیش برگزار خواهد شد. در همین زمینه گفت و گویی را با 

پیمان مسعود زاده دبیر نمایشگاه iranimex انجام داده است :

دبیر هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی:

برگزاری هجدهمین همایش صنایع 
دریایی، 27 الی 30 مهرماه

همایش و نمایشگاه هجدهم در تاریخ های 27 
الی 30 مهرماه، در جزیره کیش برگزار می شود. 
همایش و نمایشگاه هجدهم در تاریخ های 27 
الی 30 مهرماه، در جزیره کیش برگزار می شود. 
با توجه به ش��رایط بین المللی ایجاد ش��ده در 
کش��ور و نیز وجود زیرساخت های مناسب در 
جزیره کیش اعم از ایاب و ذهاب و اسکان، هتل 
ها و محل برگزاری مناسب همایش و نمایشگاه 
و نیز طی تصمیمات هیأت مدیره انجمن مقرر 
گردید همایش و نمایش��گاه هجدهم در تاریخ 
های 27 الی 30 مهرماه و در جزیره کیش برگزار 
گردد.  الزم به ذکر است دبیر همایش هجدهم 
سعید مظاهری و دبیر نمایشگاه پیمان مسعود 
زاده ازهیئت مدیره انجمن مهندس��ی دریایی 

ایران انتخاب شدند. 

وضعیت مناقصه طراحی، ساخت 
و تحویل شش فروند قایق راهنمابر

اواخر دی ماه امسال شرکت هدایت کشتی خلیج 
فارس، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران با موضوع 
»طراحی، س��اخت و تحویل ش��ش فروند قایق 
راهنمابر« را اعام کرد.  احمد فروغی مدیرعامل 
شرکت هدایت کشتی ضمن اعام اینکه تمامی 
متقاضیان، از شرکت های داخلی بوده اند، گفت: 
» 26 ش��رکت اس��ناد مناقص��ه را دریافت و 18 
شرکت با بازگرداندن اسناد، در این خصوص اعام 
آمادگی کرده اند و ما در مرحله امتیاز دهی و احراز 

صاحیت این شرکت ها هستیم.« 

الزم به ذکر است مدتی پیش چند فروند یدک 
 Damen Ship yards کش خدماتی از ش��رکت
هلند خری��داری و در رس��انه ه��ای اجتماعی 
عکسهایی نیز از این شناورها که در بندر شهید 
رجایی مستقر هستند منتشر شد. در این خصوص 
جزئیات آن را از مدیرعامل شرکت هدایت کشتی 
جویا شدیم، ولی ایشان بنابر ماحظاتی حاضر به 

گفت و گو در این مورد نبودند.

اخ�بار انجمن
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دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی در این نشست گفت: برای 
تهیه مجموعه ای جذاب در راستای برگزاری 
دومین دوره جشنواره دانش آموزی دریا الزم 
است از پتانسیل های تمام سازمان های مرتبط 
همانند قبل اس��تفاده شود. به همین منظور 
س��تاد برنامه دارد دومین جشنواره ملی دریا 
مسیر پیش��رفت را با همکاری ارگانها در آبان 
ماه سال 95 برگزار نماید که جشنواره دانش 
آموزی یکی از بخش های این جشنواره ملی 
خواهد بود. محمدسعید سیف تصریح کرد: با 
انجام اقدامات مختلف و ارتباط با سازمانهای 
گوناگون از جمله آموزش و پرورش باید بتوانیم 
دامنه ارتباطی با مخاطبان جشنواره را گسترده 
تر کنیم.  وی با تاکید بر توجه به سیاست های 
کلی در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: بحث 
توسعه سواحل دریایی از مباحث مهم در برنامه 
شش��م اس��ت و از محورهای اصلی و ضروری 
مطرح شده بحث توسعهسواحل مکران است و 
این مهم مرتبط با دریا و سواحل دریایی است، 
لذا ضرورت برگزاری دومین جش��نواره دانش 
آموزی دریا قابل رویت اس��ت و به طور حتم 
در طی برگزاری نخستین دوره این جشنواره و 

دوره های بعدی می توانیم به جلب نظر دانش 
آموزان مدارس و به طور کلی کشور بپردازیم. 
سیف ضمن اشاره به اهدای جوایز به آثار برتر، 
از مش��ارکت ارگان های دریای��ی در تقدیر از 
دانش آموزان س��خن گف��ت و افزود: عاوه بر 
اهدای جوایز از سوی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از سوی سازمان ها و ارگان 
ه��ای دریایی جوای��زی جهت تقدی��ر از آثار 

برگزیده در مسابقات اهدا خواهد شد.
در ادامه این جلسه بهنام رضایی دبیر دومین 
جش��نواره دانش آموزی دریا به شرح اقدامات 
انجام ش��ده، طرح ها و برنامه ها پرداخت و از 
تمامی اعضاء خواس��ت نقطه نظ��رات خود را 
در خصوص برگ��زاری هرچه بهتر این رویداد 
مهم به دبیرخانه اع��ام نمایند.  الزم به ذکر 
است جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت شامل 
بخش ه��ای زیر خواهد بود: بخش طرح ها و 

دستاوردهای فناورانه دریایی کشور
بخش دانش آموزی: جش��نواره دانش آموزی 
دریا/ بخش دانش جویی: جشنواره فیلم کوتاه 
90 ثانیه ای/ بخش دانش�جویی: مس��ابقات 
ش��ناورهای هوش��مند / لزوم توجه به صنایع 

دریایی در تدوین برنامه ششم توسعه

ضرورت برگزاری جشنواره 
دانش آموزی دریا قابل رویت است

نشست دومین جشنواره دانش آموزی دریا با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایندگان سازمان های 
مرتبط با موضوع جشنواره با هدف بررسی آغاز فراخوان این جشنواره در مدارس بررسی 
ش�د. در دومین نشست دبیرخانه جشنواره دانش آموزی دریا، نمایندگان سازمان های 
مرتبط با حوزه دریا و محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاس�ت جمهوری حضور داشتند که درباره فراخوان و 

اطالع سانی، شیوه نامه اجرایی برگزاری این جشنواره به بحث و گفت وگو پرداختند.

در نشست دومین جشنواره دانش آموزی دریا مطرح شد

دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی: 
در استفاده از سرمایه گذار خارجی باید 

منافع ملی حفظ شود
دبیر هجدهمی��ن همایش صنایع دریایی ضمن 
اش��اره به توافق نامه های امضا شده در حوزه دریا 
گفت: »هدف از س��رمایه گذاری خارجی توسعه 
صنعت کش��ور خودمان اس��ت و در استفاده از 
س��رمایه گزار خارجی باید اشتغال و منافع ملی 
حفظ ش��ود.« به گ��زارش مارین نیوز، س��عید 
مظاهری در خص��وص همایش هجدهم گفت : 
جمعبندی هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی 
به برگزاری نمایشگاه در کیش رسید و در همین 
راستا با مسئولین منطقه آزاد کیش هم توافقات 
الزم صورت گرفته اس��ت. اولین تفاوت مهم این 
دوره از همایش صنایع دریایی با ادوار قبل تصمیم 
ب��ه نهادینه کردن همایش و نمایش��گاه در یک 
نقطه ثابت )کیش( است. وی عنوان کرد: »سعی 
می ش��ود از متخصصین و فن��اوران خارجی چه 
بصورت سخنرانان کلیدی و چه به صورت کارگاه 
های آموزشی استفاده بشود که همین مسئله در 
نمایشگاه صنایع دریایی هم امسال پیگیری می 
ش��ود.« وی در پاسخ به س��وال خبرنگار مارین 
نیوز در خصوص ش��رایط کلی صنایع دریایی در 
ای��ن دوران اذعان داش��ت: »با توجه به این که از 
همایش هفدهم فاصله چندانی نگرفته ایم مباحث 
حوزه دریا همان مباحث مطرح شده در همایش 
هفدهم است که از موارد مهم آن تزریق نقدینگی 

جهت چرخاندن چرخ صنعت است.

همایش هجدهم
Marine Engineering
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مقدمه
کش��ور ایران با داشتن بیش از 5000 کیلومتر 
خط ساحلی و قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه، 
سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی 
های فنی و سرمایه غنی انسانی، می تواند اساس 
اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر پایه 
توسعه دریایی بنا کند. موقعیت ژئوپلتیک، منابع 
غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال 
جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی 
به آب های آزاد و اش��تغال زایی باال تنها بخشی 
از    پتانس��یل هایی است که به واسطه دریا در 
اختیار جمهوری اسامی ایران قرار گرفته است. 
با توجه به ظرفیت های فوق و تاکید همواره مقام 
معظم رهبری بر لزوم بهره گیری از این ظرفیت 
ها بعنوان پیشرانی برای توسعه اقتصادی کشور، 
خوشبختانه در سیاست های کان برنامه ششم 
توجه ویژه ای به حوزه دریا شده است که برخی 

از مصادیق آن در بندهای ذیل می باشد.
بند21: توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در 
محور چابهار – خرمش��هر با تأکید بر س��واحل 

مکران.
بند23: توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق 

مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت.
بن��د28: اولویت دادن به ح��وزه های راهبردی 

صنعتی)از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، 
حمل و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری 
اطاع��ات و ارتباط��ات، هوافض��ا، دری��ا، آب و 
کش��اورزی( و افزایش ضریب نفوذ فناوری های 

پیشرفته در آن ها.
با عنایت توجه ویژه به توس��عه صنایع دریایی 
کشور در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
ولی متاسفانه در پیش نویس برنامه ششم توسعه 
که از س��وی دولت به مجلس تقدیم گردید، با 
وجود گس��تردگی و اهمیت باالی فعالیت های 
دریایی تنها موضوع توجه به دریا در دو بند ذیل 
یک ماده بوده اس��ت که آن ه��م تنها به ایجاد 

اختیارات بیش��تر س��ازمان بنادر و دریانوردی 
تاکید دارد. این درصورتی است که بخش های 
مختلف دریایی کشور دارای مسائل و مشکات 
عدیده ای هستند که ضرورت توجه دولت را می 
طلبد. خرید میلیاردها دالر کش��تی از خارج از 
کشور، کمبود امکانات رفاهی و تسهیاتی برای 
مردم در س��واحل، نیاز استفاده از فناوری های 
جدید در آبزی پروری، ضرورت توسعه فناوری 
های نو در توس��عه میادین نفت و گاز کش��ور و 
همچنین اس��تفاده از ظرفیت های کش��ور در 
توسعه گردشگری دریایی از مهمترین مشکات 
و چالش های صنایع دریایی هستند که نیازمند 
توجه بیشتر در سال های آتی توسعه ای کشور 
خواهد بود. بنابراین بدیهی است که عدم توجه 
به موارد فوق در برنامه شش��م توس��عه، شرایط 
مناسبی برای توسعه دریایی کشور که می تواند 
پیش��ران اصلی اقتصاد کشور باشد فراهم آورد، 
نخواهد بود. در همین راس��تا انجمن مهندسی 
دریایی کشور بعنوان بزرگترین انجمن و سازمان 
مردم نهاد توسعه دریایی کشور پیشنهادات زیر 
را در قال��ب یک تبصره مض��اف بر تبصره های 

موجود در الیحه برنامه ششم ارائه می نماید. 

تبصره ویژه توسعه دریایی
در راستای سیاس��ت های جمعیتی و سیاست 
های اقتصاد مقاومتی و با توجه به سیاست های 
برنامه ششم توس��عه و به منظور ارتقاء اقتصاد 
دریایی کش��ور با تکیه بر توسعه درون زا، بهره 
گی��ری از توانمندی های مل��ی و بین المللی و 

اقتصاد دانش بنیان در برنامه ششم:
1- با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و توجه به بهره گیری از توانمندی های کشور در 
چارچوب اقتصاد دانش بنیان، الزم است تا ساز 
و کارهای مناس��ب جهت اجرای قانون حداکثر 
استفاده از توان داخلی و در صنایع و امور دریایی 
صورت گرفته و ظرفیت سازی قانونی به منظور 
ارائه تس��هیات مالی مطابق با نرخ و عرف بین 
الملل جهت توسعه فعالیت های دریایی با تاکید 

پیشنهاد تبصره ویژه توسعه صنایع دریایی کشور
 در برنامه ششم توسعه

انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص توسعه صنایع دریایی در برنامه ششم پیشنهاداتی در قالب تبصره ویژه، به مجلس ارائه نمود. پس از 
دریافت نظرات و پیشنهادات و همچنین بررسی در هیات مدیره انجمن و جمع بندی در قالب تبصره ویژه، پیشنهاداتی را آماده و به کمیسیون های 

مختلف مجلس ارائه نمود.

کشور ایران با داشتن 
بیش از 5000 کیلومتر خط 

ساحلی و قرار گرفتن در 
منطقه خاورمیانه، سابقه 

حضور تاریخی در عرصه دریا، 
توانمندی های فنی و سرمایه 
غنی انسانی، می تواند اساس 
اقتدار اقتصادی، سیا�صی و 
نظامی خود را بر پایه توسعه 

دریایی بنا کند
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بر حوزه های مزیت دار و رقابتی از جمله توس��عه ناوگان تجاری، خدماتی و گردشگری، و سازه 
های فراساحل صورت پذیرد. 2- در راستای سیاست های جمعیتی و سیاست های برنامه ششم 
توسعه کشور مبتنی بر توسعه اقتصاد دریایی در سواحل مکران، تمامی وزارتخانه ها و سازمان 
ه��ای فعال در حوزه دریا موظفند همکاری ه��ای الزم را در جهت تهیه، تصویب و اجراي طرح 
های جامع توسعه فناورانه صنایع دریایی و توسعه پایدار مناطق ساحلی سواحل مکران با تاکید 
بر الگو و ضوابط آمایش س��رزمین، توان زیست بومی مناطق، اقتصاد سبز  و شاخصهای توسعه 

پایدار معمول دارند.
3- س��ازمان بنادر و دریانوردی موظف است در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه 
درون زا، توسعه فناورانه بنادر کشور را با تمرکز بر ترمینال های کانتینری و ایجاد بنادر خشک 
پشتیبان در حمایت از بنادر اصلی کشور در پیش گیرد و بتواند جایگاه کشور را در اقتصاد حمل 
و نقل دریایی و افزایش درآمدهای کشور ارتقاء دهد. همچنین ضروری است این سازمان نسبت 
به امکانسنجی و ایجاد اسکله مخصوص تدارکات و تعمیرات با درنظرگرفتن معافیت های گمرکی 
و یا تخفیفات عوارض بندری بنحوی که موجب به جذب و ایجاد انگیزه در مالکان کشتی و کشتی 

سازان برای بهره گیری از این خدمات شود، اقدام گردد.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد 
درون زا و بهره گیری از توانمندی های موجود کشور حمایت های الزم از زنجیره تولید تجهیزات 
داخلی و تامین تسهیات ویژه الزم برای بومی سازی بخشی از تجهیزات دریایی داخلی که امکان 

رقابت با تجهیزات خارجی را دارند در دستور کار خود قرار دهد.
5- تمامی وزارتخانه ها و سازمان های فعال در حوزه دریا موظفند به منظور پیشتازی در اقتصاد 
دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان دریایی بیش از نیمی از 
بودجه تحقیقاتی خود را به حمایت از شرکت های دانش بنیان دریایی و توسعه مراکز تحقیقاتی 
مرتبط با فعالیت های اجرایی آن ها در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فعال حوزه 

دریا اختصاص دهند.
6- تمامی وزارتخانه ها و سازمان های فعال در حوزه دریا موظفند با هدف ترویج و نهادینه سازی 
فرهنگ دریادوستی، همکاری های الزم را در جهت تدوین و اجرای برنامه های ترویجی جهت 

آشنا نمودن مردم با جذابیت ها و ظرفیت های دریایی کشور را داشته باشند.
7- با توجه به آنکه تحریم های ظالمانه کشور در بسیاری از موارد برای کشور فرصتی مغتنم به 
منظور افزایش توانمندی ها و توس��عه فناوری های دریایی به شمار می رفت لذا به منظور بهره 
گیری از این توانمندی ها می بایست تلفیق ظرفیت های موجود در قالب ساختار موسسه رده 
بندی منطبق با عرف و استانداردهای بین المللی و تشکیل یک موسسه رده بندی بین المللی 
در ایران و الزام موسس��ات و س��همیه های دریایی خارجی به ارائه خدمات مشترک با موسسات 
رده بندی و بیمه دریایی داخلی در دستور کار قرار بگیرد. 8- دولت موظف است با شبکه سازی 
و جهت دهی به توانمندی های موجود شناورهای تحقیقاتی کشور و به منظور استفاده بهینه و 
کارا در سرمایه گذاري های توسعه سواحل مکران به پایش دقیق اطاعات  محیطی کامل دریای 
عمان بپردازد. 9- به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود دریایی و ایجاد هماهنگی و هم 
افزایی در جهت توسعه فناوری های دریایی کشور، ستاد دریایی معاونت علمی و فناوری موظف 
است با همکاری سازمان های فعال در حوزه دریا، برنامه ریزی عملیاتی و مراحل اجرایی سازی 
نقشه راه فناوری های دریایی کشور را دنبال کرده و بصورت ساالنه پیشرفت های حاصله را رصد 

و به روز رسانی منظم داشته باشد.
10- با توجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری، ستاد دریایی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با حمایت و بسترسازی زیر ساخت های الزم جهت 
توسعه پارک های علم و فناوری به حمایت های مالی و معنوی از شرکت ها و طرح های دانش 
بنیان دریایی و تجاری س��ازی آن ها بپردازد. همچنین وزارت علوم موظف است مراحل اعطای 
مجوز موافقت اصولی نظیر انجام مطالعات اولیه، مکان یابی و امکان سنجی را  برای تاسیس پارک 
علم و فناوری در ش��هرهای ساحلی را طی نموده و نسبت به همکاری دانشگاه ها با پارک های 
فوق هماهنگی های الزم را انجام دهد. استانداری استان های ساحلی نیز موظفند نسبت به اخذ 

تاییدیه های قانونی مراجع ذیربط، تخصیص زمین مناسب و امکانات زیر بنایی اقدام نمایند.

کشتی های ایرانی 2 سال است به بنادر 
بحرین و عربستان تردد ندارند

یک مقام آگاه با تاکید بر این که ممنوعیت ورود 
کش��تی های ایرانی به آبهای عربستان و بحرین 
هی��چ تاثیری در حمل و نق��ل دریایی و تجارت 
کش��ورمان ندارد، گفت: حدود 2 س��ال است که 
کشتی های ایرانی به آبهای این دو کشور ترددی 
ندارند. به گزارش مارین نیوز، یک مقام آگاه  در 
واکنش ممنوعیت ورود کشتی ها با پرچم ایران 
ب��ه بنادر و تردد این کش��تی ها در محدوده آب 
های سرزمینی عربستان و بحرین اظهار کرد: این 
ممنوعیت هی��چ تاثیری در حمل  و نقل دریایی 
و تجارت ایران ندارد، حدود دو س��الی است که 
کشتی های ما به بنادر این کشورها تردد ندارند. 
وی ب��ا بی��ان این که ط��ی دو س��ال اخیر هیچ 
فعالیتی در این زمینه نداش��ته ایم چراکه اساس 
نیازی به تردد کش��تی های ایران��ی به بنادر این 
کشورها وجود ندارد، تصریح کرد: با لغو تحریم ها 
کش��تی های ایرانی با پرچم جمهوری اس��امی 

ای��ران به بنادر اروپایی نیز تردد می کنند و 
فضای بین المللی به شدت به نفع ایران در 
حال تغییر است. پایگاه خبری نیوز مریتایم 
در خبری اعام کرد عربستان و بحرین که 
ماه گذشته روابط دیپلماتیک خود با تهران 

را قطع کردند، ورود کش��تی های با پرچم ایران 
به بنادر خود و تردد این کش��تی ها در آب های 
سرزمینی شان را ممنوع کرده اند. تنش ها بین 
عربس��تان و ایران چند هفته پیش پس از اعدام 
ش��یخ نمر، روحانی شیعه به دست حکومت آل 
سعود باال گرفت. بحرین همچنین کشتی های 
باری ای که قرار بوده عازم بنادر ایران ش��وند را 
از این کار منع کرده، اما عربس��تان هنوز چنین 
محدودیتی را اعمال نکرده اس��ت. هر دو کشور  
تا اطاع ثانوی، قراردادهای تعهد شده با کشتی 
های در حال تردد با پرچم ایران را متوقف کرده 
اند. این محدودیت ها، آسیب چندانی به مبادالت 
تجاری ایران وارد نخواهد کرد، زیرا ایران سال ها 
تحت تحریم های غرب قرار داش��ته که از سوی 
این دو کش��ور عربی نیز اجرا می شده است. اما 
انتظار می رود شرکت های کشتیرانی در فعالیت 
خود در مسیرهای دریایی موجود در خاورمیانه با 

مشکاتی مواجه شوند. 

Marine Engineering
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ایران نخستین پیشنهادگردشگری
نشنال جئوگرافی

نش��نال جیوگرافی��ک با انتش��ار فهرس��تی از 
کش��ورهای جذاب برای گردش��گری در سال 

2016، ایران را در صدر این فهرست قرار داد.
به گ��زارش مارین نیوز، تیمی از س��ردبیران و 
نویسندگان این نشریه، ایران را در راس مقاصد 
جذاب��ی قرار دادند که نبای��د دیدن از آن را در 
س��ال آتی میادی از دس��ت داد. »پت ریدل« 
س��ردبیر این تیم در این خصوص گفت: برای 
تهیه فهرستی از اماکنی که باید در سال جاری 
مورد بازدید قرار گیرد، اسامی نقاطی با ویژگی 
ه��ای فرهنگی، غذایی، جش��نواره های ش��اد 
و س��واحل بکر را آماده کرده ای��م. در گزارش 
تهیه شده نشنال جیوگرافیک، گشایش سفارت 
انگلیس در تهران و لغو تحریم های ضد ایرانی 
به منزله چشم انداز روشنی پیش روی صنعت 

گردشگری در ایران برشمرده شده است.

مقص��د بع��دی گردش��گری در مجموع��ه ای 
که نش��نال جیوگرافیک معرفی کرده، کش��ور 
کاستاریکا است. جنگل های بارانی، مسیرهای 
طبیعی، آتش فشان ها و سواحل خلوت می تواند 
دلیلی برای افزایش شمار بازدیدکنندگان از این 
کش��ور باشد. واشنگتن دی سی سومین مقصد 
جذاب گردش��گری در مجموع��ه مزبور معرفی 
شده اس��ت. پیاده روی در خیابان پنسیلوانیا و 
تماشای کاخ س��فید از جمله دالیل نام گذاری 
این ش��هر به عنوان سومین مقصد گردشگری 
عنوان ش��ده است. در همین حال، ایرلند، کوبا، 
نپال، ش��انگهای، موزامبیک، س��نت وینسنت 
و گرنادین��ز، بوس��نی و هرزگوین، سامرس��ت، 
ریودوژانیرو، قزاقستان، آرژانتین، سن سباستین 
و دیواره بزرگ مرجانی به ترتیب از اهداف بعدی 
جذاب برای گردش��گران برش��مرده شده است. 
دی��واره بزرگ مرجانی ب��ه مجموعه عظیمی از 
صخره های مرجانی گفته می شود که در شرق 

کشور استرالیا و در اقیانوس آرام قرار دارد.

اخ�بار انجمن

دبیر س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی 
گفت:در سال های گذشته فعالیت های دریایی کشور رشد 
خوبی را تجربه کرده که این رش��د در س��ال های آتی نیز 
ادامه خواهد داشت. محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه 
فن��اوری و صنایع دانش بنیان دریایی در میزگرد بررس��ی 
چالش ها و فرصتهای صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه 
که در هفدهمین همایش صنایع دریایی  برگزار ش��د با بیان پرسش��ی با این مفهوم که »چرا 
به دریا اهمیت می دهیم« به نقش دریا در اقتصاد کش��ور، ترانزیت و جابه جایی کاال و مسافر، 
نفت و گاز، امنیت دریایی و ...اشاره کرد و گفت:در سال های گذشته فعالیت های دریایی کشور 
رشد خوبی را تجربه کرده که این رشد در سال های آتی نیز ادامه خواهد داشت. سیف در این 
ارتباط به افزایش فعالیت های نفتی و گازی ایران در میادین دریایی اشاره کرد و گفت: این در 
حالی است که میزان جهش فعالیت های ما در میادین خشکی در سال های گذشته روند ثابتی 
داش��ته است. وی سپس به وضعیت صنایع فراساحل کشور اش��اره کرد و گفت: در سال های 
گذش��ته ما در حوزه سازه ها و صنایع فراس��احل دستاوردهای خوبی داشتیم به طوری که در 
طراحی و س��اخت این سازه ها به خودکفایی رسیدیم و برخاف برخی تاخیرات در این بخش 

نسبت به سایر صنایع در جایگاه خوبی قرار داریم.
سیف درباره کشتی سازی نیز گفت: در این بخش نیز با وجود مشکات و تاخیراتی که وجود 
دارد توانستیم ساخت شناورهای کوچک و بزرگ را در کشور ممکن کنیم ضمن اینکه معتقدم 

باید مشکات و تاخیرات این بخش آسیب شناسی شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزایش حض��ور بخش خصوصی در صنعت کشتی س��ازی ب��ه تهیه اطلس 
کشتی سازی ایران اشاره کرد و گفت: در این اطلس از 24 شرکت اسم برده شده که به عنوان 

بخش خصوصی در این حوزه فعالیت می کنند که باید از آنها حمایت شود.
س��یف س��پس به رتبه یازدهم ایران در حوزه تحقیقات و پژوهش های دریایی در جهان اشاره 
کرد و گفت: به رغم همه بی مهری ها به حوزه دریایی ما رش��دعلمی بس��یار خوبی را در میان 
کش��ورهای جهان ش��اهد بودیم به طوری که پیش بینی می کنیم امسال جزو 10 کشور برتر 
جه��ان در این بخش قرار بگیریم. وی در بیان نگرانی های موجود در بخش صنایع دریایی نیز 
گف��ت: واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی از اصولی اس��ت ک��ه باید در تمام فعالیت های 
دریایی کشتی سازی و بندری کشور مورد توجه قرار گیرد این در حالی است که سازمان های 
دولتی به جای پرداخت به وظایف خود رقیب بخش خصوصی ش��ده اند. دبیر ستاد دریایی در 
تشریح اهمیت لزوم توسعه صنایع دریایی و دریانوردی ایران به لحاظ این بخش در برنامه های 
کان کش��ور اش��اره کرد و در مورد برنامه ششم توسعه یاداورشد:متاسفانه پیش نویس برنامه 
ششم توسعه در بخش دریایی شبه برانگیز است که ضروری است دولت در تصویب این برنامه 

به این گونه موارد توجه کند
سیف تشکیل شرکت های مشترک توسط سازمان بنادر با بخش خصوصی را از جمله این موارد 
برشمرد که با خصوصی سازی تناقض دارد وی اضافه کرد:عاوه براین به رغم سیاست هایی که 
در بخش دریایی برای برنامه ششم پیش بینی شده بود در بعد احکام این برنامه این بخش مورد 

توجه قرارنگرفته ضمن اینکه مواردی هم که در نظر گرفته شده ابهام دارد.
س��یف دریافت تسهیات از بانک ها را از مش��کات جدی صنایع دریایی کشور دانست و ابراز 

امیدواری کرد با کمک وزارت صنعت این مشکات برطرف شود.
وی با اش��اره به ثبت 30 هزار ش��ناور کوچک و بزرگ در کش��ور افزود:طبق براوردها در سال 
1404بازار سه میلیارد دالری در کشتی سازی خواهیم داشت که چندین برابر ظرفیت فعلی 

است و می توان با برنامه ریزی از رهگذر آن به اشتغال و درامد خوبی رسید.

ضرورت واگذاری امور صنایع دریایی
به بخش خصوصی واقعی
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پیش بینی جست و خیز میزان حمل و نقل 
دریایی خاورمیانه در سال 2016 

 بر اس��اس آخری��ن پیش بینی های ش��رکت 
انگلیس��ی مش��اوره حمل و نق��ل »درِوری« با 
افزای��ش ناگهانی تناژ تانکرها انتظ��ار می رود 
می��زان حمل و نق��ل دریای��ی در خاورمیانه با 
نزدیک شدن به پایان سال 2016 کاهش یابد. 
تخمی��ن تناژ تانکرهای حمل و نقل دریایی در 
خاورمیانه )افزایش تدریجی در طول سال های 
اخیر( نشان می دهد با تحویل نفت خام و سایر 
محصوالت در طول دو سال آینده، میزان حمل 
و نقل  افزایش خواهد یافت و تناژ در دسترس 

برای تجارت دریایی رشد خواهد داشت. 

»راجش ورما« مدیر آنالیز شرکت مشاوره حمل و 
نقل درِوری معتقد است: » قیمت پایین نفت خام 
در ادامه فعالیت های باالی پاالیشگاه ها و ذخیره 
سازی تاثیر گذار است که از دالیل افزایش جریان 
غیرعادی نفت خام و سایر تولیدات است. افزایش 
بیش از حد موجودی انبارها  توس��عه تجاری را 
در س��ال 2016 محدود می کند و سبب کاهش 
میزان واردات خواهد شد.« وی اضافه کرد: »هرچه 
بیشتر جلو برویم، با کاهش بهره برداری از ظرفیت 
کشتی ها، علی رغم  جذابیت درآمدی تانکرها و 
ضعف قیم��ت در بندرگاه ها میزان حمل و نقل 
دریایی در دو سال آینده نزول خواهد داشت «  به 
نظر می رسد صاحبان کشتی ها به محدود کردن 
ساخت کشتی های جدید احتیاج دارند. چرا که 
در این صورت با ادامه یافتن افزایش سفارش ها، 

حمل و نقل دریایی از رکود خارج خواهد شد.
World Maritime News :منبع

حمل و نقل

مدیر برنامه ریزی و توسعه تاید واتر خاورمیانه  
اذعان داش��ت: »در مورد بحث های سرمایه 
گذاری نیز در بنادر شمال و جنوب به احداث 
سیلو، احداث انبار مسقف و اراضی پشتیبانی 
و خری��د تجهیزات چه در خش��کی و چه در 

دریا جزو اولوویت های تاید واتر است.«
صادق��ی گرمارودی در همین راس��تا گفت: 
»بعضی از این کار ها در قالب ش��رکت های 
اقماری تاید واتر پوشش داده می شوند و این 
شرکت ها ماموریت خود را در کنار ماموریت 
تای��د واتر دنبال می کنن��د. در کنار همه ی 
اینه��ا مجموعه آموزش��ی تاید واتر در س��ه 
مقطع کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشد  
تحت عنوان س��احل و فرا ساحل که وابسته 
به جهاد دانش��گاهی علمی و کاربردی است. 
تاید واتر در س��ه مقطع کاردانی، کارشناسی 
و کارشناس��ی ارشد به تربیت بیش از 3000 
دانش��جو پرداخته اس��ت و بی��ش از 3000  

دانشجوی فارغ التحصیل شده دارد. در بندر 
عباس و بندر انزلی این دانش��گاه ها مستقر 
هس��تند و تربیت شدگان این رو دانشگاه در 
شرکت های مربوطه به کار گرفته شده اند.«

وی در همین راس��تا گف��ت: از اولویت های 
اصلی تاید واتر در ش��رایط پسا تحریم، ورود 
به بنادری که نیاز به س��رمایه گزاری داشته 
باشند اس��ت. در حوزه پش��تیبانی در بحث 
غات بیش از 400 هزار تن ظرفیت انبارش 
داریم. بیش از 370 هزار متر مربع فضای انبار 
مسقف داریم. ش��رایط پایداری را در بعضی 
قرار داد ه��ا داریم هرچند انتظار از تاید واتر 
بیش از اینهاس��ت. در پوشش بودجه ای ما 
9 ماهه ش��رایط بودجه  را تامین کرده ایم و 
امیدواریم سال 95 با توجه به شرایط سرمایه 
گزاری که برای تاید واتر هس��ت و تجارب و 
تخصصی که در بدنه تاید واتر هست شرایط 

بهتری را رقم بزند.

هیچ سهام داری در دراز مدت
از سهام تاید واتر ضرر نکرده است

مدیربرنامه ریزی و توسعه تاید واتر گفت: در دوران تحریم سهام داران تاید واتر بسیار 
وفادار بودند و هیچ سهام داری در دراز مدت ار داشتن سهام تاید واتر ضرر نکرده است. 
به گزارش مارین نیوز، صادقی گرمارودی در اولین جلسه ستاد اجرایی هجدهمین همایش 
صنایع دریایی که در ش�رکت تاید واتر برگزار ش�د ضمن خوش آمدگویی به حاضران و 
اش�اره به این نکته که تاید واتر اولین شرکت بورسی در حوزه بنادر است و بیش از 48 
س�ال س�ابقه فعالیت بندری و دریایی دارد.  گفت: »هیچ سهام داری نداریم که در دراز 
مدت از داش�تن سهام تاید واتر ضرر کرده باشد.« وی گفت: »تحریم مشکالتی را برای 
تاید واتر به وجود آورد اما با برنامه ریزی دقیق و با جایگزین کردن بعضی فعالیت ها تاید 

واتر مسیر رشدش را دنبال کرد.«

مدیربرنامه ریزی و توسعه تاید واتر عنوان کرد؛

Marine Engineering
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انجمن مهندس��ی دریایی ایران در عملکرد س��ال نود و سه موفق به 
کسب امتیاز 1245.5 و رتبه A گردیده است. به گزارش مارین نیوز، 
پیرو اعام کمیسیون انجمن های علمی ایران )وزارت علوم و تحقیقات 
و فنآوری( انجمن مهندسی دریایی ایران در بین انجمن های علمی 
کش��ور در رتبه A قرار گرفته و جزء ده انجمن برتر س��ال 94 معرفی گردیده اس��ت. تقدیر از 
انجمن های برتر و همچنین انجمن مهندس��ی دریایی ایران طی مراسمی در تاریخ 94/9/26 در 

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. 
الزم به ذکر اس��ت انجمن مهندسی دریایی ایران در پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران 
و فناوران برتر کشور که در سال 93 برگزار شد؛ بعنوان انجمن علمی برتر کشور در گروه فنی و 
مهندسی در سال 1393 برگزیده شد و در این مراسم لوح انجمن علمی برتر گروه فنی و مهندسی 
با امضای دکتر حسن روحانی، رییس جمهور، به دکتر محمدسعید سیف، رییس انجمن مهندسی 

دریایی ایران، تقدیم شد.

انجمن مهندسی دریایی ایران
در رتبه A و جزء 10 انجمن برتر کشور

تالش کنیم که به بخش خصوصی آسان بگیریم
و رفع موانع کنیم

معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان بنادر و دریانوردی با بیان 
اینکه استفاده از فرصت های فعلی برای جذب حداکثر سرمایه گذاری 
غیردولتی اهمیت بسیاری دارد، اعام کرد: سازمان بنادر در سال 93 

به اندازه 10 سال قبل از آن جذب سرمایه غیردولتی داشت.
معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان بنادر و دریانوردی با بیان 
اینکه استفاده از فرصت های فعلی برای جذب حداکثر سرمایه گذاری 
غیردولتی اهمیت بسیاری دارد، اعام کرد: سازمان بنادر در سال 93 

به اندازه 10 سال قبل از آن جذب سرمایه غیردولتی داشت.
ب��ه گزارش مارین نیوز، علی جهاندی��ده با بیان این مطلب اظهار کرد: در فضای پس از تحریم 
و در قالب طرح هایی که برای توسعه اقتصادی کشور ارائه می شود طراحی مقدمات الزم برای 
جذب س��رمایه گذار اهمیت بسیاری دارد و این به عهده سازمان ها است که استفاده حداکثری 
از این فضا داش��ته باش��ند. وی با اشاره به رش��د قابل توجه میزان سرمایه گذاری ها در سازمان 
بنادر در سال 93، اظهار کرد: در این سال ما توانستیم حدود شش هزار میلیارد تومان سرمایه 
جدید جذب کنیم که این رقم به تنهایی با عملکرد 10 سال قبل از آن برابری می کند. اگر ما 
بتوانیم همین شرایط را برای ماه های آینده نیز فراهم کنیم می توان انتظار داشت در سال آینده 
میزان س��رمایه گذاری ها به حدود 9 هزار میلیارد تومان برس��د. معاون توسعه مدیریت و منابع 
س��ازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه جذب اعتماد بخش خصوصی اصلی ترین نکته در باال 
بردن میزان مشارکت در بنادر ایران است، اظهار کرد: در ایران حدود پنج هزار و 800 کیلومتر 
ساحل وجود دارد که وظیفه و هدف ما آباد کردن تمام حوزه های مربوط به آن است. این جز 
با مشارکت بخش خصوصی انجام پذیر نیست و این مساله اهمیت مشارکت در دریاها را نشان 
می دهد. جهاندیده خاطرنشان کرد: ما باید تاش کنیم که به بخش خصوصی آسان بگیریم و 
موانع موجود بر سر راه آن را برداریم. خوشبختانه سازمان بنادر با توجه به اینکه نسبت به بسیار 
دیگر از سازمان ها زودتر وارد عمل شده و کار خود را اجرایی کرده است جایگاه نسبتا مطلوبی 

دارد اما باید در آینده نیز همین روند را ادامه دهد.

ضعف حوزه دریایی کشوبا دولتی بودن 
بیشتر شرکت های دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دولتی بودن 
بیشتر شرکت های دانش بنیان حوزه دریا را ضعف 
کشور در این حوزه دانست و گفت: معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از تاسیس شرکت های 
دان��ش بنیان خصوص��ی در ح��وزه دریا حمایت 
می کند. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور با بیان اینکه در حوزه های علم و فناوری و 
تجاری سازی در بخش صنعت دریا کم کار کرده ایم، 
گفت: معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
یک ستاد خاص برای توسعه فناوری صنعت دریا 
تشکیل داده اس��ت که این ستاد یک سال و نیم 
در حال فعالیت است و بحث های علمی در زمینه 
دریا را مورد حمایت قرار می دهد. وی افزود: معاونت 
علمی از مقاالت، پایان نامه ها و شرکت های دانش 
بنیان فعال در حوزه صنعت دریا حمایت می کند. 
وی افزود در حال حاضر یکی از ضعف های کشور 
در حوزه دریا این است که به دلیل هزینه های باالی 
موجود در این حوزه شرکت های فعال بیشتر دولتی  
هستند. ستاری گفت: شرکت های فعال در حوزه 
صنعت دریا باید بیشتر خصوصی شوند و ما نیز در 

این زمینه آنها را حمایت می کنیم.

آغاز فراخوان دومین
 دوره جشنواره دانش آموزی دریا

دبیر س��تاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از اعام فراخ��وان آثار »دومین دوره جش��نواره 
دانش آموزی دریا« خبر داد. دکتر محمد سعید 
سیف ضمن اعام فراخوان آثار »دومین جشنواره 
دانش آموزی دریا، افزود: این جشنواره در رشته 
های مختلف در میان هم��ه مقاطع و پایه های 
تحصیلی برگزار می شود و هدف آن ترویج اهمیت 
راهبردی دریا و صنایع وابسته به آن در میان نسل 
جوان کش��ور است. وی اضافه کرد: مهلت ارسال 
آثار توسط دانش آموزان تا پایان مرداد ماه1395 
تعیین شده و در آبان ماه سال آینده طی مراسمی 
از برگزی��دگان و منتخبان تجلیل بعمل خواهد 
آمد. سیف افزود: عاقه مندان می توانند با مراجعه 
به سایت اینترنتی ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان دریایی و پایگاه اطاع رس��انی این 
جشنواره از جزییات این مسابقه و اطاعات مورد 

نیاز جشنواره مطلع شوند.

اخ�بار انجمن
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کتاب اطلس تجهیزات دریایی ایران به همت انجمن مهندسی دریایی ایران و با همکاری ستاد 
توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، به منظور انعکاس توانمندی های داخلی در صنعت 
تجهیزات دریایی کش��ور به چاپ رسید. به منظور انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های ساخت 
تجهیزات در داخل کشور و شناخت بیشتر زیر ساخت های داخلی در این حوزه، به همت انجمن 
مهندسی دریایی ایران، با همکاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی و سازندگان 

تجهیزات دریایی کشور اقدام به گرد آوری 
و تجمیع اطاعات تجهیزات دریایی کشور 

کرده است. 
کتاب اطلس تجهیزات دریایی کش��ور با 
هدف انعکاس توانمندی داخلی در صنعت 
ساخت تجهیزات دریایی و افزایش قدرت 
تصمیم گیری و برنامه ریزی اس��تراژیک 
و همچنی��ن به منظور حمایت از صنعت 
مذکور و در نهای��ت جلوگیری از واردات 
اینگونه تجهیزات از خارج،  به چاپ رسیده 
اس��ت و در آیین اختتامی��ه هفدهمین 
همایش صنای��ع دریایی رونمایی گردید. 
بر اساس این گزارش این کتاب اطاعاتی 
را نظیر مشخصات تجهیزات دریایی تولید 
داخل، تصاویر محصوالت و مش��خصات 
ش��رکت تولید کننده ب��ه تفکیک گروه 

تولیدی و همچنین در دو زبان فارس��ی و انگلیسی در اختیار عاقمندان و فعاالن این حوزه قرار 
می دهد.  وجود اطاعات یکپارچه و منس��جم در این حوزه کمک بزرگی به ش��ناخت و تصمیم 
گیری در این صنعت استراتژیک خواهد کرد.  امید است در آینده شاهد شکوفایی و توسعه صنایع 

دریایی کشور باشیم.

انعکاس توانمندی های داخلی
مسابقه بزرگترین نقاشی خیابانی دریایی  با چاپ کتاب اطلس تجهیزات دریایی ایران

برای خانواده ها
مسابقه بزرگترین نقاشی خیابانی دریایی برای خانواده 
ها از برنام های جنبی هفدهمین همایش و نمایشگاه 
صنایع دریایی بود که جهت آشنایی کودکان، نوجوانان 
و جوانان با دریا در روز س��وم دی ماه برگزار گردید. 
مسابقه بزرگترین نقاشی خیابانی دریایی برای خانواده 
ها از برنام های جنبی هفدهمین همایش و نمایشگاه 
صنایع دریایی بود که جهت آشنایی کودکان، نوجوانان 

و جوانان با دریا در روز سوم دی ماه برگزار گردید.

حضور دریایی در نهمین نمایشگاه
 بین المللی گردشگری و سفر کیش

انجمن مهندس��ی دریایی ایران و س��تاد توسعه 
فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در "نهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و سفر کیش" به 
معرفی فعالیت های خود پرداخته اند.  باتوجه به 
اهمیت موضوع گردشگری و توریسم در صنایع 
دریایی کشور و نیز توجه مناسب مراکز، مسئولین 
و دس��ت ان��درکاران این حوزه ب��ه این موضوع 

مه��م و اقتصادی، انجمن 
ایران  دریایی  مهندس��ی 
و س��تاد توس��عه فناوری 
بنیان  و صنای��ع دان��ش 
دریایی با اختصاص غرفه 
ای در نهمین نمایش��گاه 
المللی گردشگری و  بین 
سفر کیش حضور داشته و 

در این نمایشگاه به معرفی فعالیت های انجمن، 
کمیته گردشگری دریای و شناورهای تندرو و نیز 
دو رویداد مهم دریایی کشور، هجدهمین همایش 
صنایع دریایی ونمایشگاه بین المللی صنایع دریایی 
و دریانوردی و دومین جش��نواره ملی دریا مسیر 
پیش��رفت که در س��ال 1395 برگزار می گردد، 
اقدام نمودند. در این نمایشگاه تعدادی از شرکت 
های دریایی نیز حضور داشتند و با ارائه تولیدات و 
شناورهای تفریحی خود بحث گردشگری دریایی 

را به نوعی به نمایش گذاشتند.

اخ�بار انجمن
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 اکبر ایلدرم گفت : در این مدت 682 تن ماهیان 
استخوانی توسط چهار هزار صیاد عضو 51 شرکت 
تعاونی پره گیان در هفت هزار مرتبه پره کشی 
صید ش��ده اس��ت. وی این میزان صید را شامل 
352 ت��ن ماهی س��فید ، 305 تن ماهی کفال، 
شش تن س��ایر گونه ها به ارزش ناخالص 150 
میلیارد ریال عنوان کرد.  به گفته معاون صید و 
بنادر ماهی گیری اداره کل شیات گیان، شرایط 
مناسب آب و هوایی موجب افزایش صید شد اما 
چله خشکی که موجب کاهش صید ماهی می 
شود، در راه است. ایلدرم همچنین با اشاره به این 
که تعداد ش��رکت های صیادی استان نسبت به 

پارسال یک شرکت کمتر شده است، متذکر شد: 
در صورت تحقق اعتبار 30 میلیارد تومانی مصوبه 
س��فر رئیس جمهوری به گیان برای تعدیل و 
ساماندهی صیادان، 14 شرکت دیگر نیز کاسته 
خواهد ش��د.  وی با بیان اینکه در آخرین رایزنی 
مقام های استانی با دکتر نوبخت رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، شرایط تحقق این مصوبه 
امی��دوار کننده بود، افزود : با این کار بخش��ی از 
مشکات جامعه صید و صیادی مرتفع می شود.  
وی همچنین از صید پنج هزار و 540 تن کیلکا 
از ابتدای امسال خبر داد و گفت: این میزان صید 
نسبت به مدت مشابه پارسال، دو درصد کاهش 

نش��ان می دهد. به گفته ایلدرم، 250 تن از این 
میزان صید یعنی 4.5 درصد به مصرف انس��انی 
و مابقی تبدیل به پودر می ش��ود. معاون صید و 
بنادر ماهی گیری اداره کل شیات گیان، ارزش 
ناخالص فروش این مق��دار کیلکا را 94 میلیارد 
ریال عنوان کرد.  وی تعداد شناورهای صید کیلکا 
را 27 فرون��د با 270 صیاد و قیمت هر کیلوگرم 
کیلکای پودری را 930 تومان و مصرف انسانی را 
کیلویی یک هزار و 600 تومان بیان کرد.  س��ال 
گذشته صیادان تعاونی های پره استان گیان در 
مجموع نزدیک به س��ه هزار و 500 تن ماهی از 
دریای خزر صید کردند که اغلب ماهی سفید و 
بعد کفال بود.  چهار هزار صیاد گیانی در قالب 
51 تعاونی پره از بیستم مهر تا نیمه فروردین ماه 
سال بعد در 300 کیلومتر آب های ساحلی استان 
از آس��تارا تا چابکسر به صید ماهی می پردازند. 
روش صید پره، شیوه ای است که در آن تور آماده 
به کمک یک کرجی بصورت نیم دایره در فاصله 
مشخصی از ساحل تا عمق 14 متری عمق دریا 
ریخته می شود .  تور مورد استفاده از 11 تکه پره 
با اندازه های مختلف به هم دوخته شده، تشکیل 
شده است، عمل کش��ش تور در گذشته توسط 
نیروی انسانی و در حال حاضر با استفاده از نیروی 

تراکتور انجام می شود.

شرایط مساعد جوی موجب افزایش 17 درصدی صید ماهی در گیالن
معاون صید و بنادر ماهی گیری اداره کل ش�یالت گیالن از افزایش 17 درصدی صید ماهی در آب های س�احلی استان از ابتدای فصل صید 

تاکنون به دلیل شرایط مساعد جوی خبر داد.

معاون صید و بنادر ماهی گیری اداره کل شیالت گیالن؛

از ظرفیت هاي ش��یاتي مازن��دران جهت آبزي 
پروري و پرورش ماهي در قفس استفاده مي شود. 
حسینعلي خوش��باور رستمي در مراسم تودیع و 
معارفه مدیرکل ش��یات مازندران، اظهار داشت: 
ارتقاي انگیزه کارکنان اداره کل شیات مازندران 
به عنوان اصلي ترین و مهم ترین برنامه هاي اجرایي 

وي محسوب مي شود.
وي اف��زود: با وجود ح��دود500 کیلومتر دریا در 
مازندران و با توجه به محدودیت آب شیرین باید 
تمام تاش فعاالن شیاتي مازندران در بخش آبزي 
پروري درجهت پرورش ماهي در قفس وپرورش 
ماه��ي خاویاري در اس��تان به کار گرفته ش��ود. 
سرپرست اداره کل شیات مازندران، خاطرنشان 
کرد: بسته هاي جامع فعالیت هاي شیاتي جهت 

تخصیص اعتبارات س��فر ریاس��ت جمهوري به 
اس��تان مازندران به زودي تهیه و تدوین مي شود. 
حسن حبیب نژاد، مدیرکل سابق شیات مازندران، 
نیز در این مراس��م گفت: اگر توسعه اي در حوزه 
فعالیت هاي شیاتیمازندران صورت گرفته، حاصل 
تاش و برآیند تاش تمام فعاالن اداره کل شیات 
استان است. وي افزود: میزان تولید انواع آبزیان در 
مازندران در س��ال 84 حدود 50 هزار تن بوده که 
این رقم با تاش مجموعه فعاالنشیاتي مازندران 
اکنون به بیش از 90 هزار تن در سال رسیده است. 
حبیب نژاد، خاطرنش��ان کرد: در سال 94 بیش از 
30 میلیون دالر خاویار پرورش��ي، ماهي کیلکا و 
صنایعي که بخش شیاتي فعال بودند، از استان 

مازندران به کشورهاي دیگر صادر شده است.

استفاده از ظرفیت شیالتی 
مازندران در جهت 
پرورش ماهي در قفس
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نظر فرمانده نداجا 
درباره حمالت روسیه از خزر

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران با اشاره به حمات هفته های اخیر روسیه 
از دریای خزر، توضیحاتی درباره امنیت آب های 
ش��مال کش��ور ارائه داد. به گزارش مارین نیوز 
به نقل از ش��بکه مجازی آس��تان، امیر دریادار 
حبیب اهلل س��یاری ضمن بازدید از حرم مطهر 
بنیانگذار جمهوری اسامی ایران و ادای احترام 
به مقام ش��امخ امام خمینی )س(، در گفت وگو 
با »آستان«، با اشاره به حمات موشکی روسیه 
از دریای خ��زر علیه تروریس��ت های داعش و 
تمهی��دات نداجا ب��رای امنیت آبهای ش��مال 

کش��ور، گفت: همانطور 
ک��ه می دانی��د، دریای 
دریاچه  بزرگترین  خزر 
جهان محسوب می شود 
و بیش��ترین ط��ول آن 
ح��دود 1200 کیلومتر 
است؛ بنابراین اگر روسیه 
عملیاتی برای مبارزه با 
انج��ام می دهد،  داعش 

قطعاً در قسمتی از دریا انجام می دهد که مربوط 
به آب های آن کشور است. وی افزود: مأموریت 
اصلی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 
اسامی ایران برای حفظ و حراست از آب های 
ش��مالی، مربوط به منطقۀ 20 درصدی تحت 
اختیار جمهوری اسامی ایران است و این نیرو 
ب��ا اقتدار کامل مأموریت خود را انجام می دهد. 
سیاری در ادامه با تاکید بر اینکه "نیروی دریایی 
به هیچ عنوان اجازه نمی دهد کسی وارد منطقه 
20 درصد متعلق به ایران شود"، تصریح کرد: ما 
اجازه نمی دهیم که کسی بخواهد وارد منطقه 
تحت کنترل کشورمان بشود یا عملیات نظامی 
انجام دهد؛ بنابراین اگر برخی کشورهای حاشیه 
خزر عملیات نظامی انجام می دهند، در مناطقی 

خواهد بود که متعلق به همان کشورهاست.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به امنیت 
موجود در س��واحل شمال کش��ور، ادامه داد: 
با توجه ب��ه اینکه منطق��ه 20 درصد متعلق 
به ایران به اس��تان های ش��مال کشور مربوط 
می شود، بنابراین هیچ مشکلی در این مناطق 
وجود نداشته و ساکنان شهرهای شمالی کشور 
طبق روال عادی مشغول زندگی و فعالیت های 

خود هستند.

اخ�بار انجمن آیا حمل و نقل دریایی از داعش در امان است؟

انهدام هدف از فاصله 300 کیلومتری توسط قدیر

یک مقام باالی امنیتی حمل و نقل دریایی را در حال حاضر 
یکی از راحت ترین و قابل دس��ترس ترین اهداف برای گروه 
تروریس��تی داعش تلقی کرد. به گ��زارش مارین نیوز، این 
موضوع پس از حمله تروریس��تی داعش به کش��ور فرانسه 
موضوع تأمل برانگیزی محس��وب می شود. گری نورث وود 
به عنوان مقام ارشد شرکت امنیتی MAST انگلیس اظهار 

داشت: در حال حاضر گروه تروریستی داعش در پی نقاط آسیب پذیر هستند. 
خوشبختانه تا کنون کشتیرانی کمتر در معرض حمات گروه های تروریستی قرار گرفته است و 
از بزرگ ترین حمله به کشتی می توان به حمله به یک نفتکش بزرگ متعلق به کشتیرانی یوروناو 
در سال 2002 یاد کرد. گری نورث وود در ادامه اظهار داشت: با توجه به فشاری که پس از حمله 
به پاریس اتفاق افتاد فشار وارد آمده به داعش آنها را وادار به حمله به اهداف جدید در زمینه های 
مختلف خواهد کرد و در این میان این خطر نزد صنعت کشتیرانی نباید کم اهمیت تلقی شود. وی 
همچنین از فعالیت برخی از اعضای گروه داعش در مناطق ساحلی مغرب، شاخ آفریقا و یمن خبر 

داد که طی یک شبکه به استفاده از دریا و افزایش دانش دریایی خود می پردازند. 
وی همچنین مناطقی نظیر دریای مدیترانه، اقیانوس هند و به خصوص تنگه گیبرالتار، تنگه هرمز، 

کانال سوئز و باب المندب را از جمله مناطق مورد هدف گروه تروریستی داعش اعام کرد.

آماده سازی و واکنش سریع، ارتفاع پروازی پایین، دقت باالی ناوبری، اصابت دقیق به اهداف، قدرت 
تخریب زیاد، ضد جنگ الکترونیک باال به واسطه مجهز بودن به رادارهای پیشرفته و قابلیت پرتاب 
از روی انواع شناور و بالگرد، از جمله ویژگی های موشک کروز دریایی قدیر است. همزمان با هفتم 
آذر روز نیروی دریایی، با حضور سردار دهقان وزیر دفاع کشورمان، انبوهی از موشک های کروز دریایی 

قدیر به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران تحویل شد. 
موشک کروز دریایی قدیر که توسط دانشمندان و متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع هوافضای 
وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است برای نخستین بار در اختیار نیروی دریایی راهبردی ارتش 

جمهوری اسامی ایران قرار گرفت.
دقت و سرعت عمل و همچنین کیفیت باالی این موشک، توان رزم نیروهای مسلح در هوا، دریا و 
زمین به نحو چشمگیری افزایش داده است. سردار دهقان وزیر دفاع در اسفند ماه گذشته نیز گفته 
بود: وزارت دفاع در دو ساله گذشته بر افزایش برد، افزایش تحرک و تاکتیکی شدن موشک ها تمرکز 
داشته به طوری که موشک قدیر از فاصله 300 کیلومتری از ساحل موفق شده تا هدف دریایی خود 

را به دقت شناسایی و مورد اصابت قرار داده و آن را به طور کامل منهدم کند.
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خیز غول های کشتی سازی شرق آسیا 
برای جذب کارفرماهای ایرانی 

 چند ماه پیش گروه تحقیقاتی کالرکسون در گزارشی با اشاره به اینکه کشتی سازی ها با کاهش تقاضا روبه رو هستند و این روند هم چنان 
ادامه دارد، اعالم کرد: » تمامی کشتی سازان امید دارند که مسیر درست برای پیشرفت و توسعه در آینده ای نزدیک فراهم شود.« با برچیده 
شدن تحریم ها و آغاز دوران به اصطالح پسابرجام، بازیگران اصلی این حوزه )ازجمله کشورهای شرق آسیا( چه بازاری جذاب تر و پرسودتر از 
ایران سراغ دارند؟ اما نباید فراموش کرد توجه و تمرکز بر صنعت ساخت داخل در این دوره بسیار اهمیت دارد و در صورت اهمال ضربات جبران 

ناپذیری بر صنعت ما وارد خواهد شد.

برزخ کشتی سازهای ایرانی؛ تیغ تیز شرقی ها

مهندس رضا عبدالمجید کارشناس ارشد صنایع 
دریایی در گفت و گویی اختصاصی با اعام اینکه 
چینی ه��ا، کره ای ها و ژاپن��ی ها کارفرماهای 
ایرانی را برای دریافت سفارشات ساخت کشتی و 
تانکر تحت فشار می گذارند، گفت: » نکته عجیب 
عدم حمایت صندوق ها و بانک های داخلی برای 
تامی��ن فاینانس س��ازنده های داخلی اس��ت و 
کشورهای شرق آسیا برای عقد قراردادهای 50 
و 100 میلیون دالری کارفرمای ایرانی را تحت 
فش��ار می گذارند. از طرفی بسیاری در داخل به 
راحت��ی از کنار این فاجعه می گذرند و یا تاش 

می کنند که آن را نبینند.«
 راس�تی چرا غول های کشتی 
سازی شرق آسیا برای جذب کارفرماهای 

ایرانی خود را به آب و آتش می زنند؟
به گزارش مارین نیوز، اواسط بهمن ماه امسال، 

گروه تحقیقاتی کارکس��ونز اعام کرد: »چین 
بیش��ترین کاهش درحجم سفارش��ات را لمس 
کرده ، به شکلی که کارخانه های کشتی سازی 
در چین شاهد یک کاهش 46 درصدی با رسیدن 
ب��ه DWT 29.2 m بودن��د، این اتفاق زمانی رخ 
داد که تقاضا برای کش��تی های فله بر به شدت 
کاهش یافت.« کارکسون براین باور است که با 
توجه به وضعیت نابسمان بازار، چشم انداز سال 
2016، افق خوش بینانه ای را نش��ان نمی دهد 
و وضعیت نابس��امان بازار موجب نزول سرمایه 
گذاری در ساخت کش��تی های جدید در سال 
گذشته میادی شد. از طرفی کشتی سازیهای 
چینی در تیرماه امسال برای اولین بار و به مدد 
دولت این کشور سفارشات بیشتری را نسبت به 

همتایان کره ای، از آن خود کردند.
براس��اس گزارش موسسه کارکس��ون، تیرماه 

امس��ال میزان سفارش س��اخت کشتی در دنیا 
س��قوط 74 درصدی را تجربه کرد.الزم به ذکر 
است این میزان در خردادماه  158 درصد سقوط 

راداشت.
به اعتقاد یک��ی از تحلیلگران ک��ره اِی صنعت 
کشتی سازی، یکی از دالیل این کاهش شدید، 
وضع قانون جدید برای کشتی سازیهای کره ای 
و اجرایی ش��دن آن از ابتدای ماه ژوالی بود که 
کشتیرانی ها را وادار به سفارش کشتی تا قبل از 

الزم االجرا شدن این قانون کرد.
از س��وی دیگر خبرهای اخیرمبنی بر ضرر سه 
بازیگر اصلی کش��تی س��ازی کره یعن��ی دوو، 
سامس��ونگ و هیوندایی نشان از کاهش قابلیت 
این کشتی سازیها در جذب قراردادهای ساخت 

کشتی دارد.



 با توجه به مطرح بودن قانون 
اس�تفاده ح�د اکث�ری از ت�وان داخل و 
حمای�ت از بخ�ش خصوصی، ش�رکت 
کش�تیرانی جمهوری اس�المی ایران در 

این خصوص برنامه ای دارد ؟ 
کشتیرانی سیاست حمایت از ساخت داخل را 
از 14 س��ال پیش نهادینه کرد به عنوان مثال 
این شرکت بحث ساخت روغن،  ساخت رنگ و 
مواد شیمیایی در داخل را که بحثی استراتژیک 
است با استانداردهای بین المللی از شرکت های 
بزرگی چون ش��ل در دس��تور کار قرار داد. در 
همین راس��تا در زمان تحریم 95 درصد از نیاز 
های خود را در داخل تامین می کردیم و بدین 
وسیله ناوگان را سر پا نگه داشتیم. کشتیرانی 
تنها ش��رکتی اس��ت که توانس��ته 3 کش��تی 
کانتینربر با نظارت مهندس��ان کش��تیرانی در 
ایران تولید کند. کشتیرانی به تعهدات خود در 
باب کمک به ساخت داخل کاما پایبند است و 
در دوران تحریم به دلیل نیاز خود بیش از پیش 
هم به س��اخت داخل توجه کرد. در این راستا 
اس��تفاده از هر نوع قطع��ه خارجی را به نحوی 
در دستور کار قرار دادیم که تکنولوژی آن را در 
حد ممک��ن در داخل هم بتوانیم بومی کرده و 

انتقال تکنولوژی را به داخل انجام دهیم. 

 با توجه به نگاه مس�ئولین به 
دریا و صحبتهای مطرح شده در خصوص 
اعالم نیازمندیه�ای کارفرماهای بزرگ 
مثل ش�رکت کشتیرانی در طی برگزاری 
همایش صنایع دریایی به نظر شما چرا 
ای�ن نیازمندیها مش�خص و اعالم نمی 

شود؟
کشتیرانی از تحریم خارج می شود و به دوران 
پس��اتحریمی وارد می ش��ود، بنابراین نیازمند 

ش��ناخت کام��ل مارکت دنیا اس��ت. م��ا بازار 
و نیازه��ای بی��رون را نمی شناس��یم، خطوط 
کشتیرانی هم بر اساس همین نیاز ها انتخاب 
می ش��ود. اعام نیاز های کشتیرانی در مقطع 
زمانی ممکن اس��ت تصمیمی عجوالنه باشد و 
مطلوبات کشور را براورد نکند. باید شناخت از 
مارکت داخل و بازار خارج و شناسایی خطوطی 
که می توانیم  در آن مزیت ایجاد کنیم داشته 
باش��یم، آن زمان مشخص می شود که  به چه 
تع��داد ناوگان نیاز داریم و آن زمان مش��خص 
خواهد شد که بهتر است این ناوگان به صورت 

اجاره باشد یا نیاز به ساخت دارد.

 ارزیاب�ی ش�ما در خص�وص 
دریای�ی  صنای�ع  امس�ال  نمایش�گاه 

IRANIMEX چیست ؟ 
نمایشگاه هر س��ال بهتر می شود اما برگزاری 
این نمایشگاه ها باید در جایی باشد که صنایع 
دریایی حضور بیش��تری داش��ته باش��د. سال 
گذش��ته که نمایش��گاه در بندرعباس برگذار 

ش��د، حجم تجارتی ک��ه در کنار نمایش��گاه 
شکل گرفت قابل مقایسه با امسال نبود. چون 
دسترس��ی صنایع دریای��ی صنعتگران و حتی 
خارجی ها به نمایش��گاه راحتتر ب��ود و تبادل 
اطاعات خیلی خوبی ش��کل گرفت. هر چند 
نباید فراموش کرد که نزدیک به سال میادی 
هم این نمایش��گاه برگزار شد و بعد مسافت و 
رکود بازار هم شرایط را از حالت مطلوب قدری 

دور کرده است.

 سخن آخر
عاقه ش��خصی بنده به این است که این قسم 
نمایش��گاه ها دس��تاورد عینی و عملی داشته 
باشند و قطعنامه هایی که در خاتمه همایشها  
خوانده می ش��ود تا س��ال بعد شاهد نتیجه و 
ثمر آن باشیم. در خصوص برنامه ششم بحث 
صنایع دریایی کامل شود و شورایعالی صنایع 
دریایی این مسئله را پیگیری کند حتی شاید 
نیاز باش��د یک وزارتخانه دریایی ایجاد شود و 

متولی بحث صنعت دریایی شود.

کشتیرانی در حال احیا خطوط خود است
قاسم نبی پور مدیرعامل شرکت خیبر در گفتگو با خبرنگار مارین نیوز در حاشیه هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی گفت: کشتیرانی از 
تحریم خارج می شود و به دوران پساتحریمی وارد می شود، بنابراین نیازمند شناخت کامل مارکت دنیا است. قاسم نبی پور مدیرعامل 
شرکت خیبر در حاشیه هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی  گفت: کشتیرانی از تحریم خارج می شود و به دوران پساتحریمی وارد می 
شود، بنابراین نیازمند شناخت کامل مارکت دنیا است. شرکت تدارکاتی خیبر تامین کننده قطعات و ملزومات کشتی های اقیانوس پیما و 

فراساحلی است که بیش از 90 درصد متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است. 
به گفته نبی پور کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در حال احیا خطوط خود است تا پس از تحریم همراه با برنامه توسعه ششم با ایجاد 
خطوط جدید ناوگان خود را نیز توس�عه دهد. در همین راس�تا کشتیرانی فعال به صورت اجاره کشتی و در آینده برای ساخت کشتی در 

داخل برنامه ریزی خواهد کرد.

در گفتگو با قاسم نبی پور مدیرعامل شرکت خیبر مطرح شد
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کمبود نقدینگی و عدم پاسخ گویی نظام بانکی
برگزاری هفدهمین نمایشگاه و همایش صنایع دریایی در اوایل دیماه سال جاری در کیش فرصتی فراهم کرد تا با مدیران شرکت هایی 
که در حوزه صنایع دریایی فعالیت دارند به گفت و گو بنش�ینیم و با توانمندی ها ونیاز هایش�ان آش�نا شویم. بسیاری از مدیران عامل 
شرکت های دست اندکار در این صنعت از کمبود نقدینگی و عدم پاسخ گویی نظام بانکی به نیازهای حوزه صنعت و تولید انتقاد داشتند. 
دست اندرکاران این شرکت ها همچنین برگزاری همایش صنایع دریایی را فرصتی برای نمایش توانمندی های داخلی و استفاده از دانش 
و تجربه شرکت های خارجی و همچنین عرصه ای برای بازاریابی و تبادل اطالعات بسیار مفید ارزیابی کردند. آنچه می خوانید گفنگوی 
خبرنگار مارین نیوز با مدیران عامل شرکت های مهندسین مشاور آنیس، شناورسازان کارون، ارتباطات تلفن آسیا، سکان ایمن جرون و 

سپار فیلتر است که از نظرتان می گذرد.

با شرکت های فعال دریایی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی کیش 

عباس بادکوپه، مدیر عامل شرکت 
مهندسین مشاور آتسین:

از بندرعباس تا اروند رود تحت پوشش 
فعالیت ماست 

مدیر عامل شرکت مهندس��ین مشاور آتسین، 
حوزه فعالیت ش��رکت آتسین را بسیار گسترده 
دانس��ت و با اش��اره به اینکه شرکت از سال 87 
از س��ازمان بنادر مجوز فعالی��ت دریافت کرده 
اس��ت گفت به سبب تنوع فعالیت های شرکت 
انیس حوزه فعالیت ما از اروند رود تا بندرعباس 
گسترده است و در طول سال های اخیر منشاء 

کارهای بزرگی بوده ایم.
دکتر باد کوپه با اش��اره به اینکه فعالیت شرکت 
با کش��تی سازی و طراحی مهندسی شروع شد 
گفت: ما تنها شرکت مشاور مهندسی در زمینه 
خارج سازی مرغوب در ایران هستیم و تا کنون 
به دست متخصصین شرکت چند فروند اقیانوس 
پیما طراحی و تولید شده است. عاوه بر این در 
بخش بازرس��ی های زیر آبی در حوزه نفت وگاز 

کار هیدروگرافیک را نیز انجام می دهیم.
وی ب��ا تش��ریح دپارتمانهای ش��رکت افزود در 
دپارتمان شعب منیجر راهبری ایمنی مدیریت 
فنی کشتی ها را انجام می دهیم که کار منحصر 
به ف��ردی اس��ت. از دیگر کارهای م��ا عاوه بر 
مدیریت پروژه مهندس��ی خرید و ساخت سازه 
ه��ای دریای��ی، طراحی ش��ناورها ومهندس��ی 
نگهداری و تمیرات مدیریت لجستیک سازمان 

بنادر است .
مدیر عامل ش��رکت آتسین اظهار داشت: یکی 
دیگر از وظایف ش��رکت ارائه مش��اوره حقوقی 
دری��ا و تهی��ه و طراح��ی قرارداده��ای فنی و 
حقوقی دریایی اس��ت و دس��تور العمل پیاده 
سازی اغلب کنوانسیون های دریایی را شرکت 

ما تدبین می کند. وی در پاس��خ به س��والی در 
خصوص اینکه هفدهمین همایش و نمایشگاه 
صنایع دریایی چقدر توانست شما را در رسیدن 
ب��ه اهدافتان کمک کند گف��ت: پویایی در هر 
فعالیتی نیاز به پیگیری خبرها دارد ما در جریان 
برگزاری نمایشگاه با بسیاری از تازه های صنایع 
دریایی آشنا شدیم و حضور دست اندکاران دریا 
در چن��د روز در کنار ه��م این فرصت را فراهم 
کرد تا صاحبان صنایع و مدیران ش��رکت های 
دریایی با تجارب همدیگر آشنا شوند و به تبادل 
اطاعات بپردازند که حضور ش��رکتهای ایرانی 
در حد بسیار خوبی در نمایشگاه جلوه گر بود. 

وی رقابت را باعث ش��کوفایی صنعت دانس��ت 
واضهار امیدواری کرد که اس��تراتژی و رقابت و 
نمایش توانمندی های داخلی موجب شکوفایی 

هرچه بیشتر صنایع دریایی شود.

دکتر محمود راستکار
مدیر عامل شرکت شناورسازان کارون:

این چند سال فقط وعده شنیدیم
ش��رکت شناورس��ازان کاروان از جمله شرکت 
های فعال در حوزه س��اخت شناورهای خدماتی 
کوچک و متوسط است که 12 سال است که به 
فعالیت خود ادامه می دهد. مدیرعامل این شرکت 
می گوید متاسفانه به علت نبود نقدینگی و فقدان 
اراده کمک به بخش خصوصی و تولیدی متضرر 
شده ایم. دکتر محمود راستکار با اشاره به اینکه 
صنایع دریایی بخصوص شناورسازان نفس های 
آخر را می کش��ند گفت: در این سال ها از طرف 
مس��ئوالن و حتی معاون رئیس جمهوری فقط 
وعده شنیدیم. وی در عین حال افزود: اخیرا وعده 
هایی مبنی کم��ک از طریق صندوق ذخیره ی 
ارزی به ما داده ش��ده است که امیدواریم این بار 

ای��ن وعده عملی و بتوانی��م از رکود کاری خارج 
شویم.

وی با انتقاد از سیستم بانکی گفت سیستم بانکی 
جوابگوی نیاز صنعت کاران نیس��ت و ش��رایط 
س��خت و پیچیده ای ف��راروی صاحبان صنایع 

برای استفاده از تسهیات گذاشته اند. 
وی توجه به رفع مشکات گمرکی را خواستار 
ش��د و افزود: نگاه به صنای��ع دریایی که کار 
بسیار سختی است نیاز به توجه ویژه و انگیزه 
و اراده دارد؛ تا این اراده در دولت و مسئوالن 
به وج��ود نیاید نمی ت��وان به آین��ده ی این 
صنعت امیدوار بود. ش��رایط سخت و قوانین 
دس��ت وپاگیر بانک ها با نیاز صاحبان صنایع 
همخوانی ندارد و الزم است در سیاست های 

بانکها تجدید نظر شود. 
در باره کیفیت و تاثیر نمایش��گاه های س��االنه 
ی صنای��ع دریایی نیز دکتر رس��تگار می گوید 
در این نمایش��گاه ها اگرچه بعضی از دوس��تان 
زحم��ات زیادی را متحمل می ش��وند ولی ما از 
جانب مسئوالن فقط شعار شنیده ایم. متاسفانه 
می این��د در چنین همایش��هایی ح��رف هایی 
میزنند ولی حکایت مشکات ما به قوبت خود 
باقی می مان��د. امیدواریم این ش��عارها و وعده 
هایی که مسئوالن کشوری در نمایشگاه داده اند 
جنب��ه ی عملی به خود بگیرد. وی گفت وقتی 
رهبر معظم انقای می گویند دریا مغموم واقع 
ش��ده باید مسئوالن و دولت مردان توجه کنند 
و به اهمیت صنعت دریایی پی ببرند. درس��ت 
اس��ت که اوضاع اقتصادی کشور بغرنج است و 
در دوران تحریم به سر می بریم اما در سال های 
گذشته نیز که تحریم نداشتیم اوضاع برهمین 
منوال بود؛ چرا همه ی کم کاری های خودمان 

را به حساب تحریم می گذاریم.
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مدیر عامل شرکت ارتباطات تلفن آسیا:
نمایشگاه آثار مثبتی داشت

ش��رکت ارتباطات تلفن آس��یا از جمله ش��رکت هایی اس��ت که به گفته ی دکتر ... نمایندگی 
انحصاری سیستم های مخابرات ماهواره ای ثریا را دارد. دکتر ... گفت: ما تنها شرکت دارنده ی 
مجوز GMC )استفاده از سیستم های ماهواره ای متحرک( در ایران هستیم. وی با اشاره به کاربرد 
سیس��تم های مخابراتی در کشتی ها گفت سیستم های مخابراتی ماهواره ای ثریا در جند فیل 
در صنایع دریایی کاربرد دارد. به روی شناورها نصب می شوند و طراحی و کاربرد آنها به صورت 

voice  - Data و تصویری است.
وی درباره ی نقش نمایش��گاه امس��ال در معرفی صنایع دریایی و تعامل ش��رکت های مرتبط 
باهمدیگر گفت: این نمایش��گاه باعث شد تا بس��تر کار برای بازاریابی و دیدن شرکت ها از نگاه 
دیگ��ران فراهم گردد ما از این ظرفیت به خوبی اس��تفاده کردیم و معتقدم آثار مثبتی دارد که 
در آینده بیش��تر مشخص خواهد ش��د. وی گفت برگزاری چنین نمایشگاه هایی فی النفسه کار 
ارزشمندی است چرا که جامعه ی دریایی یک جا جمع شدند و باهمدیگر تبادل فکر و اندیشه 
کردند و قطعا آثار س��ازنده ای به دنبال خواهد داشت و بیشتر برای شرکت ها جنبه ی تبلیغاتی 

دارد و عرصه ای برای نمایش توانمندی ها ودستاورد ها است.

دکتر تاراج شرکت سکان ایمن جرون:
نمایشگاه تجدید

 دیدار جامعه دریایی ایران
شرکت سیجکو یکی از شرکت های فعال در عرصه تولید ونصب تجهیزات رادیویی و ناوبری است 
که در نمایش��گاه امسال کیش بخشی از توانمندی های خود را به نمایش گذاشت. تنها شرکت 
دارای مجوز فعالیت در بخش طراحی نقشه های دریایی است.  تاراج مدیر عامل شرکت می گوید 
ما در نمایشگاه تا حدودی خدمات، ظرفیت ها و توانمندهایمان را به جامعه هدف و مشتریان خود 
رساندیم. وی افزود از اینکه فرصتی فراهم شد تا جامعه ی دریایی همدیگر را ببینند و از نزدیک 
با هم مذاکره کنند و نیازهایشان را منتقل کنند خدا را شاکریم و امیدواریم مشکات مطرح شده 
توسط دست اندرکاران و مسئوالن هرچه بیشترر برطرف و زمینه ی رونق کسب و کار سریع تر 

برای صنعتگران دریا بیشتر از گذشته فراهم شود.
دکتر کفرش مدیر عامل شرکت سپار فیلتر

حضور مسئوالن ارشد کشور در نمایشگاه امیدوار کننده بود
از ش��رکت های فعال در نمایش��گاه هفدهم صنایع دریایی شرکت سپاه فیلتر دریایی نمایندگی 
انحصاری سپار فیلتر آلمان بود؛ شرکتی که فرایند فعالیت آن ایجاد اطمینان در دیزلهاست. دکتر 
کفرش در غرفه ی نمایشگاه به خبرنگار مارین نیوز گفت: وجود ذرات ناخالص در سوخت مصرفی 
دیزل ها به چرخه ی روان س��ازی آسیب میرساند وازاین رو ما توصیه میکنیم که با نصب فیلتر 
های... طول عمر دیزل را افزایش دهند و مانع وقفه در کار شوند. وی با اعام اینکه معموال سوخت 
مصرفی در دیزل ها نامرغوب اس��ت افزود: فیلترهای تولیدی شرکت روی دیزل ها نصب میشود 
وهدف نهایی ما انقال وتامین سوخت مطمئن است. وی گفت هدف ما در نمایشگاه معرفی برند 
سیستم بود که قدمهایی برداشتیم تا فیلترها جایگزین سیستم اپراتورها شوند دکتر... خاطرنشان 

کرد حضور مسئوالن ارشد کشور در نمایشگاه مایه ی دلگرمی و امیدوار کننده بود.

ترکان: امیدواریم پیشنهادات انجمن 
مهندسی دریایی برای برنامه ششم

به تصویب برسد
مش��اور رئیس جمهوری اظهار داشت : انجمن 
مهندس��ی دریایی ایران در ای��ن زمینه و برای 
برنامه ششم مجموعه قوانینی را پیشنهاد داده 
اس��ت و امیدواریم این قوانین که در راس��تای 
حمای��ت از صنایع دریایی اس��ت مورد تصویب 
قرار گیرد. مشاور رئیس جمهوری اظهار داشت 
: انجمن مهندسی دریایی ایران در این زمینه و 
برای برنامه ششم مجموعه قوانینی را پیشنهاد 
داده است و امیدواریم این قوانین که در راستای 
حمایت از صنایع دریایی اس��ت مورد تصویب 

قرار گیرد. 

اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی نیز که برای بازدید از نمایشگاه صنایع 
دریایی در کیش به سر می برد در مورد این که 
آیا سرمایه هایی که در حوزه صنایع دریایی وارد 
می شوند می توانند از معافیت برخوردار شوند 
ی��ا خیر، گفت : معافیت های س��رمایه گذاری 
که به س��مت کشتی س��ازی می رود در کشور 
قانون نشده است.  مشاور رئیس جمهوری اظهار 
داش��ت : انجمن مهندسی دریایی ایران در این 
زمینه و برای برنامه ششم مجموعه قوانینی را 
پیشنهاد داده است و امیدواریم این قوانین که 
در راستای حمایت از صنایع دریایی است مورد 
تصویب قرار گیرد.  وی هم چنین معافیت های 
مالیاتی را ابزار مهمی برای تامین صنایع دریایی 
دانست و گفت : دولت در صنایع دریایی سرمایه 
گذاری نمی کند.  برگزاری هفتمین نمایشگاه 
بی��ن المللی صنای��ع دریای��ی و دریانوردی در 
جزیره کیش که از یکم دی ماه جاری آغاز شده 
بود و جمعه ش��ب به کار خود با حضوربیش از 
200 ش��رکت داخلی و خارجی پایان داد بهانه 
ای ش��د تا نگاهی به وضعیت صنایع دریایی در 
ایران و فرصت های این صنایع در شرایط کنونی 

و پساتحریم شود.

اخ�بار انجمن
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فرمانده نیروی دریایی ارتش:

ناو جماران را نشانی از توانایی های 
فرزندان ایران دانست

امی��ر دری��ا دار س��یاری در حاش��یه اختتامیه 
هفدهمین همایش صنایع دریایی در خصوص 
فعالیت های نیروی دریایی ارتش در هفدهمین 
همایش صنایع دریایی در گفت وگو با »ماهنامه 
مهندس��ی دریا« گفت: در این دوره از همایش 
نی��روی دریای��ی ارتش ن��او جم��اران را که از 
دستاوردهای بزرگ این کشور است در معرض 
عموم قرار داده اس��ت تا م��ردم آن را ببینند و 
با توانایی های فرزندان این کش��ور آشنا شوند. 
در غرفه های نمایشگاه صنایع دریایی هم سایر 
دستاورد های نیروی دریایی ارتش را به نمایش 

گذاشته ایم.

سیاری در خصوص همایش صنایع دریایی اظهار 
داشت: مسئله مهم جنبه کاربردی نتایج این قسم 
همایش هاست و باید بررسی کنیم که تا کنون 
برای کاربردی کردن نتایج شانزده همایش پیشین 

چه کارهایی را انجام داده ایم. 
وی در همین خصوص گفت: خوب است که در 
هر همایش نتایج همایش قبلی را بررسی کنیم که 

چه مقدار از آن عملی شده است. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش در مورد احیای تمدن 
دریایی گفت : ایران کش��وری دریایی با هویت و 
ماهیت کاما دریایی با سه هزار کیلومتر مرز خوب 
دریایی در ش��مال و جنوب بویژه سواحل مکران 

است و باورها و ماهیت ما دریایی است.
 فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران عن��وان کرد: در حالی که تمام ش��هرهای 
تصمیم ساز دنیا در کنار دریا هستند امروز از 20 
شهر مهم کشور یک مورد هم در کنار دریا، حتی 
در کنار مهمترین سواحل کش��ور چون مکران 

نیست.
وی اظه��ار امیدواری کرد که با توجه تمام ارگان 
های مرتبط شاهد پیشرفت جهشی در سواحل 

مکران باشیم.

»عملکرد بنادر در موقعیت جزر«اخ�بار انجمن
به نق��ل از ماهنام��ه اقتصاد تراب��ری ایران 
»ترابران«  بر اس��اس آمار منتش��ر ش��ده از 
سوی س��ازمان بنادر و دریانوردی، عملکرد 
تخلیه و بارگیری بنادر در چهار ماهه نخست 
امس��ال با کاهش 12.4 درصدی نس��بت به 
مدت مشابه سال گذش��ته به 42 میلیون و 
693 هزار و 341 تن رس��ید که 28 میلیون 
و 124 ه��زار و 658 تن آن س��هم کاالهای 
غیرنفت��ی و 14 میلیون و 568 هزار و 683 

تن آن سهم فرآورده های نفتی بوده است. 
تنها شاخصی که در کارنامه چهارماهه بنادر 
کشور رشد داش��ته وعملکرد مثبت را ثبت 
ک��رده، ترانزیت مواد و ف��رآورده های نفتی 

بوده که 9 درصد افزایش داشته است.
مطاب��ق جدول زیر، ش��یب کاهش عملکرد 
تخلیه ک��م تر از کاهش عملک��رد بارگیری 
اس��ت و این نشان می دهد، واردات کمتر از 

صادرات ریزش داشته است.

خالصه عملکرد بنادر
فعالیتچهارماهه اول سال 93چهار ماهه اول سال 94درصد تغییر 

نفتی و غیر نفتیتخلیه و بارگیری12.4-42.693.43148.711.631
تخایه7.7-14.509.20715.727.691

غیر نفتی

بارگیری17.2-13.615.45116.445.312
واردات 4.9-11.425.42912.012.121
صادرات18.7-11.344.56313.948.300
ترانزیت24.7-1.521.0582.020.940
کاپوتاژ3.2-2.692.3442.782.498
ترانشیپ29.2-527.378744.401
سایر رویه ها7.7-613.877664.742
تخلیه و بارگیری18.4-6.731.8918.251.426

نفتی

بارگیری5.4-7.836.7928.287.203
واردات  17.3-547.835662.753
صادرات19.1-3.715.9284.592.785
ترانزیت9.12.126.4071.949.587

کاپوتاژ12.5-8.139.7649.302.287
ترانشیپ000

سایر رویه ها24.138.74931.326
تخلیه و بارگیری کانتینرکانتینر پر3.1508.701493.372

TEU کانتینر خالی11.2-194.844219.331
تعداد شناورهای باالی هزار تن1.93.1603.102

زیر هزار تن8.5639.757-12.2 ورودی)فروند(
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پادشاه دریا 
در اختیار نیروی دریایی ایران

یکی از بالگردهای اس��تراتژیک نیروی دریایی 
 Sikorsky،ارت��ش جمه��وری اس��امی ای��ران
Sea King ن��ام دارد. یک��ی از قدرتمندتری��ن 
ای��ن بالگرده��ا Sikorsky Sea King یا همان 
پادشاه دریا نام دارد که در نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اس��امی ایران مشغول خدمت است. 
ای��ن بالگرد قدرتمند دارای دو موتور اس��ت که 
می توانند تا 1400 اسب بخار نیرو تولید کنند 
و س��رعت آن را نیز به 267 کیلومتر بر ساعت 
برس��انند ، همچنین این بالگ��رد توانایی آن را 
دارد که مسیر 1000 کیلومتری را بدون توقف 
 Sea King پرواز کند و س��قف پروازی بالگرد
در حدود 4481 متر اعام گزارش ش��ده است. 
اما یکی از مهمتری��ن ویژگی های این بالگرد ، 
 Sea قدرت آن در نبردهای دریایی است.بالگرد
King می تواند موشک های ضد زیر دریایی را 
با خود حم��ل کند و به عنوان قاتل زیر دریایی 

های دشمن شناسایی می شود.

ساخت هواپیمای بدون سرنشینی
که زیردریایی می شود

محققین یک دانشگاه آمریکایی هواپیمای بدون 
سرنش��ینی طراحی کرده اند که می تواند بر روی 
س��طح آب فرود آید و همچون قایق حرکت کند 
و همچون زیر دریایی ب��ه زیر آب برود . زماینکه 
این هواپیمای بدون سرنشین در آب فرو می رود 

به یک س��مت خم می ش��ود و سپس 
پروان��ه های آن به حرکت در می آیند و 
این امکان را فراهم می کند که به سمت 
باال خود را بکشاند. این هواپیمای بدون 
سرنشین از سیستم متعادل کننده »ایستا 
بخش« برخوردار است تا از غرق شدن آن 

در زیر آب جلوگیری کند ضمن اینکه در هنگام 
تغییر کاربری از هوا به دریا، اتاق شناور آن فعال و 
موجب شناور شدن هواپیما در سطح آب می شود. 
همچنین این هواپیمای بدون سرنشین می تواند 
در اعماق مختلف شیرجه و به جمع آوری اطاعات 
بپردازد. از این هواپیما می توان در عملیات امداد و 
نجات، بازرسی ها احداث پل، بازرسی های خط لوله 
در زیر آب، ردیابی نشتی نفت در اعماق مختلف، 
تحقیق بر روی آبزیان و همچنین شناسایی و دور 
کردن کوس��ه هایی که نزدیک شناگران هستند، 

استفاده کرد.

دفاع

س��ورن لنتی مدیر پ��روژه smm که اولین و 
بزرگترین نمایشگاه کش��تیرانی دنیا که در 
آلمان برگزار می ش��ود در حاشیه نمایشگاه 
صنای��ع دریایی در گفتگوی��ی با مارین نیوز 
گفت ب��ازار ایران بازاری بکر، مناس��ب و رو 
به پیشرفت است. س��ورن لنتی مدیر پروژه 
smm ک��ه اولی��ن و بزرگترین نمایش��گاه 
کش��تیرانی دنیا ک��ه در آلم��ان برگزار می 
شود در حاش��یه نمایش��گاه صنایع دریایی 

در گفتگویی ب��ا مارین نیوز گفت بازار ایران 
بازاری بکر،  مناسب و رو به پیشرفت است.

وی در خص��وص چگونگی آش��نایی خود با 
نمایشگاه صنایع دریایی ایران گفت: بنده به 
 smm واسطه مسئولیتی که بر در نمایشگاه
برعهده دارم و نیز برای توسعه کار نمایشگاه 
smm  تصمی��م گرفتم با ای��ران که زمینه 
بسیار مناس��بی برای توسعه صنایع دریایی 
دارد هم��کاری کنیم. بازار ای��ران را بازاری 
بس��یار بکر و مناس��ب دیدیم که این انگیزه 
ای بود تا با برگزار کنندگان نمایشگاه صنایع 

دریایی ایران تماس بگیریم.
لنتی در پاس��خ به پرس��ش خبرن��گار ما در 
خص��وص ه��دف و برنام��ه smm در ایران 
گفت: هدف ما از ش��رکت در این نمایشگاه 
این است که درباره نمایشگاه smm اطاع 
رس��انی کنیم و هم��کاری الزم را با برگزار 
کنندگان و ش��رکت ه��ای حاض��ر در این 
نمایش��گاه داشته باشیم تا زمینه حضور این 
عزیزان را در نمایش��گاه smm فراهم آوریم 
و همی��ن ط��ور بتوانیم ش��رکت هایی را به 

نمایشگاه صنایع دریایی ایران بیاوریم.

بازار ایران بکر و رو به پیشرفت است
مدیرعامل صندوق توس�عه صنایع دریایی نیز با بیان اینکه اقتصاد دانش محور از جمله 
راهکارهای توسعه صنایع دریایی است ، گفت : ایجاد ساختارهای مناسب چون صندوق های 

سرمایه گذاری جسورانه برای حمایت از نهادهای نوآورانه در حوزه دریایی ضرورت دارد.

سورن لنتی مدیر پروژه smm؛ و بزرگترین نمایشگاه کشتیرانی دنیا

قطری ها بیکار نشسته اند؟
بسیاری بر این عقیده اند که کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از جمله قطر با واگذاری مگاپروژه 
های گازی و نفتی خود به کنسرس��یوم های 
خارجی، در کنار کسب درآمد باال، ثروت ملی 
خ��ود را به باد می دهن��د. صحبت کردن در 
ای��ن مورد در حوصله این مطلب نمی گنجد 
و مورد بحث ما نیست. از طرفی جالب است 
بدانید شرکت ناوبری قطر )Milaha( متشکل 
از بخش ه��ای آمایش و حمل و نقل دریایی 
مستقر در قطر ، سود خالص 300.6 میلیارد 
دالر را در طول س��ال 2015 به دست آورد، 
که نشان دهنده رشد  کلی 4 درصدی نسبت 
به س��ال قبل تر از آن است. به گزارش مارین 
نیوز به نقل از world maritime news درآمد 
بخش عملیاتی Milaha از 723 میلیارد دالر 

در س��ال 2014 میادی ب��ه 823.2 میلیار 
دالر در س��ال 2015 افزایش یافت و رش��د 
14 درصدی را نش��ان می دهد. در حالی که 
سود بخش اجرایی ناوبری Milaha یک سال 
زودتر، 18 درصد افزایش داش��ته اس��ت. در 
همین خصوص »شیخ علی بن جاسم« مدیر 
عام��ل Milaha اعام کرد: » با وجود افزایش 
تنش ها در فضای تجاری، سال 2015 برای 
این شرکت بسیار خوب بوده و با انجام اقدامات 
رشد س��ود دو رقمی داش��تیم.« کل درآمد 
دریایی و لجس��تیک Milaha ب��ا 26 درصد 
رشد و افزایش سود خالص 133 درصدی، از 
حجم تجاری باالیی برخوردار است. که مربوط 
به افزایش زیرساخت ها و سایر فعالیت های 

تجاری دریایی در قطر است.
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پروژه تعمیرات اساسی دکل حفاری دریایی سینا 1
دکل حفاری دریایی )Jack Up Rig( گونه ای از س��کوهای حفاری قابل 
حمل به وس��یله یدک کش جهت حفاری چاه های نفت و گاز در مناطق 
ک��م عمق دریاها )مانند خلیج فارس( اس��ت. این نوع دکل ش��امل یک 
مخزن بزرگ شناور و تعدادی پایه مجهز به جک های غول پیکر می باشد. 
این نوع دکل دارای سه و یا چهار پایه هست که در موقع استقرار به عمق 
آب رفته و پس از قرار گرفتن بر کف دریا، بدنه دکل را باالتر از سطح دریا 

جهت انجام حفاری نگه می دارد.
در حال حاضر ح��دود 150 دکل حفاری دریایی در منطقه خلیج فارس 
وجود دارد که تقریباً 18 دکل متعلق به شرکت های ایرانی می باشد. بنا به 
غلظت نمک و اماح زیاد دریا و فعالیت سنگین در زمان بهره برداری، این 
دکل ها هر پنج سال یک بار به تعمیرات اساسی نیاز دارند که تاکنون این 
فعالیت در خارج از کش��ور انجام می شده که عاوه بر تحمیل هزینه  های 
هنگفت، وابس��تگی کشور را به دنبال داشته است. قیمت هر دکل حدود 
دویست میلیون دالر است و در هر تعمیر اساسی ده الی بیست درصد این 

تعمیرات دکل  حفاری سینا 1 به دستان ایرانی
شرکت اندیشه و عمران محیط در سال 1393 به عنوان اولین شرکت در حوزه  ی تعمیرات اساسی دکل های حفاری دریایی در ایران اقدام به 
تعمیرات اساسی دکل حفاری دریایی سینا 1 نموده است. حضور موفق شرکت در این عرصه با پشتوانه  ی علمی، تجربی، فنی و تخصصی گروه ها 

و مراکز تحقیقاتی دانشگاه امام حسین)ع( و سایر شرکت های توانمند داخلی و خارجی در این حوزه صورت گرفته است.

فعالیت های انجام شده در پروژه تعمیرات اساسی دکل حفاری دریایی سینا 1

ضخامت  سنجی
 Thickness(

)Measurement

)Piping( تعمیر جرثقیل  های اصلی و دروازه ایبازبینی و تعمیر سیستم پایپینگ
Main Cranes & Gateway(

)Diesel Generator( تعمیر دیزل ژنراتورها
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مبلغ هزینه می گردد. با توجه به تعداد زیاد این دکل ها در کش��ور تاش در جهت بومی شدن 
این تعمیرات می تواند ساالنه میلیون ها دالر صرفه جویی ارزی بوجود آورد که تعمیرات اساسی 
دکل حفاری دریایی سینا1 نمونه ی بارز آن است که توسط این شرکت در تاریخ 94/10/05 با 

موفقیت به پایان رسید و مورد تقدیر کارفرمای محترم قرار گرفت.

قسمتی از دستاوردهای حاصل از انجام این پروژه ملی به شرح ذیل می باشد:
شکست تابو الزام خروج دکل های دریایی از کشور جهت تعمیرات اساسی؛

بومی سازی فرآیند تعمیرات اساسی دکل های حفاری دریایی؛
ایجاد بستری مناسب جهت پیشرفت متخصصین و پیمانکاران ایرانی؛

ارتقای سطح فنی و کیفیت خدمات شیپ یاردهای ایرانی؛
بومی سازی صدور گواهینامه خدمات دریایی)کاس( دکل های حفاری دریایی؛

صرفه جویی و کاهش هزینه ها به کمتر از یک دوم هزینه در خارج از کشور؛
جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی از کشور؛

شناسایی و رتبه بندی پیمانکاران دست دوم؛
رسوب دانش پروژه در پایان نامه های دانشگاهی در مقاطع تحصیات تکمیلی؛

ثبت دانش، تجربیات و مستندات پروژه؛
تهیه و تدوین ده ها جلد کتاب تعمیراتی در حوزه های مختلف.

توانمندی های راهبردی شرکت در این حوزه:
انجام کلیه پروژه های پیمانکاری به صورت EPC؛

انجام پروژه ها به صورت مدیریت پیمان )MC(؛
تعمیرات اساسی انواع دکل های حفاری خشکی و دریایی و شناورها؛

طرح ریزی و تهیه برنامه های زمانی و هزینه ای تعمیرات؛
شناسایی و رتبه بندی پیمانکاران با استفاده از تکنیک AHP و نرم افزار Expert Choice؛

ایجاد کنسرسیوم با مشارکت سایر شرکت های فعال در حوزه نفت و انرژی؛
بازرسی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات فراساحل و اخذ کاس دریایی؛

پیش راه اندازی و راه اندازی تأسیسات فراساحل؛
مطالعات و امکان سنجی فنی و اقتصادی.

معرفی کلی شرکت مهندسی اندیشه و عمران محیط
این شرکت عاوه بر حوزه دریا در حوزه های متعدد دیگری نیز با موفقیت وارد شده و توانایی 

داخلی را به رخ کشیده است.
این شرکت در تخصص های گوناگون و به منظور کمک به استقال و خودکفایی کشور در سال 

1382 به ثبت رسیده است.
ش��رکت مهندسی اندیش��ه و عمران محیط )سهامی خاص( وابس��ته ب�ه دانشگاه جامع امام 
حس��ین)ع( و بنیاد تع�اون س��پ�اه با اتکا ب�ه توان علمی اعضای هی�ات علمی، پژوهشگران و 
مراکز تحقیق�اتی دانشگاه در تخصص های گوناگون و به منظور کمک به استقال و خودکفایی 
کشور به ثبت رسیده است. این شرکت، یک شرکت مادر تخصصی است که با پشتیبانی علمی 

و اجرایی آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه در زمینه های زیر فعالیت می نماید:
• مهندسی پدافند غیرعامل؛

• مهندسی عمران در حوزه های طراحی، نظارت و اجرا؛
• پاکسازی بشردوستانه مناطق آلوده به مین و مهمات عمل نکرده؛

• طراحی، ساخت و تعمیر خودروهای ویژه از قبیل آتش نشانی و امدادرسانی؛
• نگهداری، بازسازی و تعمیرات اساسی دکل های حفاری دریایی؛

• ایجاد خدمات مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست )HSE(؛
• ساخت تجهیزات خاص در حوزه الکترونیک و مخابرات؛

• شیلدینگ و حفاظت در مقابل تشعشعات الکترومغناطیس؛
• مهندسی رایانه، پیاده سازی و پشتیبانی از شبکه های رایانه ای؛

• امنیت در حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات.

"کشتیرانی، ضرورت انکارناپذیر دنیا" 
IMO شعار امسال

 )IMO( دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی
با اشاره به ارتباط بین کشتیرانی و جامعه جهانی، 
ش��عار روز جهان��ی دریانوردی در س��ال جدید 
میادی را »کشتیرانی، ضرورت انکارناپذیر دنیا؛ 

Shipping : indispensable« اعام کرد.
به گ��زارش مارین نی��وز، کی تاک لی��م که در 
سومین اجاس کمیته فرعی طراحی و ساخت 
کشتی سخن می گفت، درخصوص انتخاب این 
ش��عار اظهار کرد : بدون کش��تیرانی، صادرات و 
واردات کااله��ا در مقیاس مورد نیاز جهان امروز 
هیچگاه مسیر نمی ش��د. دبیر کل آیمو یکی از 
موضوعات مهم چالشی در این اجاس را تعریف 
پرسنل صنعتی )Industrial Personnel( یعنی 
کارگرانی که روی ش��ناورهای خدمات رسان فرا 
ساحلی حضور دارند، برشمرد که در واقع مسافر 

تلقی نمی شوند.
به گفته لیم، بازنگ��ری مقررات مربوط به تعادل 
پس از آسیب دیدگی در فصل 1-11 کنوانسیون 
سوالس و بازنگری مقررات مربوط به استفاده از 
فایبرگاس در ساختار کشتی )به ویژه موضوعات 
مرتبط با حفاظت در برابر حریق این مواد( از دیگر 
موضوعات مهم چالشی سومین اجاس کمیته 

فرعی طراحی و ساخت کشتی بوده است.

بین الملل
Marine Engineering
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زمینه فعالیت شرکت ایزوایکو:
الف: طراحی، س��اخت و تعمی��ر انواع  مختلف 
ش��ناورها مانند دوبه، ب��ارج، لندینگ کرافت، 
مس��افربری، اقیانوس پیم��ا فل��ه، کانتینربر، 

نفتکش، گازکش و ...
ب: ساخت و تعمیر دستگاه های شناور حفاری 

)جک آپ(، دکل ها و ریگ ها
ج: طراحی و س��اخت انواع س��ازه های دریایی 
مانند جکت، تاپ س��اید و س��کوهای نفتی و 

گازی
د: مهندس��ی خرید و تامی��ن تجهیزات صنایع 

دریایی

فعالیت های اخیر و بارز آن مجموعه:
1- اتمام س��اخت کرین بوم جرثقیل ش��هید 
رجایی )پیش از این توسط کشورهای خارجی 

انجام می شد.( 
2- انج��ام تس��ت دریایی و تحویل س��ومین  
کشتی اقیانوس پیمای کانتینربر ایران-کاشان 
3- ساخت، به آب اندازی و تحویل یک  فروند 

شناورآموزشی به طول 200 متر 
4- انتقال و نصب موفقیت آمیز سکوی فاز 16 
پارس جنوبی و آغاز فرآیند تولید و صدور گاز 
از س��کو )راه اندازی روشن شدن مشعل فاز 16 

پارس جنوبی( 
5- س��اخت، به آب ان��دازی و تحویل لندینگ 

کرافت 1000تنی طرح کاتاماران 
6- اتمام عملیات تعمیرات جک آپ )س��کوی 

Master driller )شناور حفاری
7- اتمام عملیات تعمیرات جک آپ  )سکوی 

شناور حفاری( سینا 1 
8- ش��روع پروژه س��اخت سه س��کوی نفتی 

هنگام  
9- اتمام س��اخت سوپراس��تراکچر و در حال 
انجام س��اخت بدنه آلومینیومی ش��ناور اول از 
پروژه ساخت 6 فروند  شناورهای آلومینیومی 

مسافربری 100نفره 
10- اتم��ام عملی��ات س��اخت و نصب س��ازه 

فوالدی اسکله سدجگین 
11- به آب اندازی و تحویل دهی شناور جمع 

آوری و بازیافت آلودگی نفتی )دریا پاک1( 
12- اتمام ساخت سازه ش��ناور چند منظوره 

114 و آمادگی جهت به آب اندازی
13- اتمام ساخت سازه ش��ناور چند منظوره 

115 و آمادگی جهت به آب اندازی
14- ساخت سازه شناور چند منظوره 119

15- شروع ساخت یک فروند شناور مسافری 
تفریحی 300نفره 

Global Petro� 16- انعقاد قرارداد با ش��رکت
Ori� جهت تعمیرات اساس��ي جک آپ tech

ental 1
17-  انعقاد قرارداد با شرکت کشتیرانی والفجر 
جهت ساخت 10 فروند شناور پشتیبان نفتی 

 )SUPPLY BOAT(
18- انج��ام مذاک��رات نهایی با ش��رکت ملی 
حف��اری  جه��ت تعمیرات اساس��ي جک آپ 

شهید رجائی
19- انج��ام مذاک��رات نهایی با ش��رکت ملی 
حفاری جهت ساخت دودستگاه شناور حفاری 

)جک آپ(
20- انجام مذاکرات با شرکت نفت فات قاره  

جهت تعمیرات اساسي جک آپ البرز
لندین��گ  ش��ناور  دومی��ن  س��اخت   -21

کرافت1000تنی طرح کاتاماران

22- ش��روع ساخت یک فروند شناورپشتیبان 
صیادی

23- تعمیرات انواع مختلف ش��ناور درشرکت 
بحر گس��ترش هرمز، ش��رکت ندیم گسترش 

خلیج فارس و پرشیا هرمز 
24- س��اخت و نصب مخازن گاز تحت فش��ار 
س��کوهای گازی فاز 14 پ��ارس جنوبی برای 

اولین بار در ایران 
25- انعقاد تفاهم نامه ساخت 36 فروند شناور 
SUPPLY BOAT و مذاک��ره جه��ت انعقاد 

قراردادهای مربوطه
26- انعقاد تفاهم نامه ایزوایکو و ش��رکت ملی 
حفاری ایران در زمینه ساخت و تعمیرات جک 

آپ.
27- انعقاد تفاهم نامه ایزوایکو و شرکت روسی 
و  س��اخت  زمین��ه  در   Open Joint Stock

تعمیرات جک آپ و انتقال تکنولوژی 
28- انعقاد تفاهم نامه بین ایزوایکو و ش��رکت 
نوردیک یاردز آلمان  در زمینه تامین نیازهای 
داخلی صنایع دریایی به منظور توسعه صنایع 
نفت و گاز در خلیج فارس و دریای خزر )انتقال 

تکنولوِژی و بومی سازی(
29- انعق��اد تفاه��م نامه فی مابی��ن ایزوایکو  
وشرکت گلدن ماین شانگهای چین در زمینه 
توس��عه و رش��د فعالیت های صنعت کش��تی 

سازی، صنایع آفشور )فراساحل( 
30- تصویب طرح جامع منطقه ویژه کش��تی 

سازی خلیج فارس
31- انعقاد تفاهم نامه ایزوایکو و ش��رکت ملی 
ماش��ین س��ازی چین CNMTC در خصوص 
خرید و مهندسی برای پروژه های نفت و گاز و 

سکو های حفاری

ایزوایکو، توانمندی ها و راهبردها
شرکت ایزوایکو از بزرگترین شرکت های حوزه دریا، در زمینه های متعددی فعالیت می کند. در ادامه در راستای اهداف مجله دریا که معرفی 

توانمندی های داخلی به جامعه دریایی است گوشه ای از فعالیت های ایزوایکو را برای خوانندگان نمایان می کنیم.
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 SUNBO 32- انعقاد تفاهم نامه با شرکت صنایع
در خصوص توس��عه و رشد فعالیت های مرتبط با 
صنایع فراساحل در خصوص توسعه و رشد فعالیت 

های مرتبط با صنایع دریایی
33- انعق��اد تفاه��م نام��ه  هم��کاری ایزوایکو و 
 . ESKA )KGT,ECS کنسرس��یوم ) نام��داران
نماینده ماموت هلند درامارات( در زمینه  سرمایه 
گذاری مش��ترک جهت انجام فعالیت های مرتبط 
با س��اخت و مونتاژ تجهی��زات Rig و ماژول های 

حفاری
34- تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاری ایزوایکو 

سازمان شیات کشور 
35- انعقاد تفاهم نامه همکاری ایزوایکو و دانشگاه 

امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(
36- انعق��اد تفاهم نامه همکاری مجتمع کش��تی 
سازی و صنایع فراساحل ایران و سازمان مدیریت 

صنعتی  نمایندگی استان هرمزگان 
37- تاسیس مرکز توسعه مدیریت و دانش کشتی 

سازی و صنایع فراساحل ایران 
38- تاسیس مرکز توسعه فناوری و نوآوری صنایع 

کشتی سازی، فراساحل و تجهیزات دریایی 
39- تصوی��ب ایج��اد م��رز رس��می در منطق��ه 
ویژه اقتصادی کش��تی س��ازی خلیج ف��ارس در 
جلس��ه کارگروه مرزهای مجاز کش��ور  در  تاریخ 

 1393/06/02

برنامه ایزوایکو برای توسعه فعالیت خود در آینده:
توس��عه و نوسازی سیس��تم باالبر کشتی با ایجاد 
زیرس��اخت های مربوط��ه و خرید ت��راول لیفت  
)Travel lift( جه��ت افزایش ظرفیت س��اخت و 
تعمیرات شناور و جذب بازارهای جدید در منطقه 
و پ��س از تعمیرات اساس��ی ریگه��ای حفاری و 
توانمندی انحصاری در ایران ورود به ساخت انواع 
س��کوهای شناور حفاری )Jack up( با مشارکت و 
همکاری ش��رکت ملی حفاری ای��ران و همچنین 
افزایش ظرفیت تعمیر س��کوهای ش��ناور حفاری 
)Jack up( با توجه به  تجربه ،عملکرد مناس��ب و 
ارائه خدمات با کیفیت در تعمیر سکوهای حفاری 
شهید مدرس ، سینا 1 و Master driller در عین 
حال در زمبنه بهره برداری از حوض های خش��ک 
نیز ورود در س��اخت و تعمیرات ش��ناورهای غول 
پیک��ر VLCC, LNG ب��ا تکمیل و به��ره برداری 
حوضچه خش��ک تعمیرات و ساخت شناور ایجاد 
شهرک صنایع دریایی و برنامه ریزی اجرایی طرح 
جام��ع منطقه ویژه اقتص��ادی خلیج فارس جهت 
س��رمایه گذاری های جدید بخ��ش خصوصی در 

راستای رونق کسب و کار.

احداث نیروگاه  های هسته ای کوچک در منطقه مکران و دارخوین 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به ساخت دو نیروگاه 
هسته ای جدید در منطقه بوشهر، گفت: جمهوری اسامی ایران در آینده ای نزدیک در نظر 
دارد که چندین نیروگاه کوچک هسته ای در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق نزدیک 
به دریاها تأسیس کند. به گزارش مارین نیوز، منصور حقیقت پور در گفت وگو با خانه ملت، با 
اشاره به توافق ایران و روسیه برای ساخت دو نیروگاه هسته ای در منطقه بوشهر، گفت: یکی 
از مسائل مهم و اساسی برای کشور ایجاد نیروگاه های هسته ای برای تولید برق است، از این 
رو بر اساس برنامه توسعه ای کشور، ایران باید از بخش نیروگاه های هسته ای خود حدود 

20 هزار مگاوات برق تولید و مصرف کند. نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در 
مجلس شورای اسامی، ادامه داد: قطعا در شرایط استاندارد، بین 8 تا 12 درصد 
از برق مصرفی کشور باید از طریق نیروگاه های هسته ای تأمین شود، که این 
نشان دهنده اهمیت ساخت نیروگاه های هسته ای در کشور است. وی افزود: 
قطعا با ساخت دو نیروگاه جدید در منطقه بوشهر، ایران تنها دارای سه نیروگاه 
هسته ای برای تولید برق می شود و این مسئله برای رسیدن به اهداف مربوطه 

بسیار کم است. حقیقت پور ادامه داد: جمهوری اسامی ایران در آینده ای نزدیک در نظر دارد 
که چندین نیروگاه کوچک هسته ای در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق نزدیک به 
دریاها از جمله منطقه دارخوین در حاشیه رودخانه کارون و سواحل بوشهر و مکران تأسیس 
کند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: ساخت نیروگاه 
های هسته ای در ایران برای مصارف صلح آمیز از جمله تولید برق در راستای توافق هسته 

ای است و هیچ مغایرتی با برجام ندارد.

انتقال دیتا سنتر میکروسافت به اعماق دریا
»مایکروسافت« )Microsoft( اعام کرد در پروژه ای به نام Natick یک دیتاسنتر در اعماق 

اقیانوس می س��ازد. مایکروسافت براین باور است که تاسیس کردن دیتاسنتر 
در کف اقیانوس باعث می شود که بتوان دیتاسنترها را سریع تر ساخت و این 
مکان ها در عمق دریا آس��یب کمتری به محیط زیست می زنند و خطری در 
برندارند. قرار دادن دیتاسنتر در زیر دریا باعث می شود که همه چیز سرد باقی 
بماند و دستگاه ها با مشکل گرمایی مواجه نشوند و همچنین شرکت ها می توانند 

از فضای بیشتری استفاده کنند.

راه اندازی خط کشتیرانی عمان – قشم باهدف جذب گردشگران اروپایی
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم با اشاره به برقراری خط کشتیرانی 
قشم عمان ظرف 10روز آینده از جذب گردشگران اروپایی و اعزام آنان به استان های غربی 
کشور از طریق فرودگاه قشم خبرداد. به گزارش مارین نیوز. مسعود کرباسچی با اشاره به 
اهداف س��فر به کشور عمان و استان مسندم اظهارداشت: ، قطعا این سفر به کشور عمان  
و منطقه خصب که ش��باهت فرهنگی زیادی با اس��تان هرمزگان دارد در توسعه صنعت 
گردشگری نقش بسزایی دارد. وی در ادامه بیان داشت: در جزیره قشم تا 10 روز آینده و 
پس از سفر هیئت تجاری به کشور عمان، آخرین مرحله قرارداد برقراری خط کشتیرانی با 
2 کشتی بین قشم و خصب نهایی می شود. کرباسچی با اشاره به نقش این خط کشتیرانی 
در توس��عه صنعت گردشگری در هرمزگان ابرازداشت: راه اندازی این خط می تواند بخشی 
از گردش��گران اروپایی را از مس��یر عمان به خصب و سپس به جزیره قشم انتقال دهد تا 
ضمن بازدید این گردشگران از قشم و استان هرمزگان، به استان های غربی کشور از طریق 
پرواز های چارتر فرودگاه قشم اعزام شوند. معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در 
بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: در راستای تحقق این امر، هماهنگی های الزم با 

استان های غربی همچون،  آذربایجان شرقی، کرمانشاه و... انجام شده است.

اخبار  انجمن
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با طراحی جدید

تلفن: 7- 44273495 -021
ن�مابر:  44261045 -021

مطالب خود را برای انعکاس در مارین نیوز
 به info@marinenews.ir ارسال نمایید.

پایگاه خبری- تحلیلی دریایی ایران

https://telegram.me/marinenews_ir

https://telegram.me/micimex2016

https://telegram.me/iranimex

https://telegram.me/daryafestival

کانال تلگرام پايگاه خبری - تحلیلی دريايی ايران مارين نیوز

کانال تلگرام همايش صنايع دريايی

کانال تلگرام نمايشگاه صنايع دريايی و دريانوردی

کانال تلگرام دريا مسیر پیشرفت



آیا خلیج گرگان به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می شود؟
بر اساس پژوهش های انجام شده در صورت ادامه روند پس روی آب دریای خزر، تا سال 1410 خلیج گرگان کامال خشک شده و کانون ریزگرد 
در جوار اس�تان گلستان تشکیل می ش�ود. به گزارش مارین نیوز، نخستین بار مردادماه امسال بود که در کارگروه مخاطرات محیط  زیست 
گلستان، در رابطه با کاهش سطح آب دریای خزر و تهدیدهای پیش روی محیط  زیست و توسعه گلستان و همچنین نسبت به آینده خلیج 
گرگان هشدار داده شد. هشداری که خبر از چالشی بزرگ برای استان های شمالی کشور و درگیری با کشورهای حاشیه خزر را به دنبال داشت. 
پس از این هشدار رسانه ها و مسئوالن حساستر شدند و از آن به بعد گرفتار شدن خلیج گرگان به سرنوشت دریاچه ارومیه تیتر بسیاری از 

روزنامه ها و خبرگزاری ها شد.

هشدار در خصوص خشک شدن خلیج گرگان 
و قطع ش��دن ارتباط آن ب��ا بدنه اصلی دریای 
خزر فقط به مس��ئوالن و کارشناسان سازمان 
بندره��ا و دریانوردی ختم نش��د و چند هفته 
پیش آیت اهلل نور مفیدی، نماینده ولی فقیه در 
استان گلستان نسبت به پیامدهای آن هشدار 
داد و خواس��تار توجه جدی مسئوالن و نجات 

خلیج 40 هزار هکتاری گرگان شد.
پس روی یک کیلومتری آب دریا

عصر یک روز زمس��تانی و س��احل دریای خزر 
در بندر ترکمن و شنیدن صحبت اهالی بومی 
و ساحل نش��ینان خالی از لطف نبود. آنچه در 
نگاه اول ذهن هر بینن��ده ای را درگیر می کرد 
پس روی آب دریا بود و افزایش دما، تبخیر باال 
و کاهش باران ها و خشک س��الی تنها پاسخ به 
س��ؤاالت بود. اما نگرانی آنجا ش��دیدتر شد که 
ماهیگی��ران و قایقران��ان از کاهش چش��مگیر 
ارتباط کان��ال چاپاقلی که آب دریا را به خلیج 
می رس��اند و قطع کامل ارتباط خلیج از طرف 
کانال خوزینی خبر دادند. برخورد قایق ها با کف 
دریا در چاپاقلی، بوی مش��مئزکننده ماند آب 
و افزایش ش��مار پشه ها و مگس ها نیز سؤاالت 
دیگ��ری را در ذهن ایجاد می کند که به راحتی 
نمی توان برای آن ها پاس��خی داشت. با انبوهی 
از سؤال و اینکه سرنوشت طرح های شیاتی و 
تکثیر ماهیان خاویاری و عاقبت سرمایه گذاری 
در بندر خواجه نفس چه خواهد ش��د، سواحل 

خزر را به قصد گرگان ترک می کنم.

دریا خواری مهم ترین پیامد خشکی خلیج گرگان
یک دکترای محیط زیست از خشک شدن کامل 
خلیج گرگان در صورت ادامه روند موجود خبر 
داد و دراین باره به گف��ت: در اثر باال آمدن آب 
و رسوب گذاری از سمت خشکی کانال خوزینی 
در سمت چپ جزیره آشوراده بسته شده است.

م��زدک دربیک��ی افزود: تنگه طبیعی س��مت 
راست )ش��رق( جزیره نیز در حال بسته شدن 

است. وی ادامه داد: به واسطه شیب موجود، کل 
دریای خزر رس��وب خود را به ش��رق این دریا 
می آورد و دو کانال خوزینی و چاپاقلی به واسطه 

همین رسوبات مسدود شده است.
وی اضافه کرد: از سویی دیگر تبخیر آب خلیج 
با ورودی آب به این محدوده بزرگ برابر نیست 
و ب��ارش رودخانه ها هم نمی تواند میزان آبی را 

که براثر تبخیر از دست می رود جبران کند.

این دکترای محیط زیست از انجام برنامه ریزی ها 
ب��رای جاری ش��دن دوباره آب از س��مت چپ 
جزیره خبر داد و متذکر شد: اگر تدابیری برای 
باز ش��دن راه ه��ای ورود آب ب��ه خلیج گرگان 
ص��ورت نگیرد و این موضوع کنترل و مدیریت 
نشود، در آینده ای نزدیک خلیج گرگان خشک 

می شود.
وی بابیان اینکه هم اکن��ون نیز پیامدهای این 
موض��وع در منطقه آغازش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: برخی از پژوهش های دانش��گاهی نش��ان 
می دهد که در حالت خوش بینانه 16 سال و در 
بدبینانه ترین حالت 8 سال دیگر، خلیج گرگان 

خشک می شود.
به گفته دربیکی خش��ک ش��دن خلیج گرگان 
پیامدهای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، 
حقوقی و سیاسی قابل برگشتی خواهد داشت.

این کارشناس حوزه محیط زیست زمین خواری 
ی��ا دریا خواری را مهم تری��ن پیامد پس رفت 
دریا و پیش رفت س��احل عنوان کرد و گفت: 
با پس��روی آب به س��رعت زمین های س��احل 
فنس کش��ی می ش��ود و این پدیده به تنهایی 
مش��کات بس��یار بزرگی را ب��رای منطقه به 

وجود می آورد.

در اثر باال آمدن آب و 
رسوب گذاری از سمت خشکی 

کانال خوزینی در سمت چپ 
جزیره آشوراده بسته شده 

است
پژوهش های دانشگاهی 

نشان می دهد که در حالت 
خوش بینانه ۱۶ سال و در 

بدبینانه ترین حالت ۸ سال 
دیگر، خلیج گرگان خشک 

می شود
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مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
با اعام خبر پهلوگیری اولین کشتی ناوگان 
کش��تیرانی جمهوری اسامی ایران در بنادر 

اروپا در روزهای آینده خبر داد.
مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
با اعام خبر پهلوگیری اولین کشتی ناوگان 
کش��تیرانی جمهوری اسامی ایران در بنادر 

اروپا در روزهای آینده خبر داد.
مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
با اعام خبر پهلوگیری اولین کشتی ناوگان 
کش��تیرانی جمهوری اسامی ایران در بنادر 
اروپ��ا در روزهای آینده گفت: خوش��بختانه 
نخس��تین نتیجه اجرای برجام درکشتیرانی 
جمهوری اس��امی ایران به ثمر نشس��ت و 
اولین کش��تی کانتینری ایران��ی پس ازپنج 
سال تحریم طی روزهای گذشته روانه بنادر 
اروپا شد و پیش بینی می کنیم طی چند روز 

آینده در بنادر اروپا پهلو بگیرد.
 وی با اعام اینکه ایران از س��الهای گذشته 
دارای ن��اوگان حمل و نق��ل دریایی بوده که 
کشورهای اندکی دارای چنین مزیتی هستند 
افزود: در زمان تحریم ها کشور های اروپایی 
ب��ه اتفاق، راه های ورود کش��تی های ایرانی 
به بنادر کشورهایش��ان را مس��دود کردند و 
متاسفانه کشتی های ما اجازه پهلوگیری در 

بنادر اروپایی را نداشتند.
 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران ادامه داد: خوشبختانه 
با رفع تحریم ها و اجرایی ش��دن برجام طی 
پنج ماه گذش��ته، اقدام��ات جدیدی در این 
شرکت صورت گرفت به طوری که توانستیم 
دوب��اره ارتباط دریای��ی و همچنین خطوط 
کش��تیرانی خود به سمت اروپا را بازگشایی 

کنیم.
 س��عیدی با اعام اینکه برای پوشش کامل 
اروپ��ا از ش��مال تا جنوب برنام��ه های الزم 
تبیین شده است ، افزود : کشتیرانی جمهوری 
اسامی ایران توانست با رایزنی های اخیر با 
دو کشورآلمان و ایتالیا برای پوشش مناطق 
شمال و جنوب اروپا درقالب تاسیس شرکت 
مشترک کشتیرانی اقدام کند تا بدین ترتیب 
بتواند به صورت کامل از ظرفیت های ارتباط 

مجدد بهره مند شود.
 س��عیدی، محموله اولین کش��تی به مقصد 
اروپ��ا را محصوالت پتروش��یمی ذکر کرد و 
ادامه داد: این رویداد بزرگی است که با تاش 
مدیران و کارکنان این شرکت توانستیم بعد 
از پنج س��ال دوباره خط کشتیرانی به سمت 
اروپ��ا را احیا و قفل حم��ل و نقل دریایی به 

اروپا را باز کنیم.

اولین کشتی کانتینری کشتیرانی جمهوری 
اسالمی راهی اروپا شد

با رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام صورت گرفت؛

مدیر عامل شرکت )ایزوایکو( در سفر به اروپا:
رایزنی ها برای همکاری صنعتگران اروپایی 

با ایزوایکو را پیگیری کردم 
حمید رضائیان گفت: در سفر چند روزه ریاست 
جمهور به ایتالیا و فرانسه با همراهی هیئت همراه 
دکتر روحان��ی، رایزنی های صنعت��ی، اقتصادی 
صنعت دریا را پیگیری کردم. به گزارش مارین نیوز 
رضائیان اصل عنوان کرد: در این سفر که به همراه 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر وزرا و مدیران 
ارش��د اقتصادی سیاسی کشور، دکتر روحانی را 
همراهی می کردیم ضمن مذاکره با مدیران بخش 
های اقتصادی و صنعتی اروپا در ایتالیا و فرانسه 
روند بازاریابی صنعتی و تکنولوژی ایزوایکو در افق 
پسا تحریم را بررسی کردیم. وی اظهارداشت: در 
شرایطی که ایزوایکو در یک سال اخیر توانسته با 
بزرگترین بنگاه های صنعتی – اقتصادی حوزه 
دریا در آلمان، روسیه و کره تفاهمنامه همکاری 
به امضا برساند، ش��رایط پساتحریم و همچنین 
دس��ت یافتن به تکنولوژی های روز و تلفیق آن 
با تجربه ارزش��مند مهندس��ی و عملیاتی دوران 
تحریم باعث ش��ده تا سایر کش��ورهای صاحب 
تکنولوژی صنع��ت دریا نیزمدنظر ق��رار گیرند. 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی کش��تی سازی 
خلیج فارس با بیان اینکه در این س��فر مباحث 
سرمایه گذاری خارجی در ایزوایکو جهت آشنایی 
طرف اروپائی ارائه ش��د، بر مزایای این منطقه به 
عنوان تنها منطقه ویژه صنعت دریا درکش��ور و 
صنایع وابسته آن مانند بانکرینگ، شهرک صنایع 
دریایی باالدس��ت و پائین دست آن و ظرفیت و 
پتانسیل های موجود آن در خاورمیانه تاکید شد. 
وی افزود: این تحوالت درحالی است که مجتمع 
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(

در چهارسال اخیر توانسته صنعت ورشکسته دریا 
در کشور را به صنعتی سود ده با توان مهندسی 
و عملیاتی باال تبدی��ل کند و اکنون با همکاری 
بزرگترین صنایع دریایی دنیا مانند نوردیک آلمان، 
کرانسی روسیه و هیوندای کره به عنوان برندی 
جهانی در منطقه و دنیا شناخته شود. وی گفت: 
سیرتحوالت و روند رشد ایزوایکو به گونه ای بوده 
است که اکنون نه تنها در هرمزگان و بندرعباس 
به عنوان محل کارخانجات مجتمع و در کش��ور 
و منطقه خاورمیانه شناخته شده بلکه به عنوان 
یکی از بزرگترین برندهای جهانی صنعت ساخت 
کشتی های مختلف، سکوهای گازی و نفتی و ... 

شناخته شده است.
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رئیس س��ازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به 
جزئیات تواف��ق ایران و ایتالیا در حوزه بنادر، 
گفت: سرمایه گذاری هندی ها در پروژه توسعه 

بندر چابهار  نهایی شده است.
به گزارش مارین نیوز، محمد س��عیدنژاد در 
جمع خبرنگاران با اشاره به قراردادهای اخیر 
ای��ران و ایتالی��ا در حوزه بن��دری و دریایی، 
اظهارداش��ت: در کش��ور ایتالیا دو یادداشت 
تفاه��م به امضا رس��ید که ای��ن تفاهم نامه 
های امضا ش��ده بین بنادر دو طرف و انعقاد 
یادداش��ت تفاه��م خواهرخواندگی بین بندر 
شهید رجایی ایران و بندر تریست ایتالیا بوده 
اس��ت. وی با بیان اینکه بندر تریست  یکی از 
بزرگترین بنادر این کشور محسوب می شود 
که به دنبال برق��راری ارتباط تجاری با ایران 
اس��ت، گفت: در این یادداشت تفاهم دو بندر 
اهداف مشترکی را دنبال می کنند که توسعه 
ترانزیت و تبادل کاالهای ترانزیتی از مهم ترین 

اهداف دو طرف قلمداد می شود.
رئیس س��ازمان بنادر و دریانوردی با اش��اره 
به اینک��ه امضای یادداش��ت تفاهم ایمنی و 
آتش نشانی را از دیگر سندهای امضای شده 
هیات ایرانی در ایتالیا بوده اس��ت، افزود: در 
این یادداش��ت تفاهم بنادر ش��هیدرجایی و 
تریس��ت ایتالی��ا، در مورد هم��کاری  فنی و 
آموزش��ی، انتقال تجربیات و انجام مانورهای 
فن��ی و آموزش��ی، انتقال تجربی��ات و انجام 
مانورهای ایمنی و آتش نشانی مشترک توافق 
کردند. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
ش��رکت های ایتالیایی برای س��رمایه گذاری 
در بن��ادر ای��ران اع��ام آمادگی ک��رده اند و 
متقاضی��ان س��رمایه گذاری در بنادر کش��ور 
قابل توجه هستند که براساس شاخصه های 

سازمان بنادر و دریانوردی همه این مورد برای 
انتخاب ارجح در دست ارزیابی و بررسی فنی، 

بازرگانی و مالی است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر الینرهای 
زی��ادی ب��رای ورود به بندر ش��هید رجایی 
درخواس��ت داده ان��د، گفت: بای��د تجهیزات 
بیش��تری در این بن��در ایجاد کنی��م، برای 
 س��رمایه گذاری در فازهای 2 و 3  بندر شهید 
رجایی پیشنهاداتی دریافت کرده ایم و در حال 

بررسی مدارک سرمایه گذاران هستیم.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اعام اینکه 
برای فازهای 2 و 3 بندر شهید رجایی در حال 
آماده سازی شرایط هستیم تا فراخوان عمومی 
بین المللی جذب س��رمایه گذار انجام دهیم، 
اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 18 الینر 

بین المللی به بنادر کشور وارد شدند.
هندی ها در چابهار

عاب��دزاده با بیان اینکه برای س��رمایه گذاری 
هندی ه��ا در بن��در چابه��ار تفاهم نامه امضا 
شده و قرارداد با این کشور تقریباً نهایی شده 
است، گفت: در حال بررسی موانع هستیم و 
وقتی که این قراردادها در دولت هند رسما به 
تصویب رسید و اعام موافقت رسمی از سوی 

دولت هند انجام شد، اعام رسمی می شود.
س��عیدنژاد با بیان اینکه دول��ت هند به تیم 
مذاکره کننده خود مجوز داده بود که می توانند 
برای 85 میلیون دالر سرمایه گذاری در بندر 
چابهار با ایران قرارداد منعقد کند، افزود: این 
اجازه اولیه بود اما قرارداد تنظیم شده است و 
باید این قرارداد به تایید دولت هند هم برسد 
تا بتوانیم این پروژه را عملیاتی کنیم. از نظر ما 
سرمایه گذاری هندی ها در پروژه توسعه بندر 

چابهار  نهایی شده است.

تفاهم با هند و ایتالیا در توسعه بنادر
با توافق ایران و ایتالیا در حوزه بنادر

ساخت 300 موج شکن
در نوار ساحلی کشور

سردار فدوی در رزمایش مشترک گردان های 
الی بیت المقدس بسیجیان شهرهای سیریک 
و مین��اب از س��اخت 300 موج ش��کن در نوار 
ساحلی کشور خبر داد. به گزارش مارین نیوز، 
سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقاب اسامی در رزمایش مشترک 
گ��ردان ه��ای الی بی��ت المقدس بس��یجیان 
شهرهای سیریک و میناب گفت: اگر مستکبران 
و دش��منان مل��ت و نظام مق��دس جمهوری 
اسامی جرات تعرض به میهن اسامی را ندارند 
بدلیل وجود قدرت و ساح ایمان، توکل و باور 
های قوی اس��امی رزمندگان و نیروی مخلص 
بسیج است که همیش��ه آماده لبیک گویی به 

فرمان رهبر و مقتدای خود هستند. 
وی تاکید کرد: امروز یک��ی از افتخارات بزرگ 
انقاب اسامی بسیج مردمی است که با خلوص 
نیت به نظام و اس��ام خدمت می کنند. سردار 
فدوی همچنین از ساخت 300 موج شکن در 
نوار ساحلی کشور خبر داد و افزود : بخش عمده 
ای از این موج شکن ها ساخته شده است و در 
صورت تامین اعتبار، بقیه آنها نیز برای استفاده 

مردم ساحل نشین ساخته می شود.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Marine Engineering
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ال��ف- عمده دالی��ل گرایش برخی از مس��ئوالن به 
خریدهای خارجی عبارتند از:

1- نداش��تن اعتقاد به وجود توانمندی های داخلی: 
متاس��فانه یکی از مهمترین آف��ت های مدیریتی در 
کشورهای جهان سوم من جمله ایران، از قدیم االیام 
برون نگری بوده که برخی از علل به ش��رح ذیل می 

باشند:
1-1. نداشتن تخصص الزم در زمینه های دریانوردی 

و کشتی سازی
1-2. نداشتن اطاعات کامل از امکانات داخلی بالفعل 
و بالقوه )نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی – سطح 
تکنول��وژی- کارگاه ها و کارخانج��ات از نظر تعداد، 
توانمندی، محل استقرار، نوع مدیریت و سازماندهی، 

عملکردها، میزان سرمایه و گردش مالی...(
3-1. اطمین��ان داش��تن از گزارش��ات تهیه ش��ده 
کارشناس��ی در دس��تگاه مربوطه که بعضا ناقص و یا 

به دور از حقایق است
2- اعتقاد به اینکه شناورهای خارجی با صرف هزینه 

و زمان کمتر و با کیفیت باالتر تولید می شوند.
3- نب��ود و ی��ا ضع��ف مدیریتی چالش��ی مبتنی بر 

تعهدات دینی، اخاقی و ملی
4- واس��طه گرائی مس��تقیم و غیرمستقیم به لحاظ 

کسب امتیازات مادی و معنوی

علل گرایش و عواقب سفارش ساخت کشتی به خارج از کشور
یکی از کارشناسان دریایی لزوم دیدگاه آسیب شناسی در بخش ارجاع ساخت و خرید شناورها به خارج از کشور به بهانه بلوکه شدن حقوق این 
ملت در بانک های چینی مطالبی ارائه می کند. محسن قاسمی از اعضاء حقیقی انجمن مهندسی دریایی ایران پیرو اظهارات آقای محمد سعیدی 
مدیرعامل کش�تیرانی ج.ا.ا در خصوص خرید از خارج با هزینه بالغ بر 120 میلیارد دالر از محل حس�اب های مسدود شده ایران در بانک های 

خارجی، علل گرایش و عواقب آن را به شرح زیر ارزیابی می کند: 

مقام معظم رهبری  : با ایمان 
به خداوند متعال، تکیه بر 
دانش روز و با برنامه ریزی 
صحیح و استفاده بهینه از 

منابع )انسانی، مالی، مواد  
اولیه، تکنولوژی( و افزایش 
کیفیت به راحتی می توان به 
پیشرفت های بزرگی دست 

پیدا کرد

5- اعمال فشار از مراکز قدرت های سیاسی و 
سرمایه ای برای عقد قراردادهای خارجی

6- احتمال وجود مذاکرات سیاسی و اقتصادی 
پشت پرده با طرف های خارجی

ب- برخی از عواقب اینگونه تصمیم گیری ها 
به شرح ذیل می باشند:

1- رکود صنعت کشتی سازی در کشور
2- خروج منابع مالی

3- رشد بیکاری، فقر عمومی و ناهنجاری های 
اجتماعی در مناطق ساحلی و یا در کارخانه ها 
و کارگاه ه��ای تولی��دی، واحدهای خدماتی و 
پش��تیبانی وابسته به کشتی سازی در سراسر 

کشور
4- عدم رش��د نیروهای انس��انی از نظر کمی 

و کیفی
5- رشد مشاغل کاذب خصوصاً در سواحل

6- مهاجرت منفی نیروها خصوصا متخصصان 
از سواحل

7- رشد وابس��تگی در همه مراحل از طراحی 
تا تولید و پش��تیبانی به ط��رف های خارجی 
)ب��ه عبارتی اس��تثمار نوین با ق��اب جمهوری 

اسامی(
در پای��ان ی��ادآوری می نمایم، مق��ام معظم 
رهب��ری با بی��ان ابعاد و ویژگ��ی های اقتصاد 
مقاومت��ی در دیدارهای عموم��ی با مردم و یا 
خصوص��ی با مس��ئولین تذک��ر داده اند که با 
ایم��ان به خداوند متعال، تکی��ه بر دانش روز 
و ب��ا برنامه ریزی صحیح و اس��تفاده بهینه از 
منابع )انسانی، مالی، مواد  اولیه، تکنولوژی( و 
افزایش کیفیت به راحتی میتوان به پیشرفت 

های بزرگی دست پیدا کرد. 
ل��ذا با تجربیات خوبی که در صنعت کش��تی 
س��ازی برای س��اخت انواع ش��ناورها تا حال 
کسب ش��ده اس��ت، میتوان انواع پروژه ها را 
ن��ه تنها برای رفع نیازه��ای داخلی بلکه برای 
سایر کشورها با یک فرآیند خوب مدیریتی و 

نظارتی انجام داد.
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این بار ظاهری نباشد
عضو کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سامت 
اداری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در برنامه 
ششم توسعه به عنوان پیشنهاد اولیه دولت، موارد 
مش��ابه واگذاری بنادر به بخش خصوصی وجود 
دارد، اظهار کرد: باید اجازه دهیم برنامه شش��م 
توسعه به صورت رسمی تحویل مجلس شورای 
اسامی شود و بعد از آن مورد بررسی قرار گیرد 
و درنهایت با استناد از نتایج آن نظر خود را ارائه 
دهیم. سید آرش علوی با تاکید بر اینکه واگذاری 
امور به بخش خصوص��ی و کاهش تصدی گری 
دولت به طور کلی مثبت ارزیابی می شود، تصریح 
کرد: به ط��ور معمول خصوصی س��ازی هایی که 
تاکنون انجام شده بیش از 90درصد آنها ظاهری 
بوده  اس��ت. وی ادامه داد: بنادر را دولت براساس 
برنامه و هدف مشخصی ایجاد کرده، این در حالی 
است که بنادر بزرگ و بنادری که گردش اقتصادی 
باالیی دارند را هم دولت اداره می کند و گویا فقط 
قصد واگذاری بنادر کوچک را دارد. علوی تصریح 
کرد: البته این امر فقط مربوط به بنادر نیس��ت 
بلکه در خصوصی س��ازی و واگذاری ها به بخش 
خصوصی حتی مواردی مشابه وجود دارد، مانند 
واگذاری شهرک های صنعتی کوچک در گیان به 
بخش خصوصی که منابع و درآمد خاصی ندارند. 
به گفته عضو کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و 
سامت اداری اتاق بازرگانی ایران، به نظر می رسد 
واگذاری بنادر بیشتر ظاهری باشد، به عنوان نمونه 
باید دید زمانی که بندری را به بخش خصوصی 
واگذار کردند و بخش خصوصی تصمیم به بستن 
ای��ن بندر گرفت آیا دولت حمایت می کند؟ چرا 
بنادر با درآمد بیشتر و مکان هایی که عمده ورود 
و خروج کاالی کشور از آنجا انجام می شود، واگذار 

نمی شوند؟
وی افزود: نکته آخر اینکه هرچند خصوصی سازی 
در قوانین و الیحه ها به خوبی مطرح شده، اما در 
اجرا موفق نبوده چرا که این شرکت ها یا به دست 

خصولتی ها رسیده یا به درستی اجرا نشده است.

اول زیرساخت ها را فراهم کنیم
عضو هیات مدیره انجمن کش��تیرانی و خدمات 
وابس��ته با بیان اینکه ابتدا باید دس��تگاه نظارت 
تقویت و بعد واگذاری ها انجام ش��ود، اظهار کرد: 
بخش دولتی کارآمدی کمتری نسبت به بخش 
خصوص��ی دارد اما برای واگ��ذاری بنادر نیاز به 
دس��تگاه نظارت بس��یار کارآمد است تا حقوق 
کش��تیرانی ها و صاحب��ان کاال حفظ ش��ود که 
متاسفانه چه در بنادر بزرگ و چه بنادر کوچک 

این مورد به درستی دیده نمی شود. 
امی��د ملک تصریح کرد: ن��گاه بخش خصوصی 
درآمد و هزینه اس��ت در حالی که سازمان بنادر 
با نگاه حاکمیتی چنین دیدگاهی ندارد و حتی 
با کم ب��ودن حجم بار و کار وظیف��ه اش را انجام 
می دهد، نه اینکه چون درآمد کم اس��ت از ارائه 
خدمات چشم پوش��ی کند. وی ادام��ه داد: تا به 
حال س��ازمان بنادر ب��ه وظایف خود عمل کرده 
اما زمانی که این بنادر به بخش خصوصی واگذار 
شود امکان دارد به دلیل متناسب نبودن درآمدها 
و هزینه ها بخش خصوصی بخواهد تغییراتی ایجاد 
کند اما آیا س��ازمان عالیه ای برای نظارت وجود 
دارد؟ این موارد بسیار جدی است چراکه در این 
سال ها وضعیت بنادر بهتر نشده است. وضعیت 

فعلی در مقایسه با 10 و حتی 20 سال گذشته 
با توجه به س��رمایه گذاری هایی که انجام شده، 
برای کشتیرانی ها و صاحبان کاال رضایت بخش 

نیست. 
نایب رییس کمیس��یون حمل ونقل، لجستیک و 
گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: چرایی این امر 
گره گش��ا خواهد بود تا مسیرهایی را طراحی و با 
گ��ذر از آن، کیفیت امور را تضمین کنیم. این در 
حالی است که سازمان بنادر پروژه های خوب را به 
خصولتی ها واگذار کرده است. به گفته ملک، در 
درجه نخست باید بستر و زیرساخت ها را فراهم 
کنیم و س��پس به فکر واگذاری ها باشیم. ضمن 
اینک��ه باید واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی 
انجام شود و نظارت بسیاربسیار مقتدر وجود داشته 
باشد، به عنوان نمونه یک ناظر اگر به این نتیجه 
می رسد که مش��کاتی در فعالیت ها وجود دارد 
باید اقتدار باالیی داشته باشد تا تحت تاثیر مسائل 
غیرقانون��ی قرار نگیرد. نایب رییس کمیس��یون 
حمل ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران 
تصریح کرد: در این صورت می توان امیدوار بود که 
مسائل استوار بماند و رو به جلو حرکت کرد وگرنه 
با نظارت ضعیف آنچه که آسیب می بیند حقوق 

صاحبان کاال و کشتیرانی ها خواهد بود.

در آخر اینکه... 
به هر حال به نظر می رسد در صورت نهایی شدن 
پیشنهاد واگذاری بنادر به بخش خصوصی، گامی 
بس��یار مهم برای کاهش نقش اجرایی دولت در 
حوزه دریایی برداشته می شود؛ گامی که می تواند 
تمرکز س��ازمان بنادر را بر عرصه های حاکمیتی 
ب��رده و عرصه های اجرایی را به س��رمایه گذاران 
داخلی و خارجی واگذار کند. اما این نکته را نیز 
نبای��د فراموش کرد که دیگر زمان آزمون و خطا 
نداریم و باید با تجربیات گذشته،  آینده را بسازیم، 
آن هم در شرایط جدید بین المللی که برای ایران 

رقم خورده است.

واگذاری بنادر ۹0درصد ظاهری بوده
بخش خصوصی صاحب بندر می شود، براساس برنامه پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه قرار است بنادر،  مشمول واگذاری ها شده و بخش 
خصوصی نیز در برخی موارد به طور کامل عهده دار امور بندری کشور شود . به گفته مدیرعامل سازمان بنادر، قرار است بنادر کوچک را به بخش 
خصوصی واگذار کنند که خود جای تامل دارد و اینکه چه تعداد از 180 بنادر کشور جزو کوچک هایی هستند که قرار است واگذار شوند. هرچند سهم 
آورده بخش خصوصی در بنادر بزرگ نیز به نسبت دیگر بخش ها باال بوده و دولت اعالم کرده قصد دارد سرمایه گذاری های آینده در این حوزه را با 
استفاده از توان بخش های غیردولتی سامان دهد، اما گویا طرح های دیگری در دست بررسی است که در صورت نهایی شدن آن بخش قابل توجهی 

از دغدغه های بخش خصوصی در به دست آوردن فضای الزم مرتفع خواهد شد.

نگاه بخش خصو�صی درآمد 
و هزینه است در حالی که 

سازمان بنادر با نگاه حاکمیتی 
چنین دیدگاهی ندارد و حتی 

با کم بودن حجم بار و کار 
وظیفه اش را انجام می دهد، 

نه اینکه چون درآمد کم 
است از ارائه خدمات 

چشم پو�صی کند
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وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: قرارداد برقی 
ک��ردن قطار تهران- مش��هد رقم��ی بالغ بر 2 
میلیارد دالر اس��ت ک��ه امروز توانس��تیم این 
قرارداد را با چینی ها و با همکاری ش��رکت مپنا 
که بزرگترین شرکت تولید کننده نیروگاهی در 
ایران است به صورت مشترک به امضا برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که 
در مورد آزادسازی قیمت بلیت قطار نیز وزارت 
راه و شهرس��ازی موضع سختگیرانه  ای گرفت و 
خواستار انحال سازمان حمایت شد و آیا اینکار 
مداخله در کار دیگر سازمان ها به شمار نمی رود؟ 
گفت: بعد از برجام اگر بخواهیم سرمایه گذاری 
در کشور رونق بگیرد باید نهادهای قیمت گذاری 
را بط��ور کلی از گردونه خ��ارج کنیم زیرا نهاد 
قیمت گذاری عم��ا به معنای ع��دم کارایی و 
کاهش بهره وری است. اینکه گفته می شود باید 
بهره وری را افزایش دهیم مفهومش این است که 

اجازه دهیم بازار عمل کند.
آخون��دی ادام��ه داد: کاری ک��ه م��ا در دولت 
بای��د انجام دهیم این اس��ت که اج��ازه دهیم 
س��رمایه گذاری صورت گیرد، هواپیما و ناوگان 
ریلی وارد کش��ور ش��ود و میزان ناوگان ها نیز 
توسعه یابد تا رقابت بهتر انجام گیرد. اینکه فکر 
کنیم با قیمت گذاری اتفاق خاصی رخ می دهد 
همان خواهد ش��د که در صنعت هوانوردی رخ 
داد؛ آخرکار پس از قیمت گذاری ما چه داریم؟ 
256 هواپیما ک��ه 106 فروند از آنها زمین گیر 
هس��تند و 150 فرون��د نیز ب��ه دلیل کهنگی 
هرچن��د وقت یکبار مرتب دچار نقص فنی و از 

دور رقابت خارج می شوند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در پاسخ به این 
پرسش که چرا هم اکنون نیز مردم از آزادسازی 
قیمت ها ناراضی هستند؟ گفت: کسی که 172 
هزار تومان برای بلیت هواپیما تهران- مش��هد 

پرداخ��ت می کرد حاال که 89 ه��زار تومان در 
ایام غیر پیک می پردازد، چرا باید ناراضی باشد؟ 
این مس��ئله خیلی عجیب است، کسی که ایام 
اوج سفر به مسافرت می رود باید بهای آن را نیز 
بپردازد. وزیر راه و شهرس��ازی افزود: اینکه یک 
عده قلیل در زمان اوج زمان سفر بخواهند سفر 
کنند و به��ای آن را نیز نپردازند ظلم به تعداد 
بیش��ماری که شامل 82 درصد هستند خواهد 

شد.
تاکید بر کاهش تصدی گری دولتی

آخون��دی با طرح این پرس��ش که آیا مس��ئله 
یکسان س��ازی قیمت در ای��ام پیک و غیرپیک 
منصفان��ه و عادالنه اس��ت؟ ب��ه افزایش درآمد 
ش��رکت های هواپیمایی اش��اره ک��رد و افزود: 
ش��رکت های هواپیمایی ک��ه در ایام غیر پیک 
خالی مس��افرت می کردند با آزادس��ازی قیمت 
بلیت ها به این نتیجه رسیدند که تعداد مسافران 
را افزایش دهند و با اینکار سود خواهند کرد. با 
این اوصاف چرا باید در قیمت بلیت ها دخالتی 
داشته باش��یم؟ وزیر راه و شهرسازی آزادسازی 
قیمت بلیت های قطار را نیز مانند بلیت هواپیما 
دانس��ت و گفت: اساس��ا اگر بخواهی��د در این 
کش��ور، قطار خوب، هواپیمای خوب و کشتی 
خوب داشته باش��ید باید تصدی گری دولتی را 
کاهش داد و اساسا دولت نباید دخالتی در این 

امور داشته باشد.
پیش�رفت بی�ش از ۵۰ درصدی قطع�ه اول آزادراه 

تهران- شمال
این عضو کابین��ه دولت یازدهم در مورد روند و 
وضعیت آزاد راه تهران- شمال گفت: پروژه آزادراه 
تهران- ش��مال در حال حاضر کاما فعال است 
و بر اساس پیش بینی ها و وعده هایی که داده ایم 
در اوایل س��ال 96 قطعه اول آن به بهره برداری 
می رس��د. آخوندی اجرای برجام را در تس��ریع 

پروژه آزادراه تهران-شمال موثر دانست و گفت: 
در ساخت قطعات بعدی آزادراه تهران- شمال 
قطع��ا اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد. همین که 
ما شروع به مذاکره با دنیا کرده ایم موفق شدیم 
قرارداده��ای قطعه اول را تجدیدنظر کنیم و در 
حال حاضر نیز در قطعه اول که ش��امل تهران 
تا شهرستانک می ش��ود تمامی کارگاه ها فعال 
هس��تند. وزیر راه و شهرسازی افزود: باالی 50 
درصد از پروژه انجام ش��ده است. عمده کار این 
پروژه تونل ها هستند که تمامی این تونل ها اجرا 
شده و بعد از آن الینینگ)بتن ریزی( تونل ها با 
سرعت بسیار زیاد در حال انجام است. همچنین 
یک پل بس��یار ب��زرگ در ی��ک دره عمیق نیز 
وجود دارد که بیش از 50 درصد آن پیش��رفت 
کار داشته است. این مقام مسئول در وزارت راه 
و شهرسازی زمان پایان پروژه را اوایل سال 96 
عن��وان کرد و گفت: قطع��ه اول آزادراه تهران- 
ش��مال از تهران تا شهرس��تانک اوایل سال 96 
ب��ه بهره برداری می رس��د و بقیه قطعات نیز از 
افزایش ظرفیت جاده قدیم اس��تفاده می کنند. 
آخوندی در مورد راه اندازی قطار س��ریع السیر 
تهران- اصفهان گفت: کارگاه کاما فعال است و 

قراردادهای آن نیز امضا شده  است.
وی اتفاقاتی در تشریح اتفاقاتی که در حوزه دریا 
و کش��تیرانی پس از برجام رخ می دهد اظهار 
کرد: حوزه دریا از جمله حوزه هایی است که ما 
از آن لطمات زیادی دیدیم. اساسا اینکه خلیج 
فارس این مقدار توسعه پیدا کرد بیشتر ناشی از 
این بود که ما در شمال کشور امکان پهلودهی 
به کشتی ها را نداشتیم. خوشبختانه در همین 
مدت کوتاه اتفاقات بس��یار خوب��ی رخ داد و در 
ح��ال حاضر و طی مدت چهار م��اه اخیر،  18 
خطوط کشتیرانی دنیا مستقیما در بنادر ایران 

پهلودهی می کنند.

هجده خط کشتیرانی بین المللی به بنادر ایران آمدند
وزیر راه و شهرس�ازی با اعالم پهلودهی 18 خط کش�تیرانی در بنادر ایران طی 4 ماهه گذشته از افزایش ظرفیت قطار تهران- مشهد به 35 
میلیون مسافر، امضای قرارداد قطار تهران- اصفهان و بهره برداری از قطعه اول آزادراه تهران- شمال در اوایل سال 96 خبر داد. به نقل از پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه متن؛ حاشیه به تحلیل وضعیت موجود از حمل و نقل و 
مسکن پسابرجام پرداخت و گفت: ما برنامه های مفصلی را برای بازسازی همه حوزه های حمل و نقل داریم. خوشبختانه سوم بهمن ماه قرارداد 
بسیار خوبی را با چینی ها برای ارتقای سرعت قطار تهران- مشهد که این مسیر پرترافیک ترین مسیر ایران به شمار می رود و سالیانه 13 میلیون 
مسافر در این مسیر تردد می کنند منعقد کردیم. همچنین تصمیم گرفته ایم این مسیر را برقی کنیم و سرعت طراحی آن را به 250 و سرعت 
عملیاتی آن را به 200 کیلومتر در ساعت افزایش دهیم که این رخداد اتفاق بزرگی در حوزه ریلی به شمار می رود و ظرفیت این مسیر به 35 

میلیون مسافر در سال افزایش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:
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اخذ تاییدیه کشور صاحب پرچم دیگر توسط 
موسسه رده بندی ایرانیان

موسس��ه رده بن��دی ایرانیان تاییدیه کش��ور 
�The Federated States of M  صاحب پرچم

cronesia را دریافت نموده است.
به گ��زارش ماری��ن نی��وز، بدنبال تاش��ها و 
پیگیریهای مکرر موسس��ه رده بن��دی ایرانیان 
با کش��ور فدرال میکرونز صاحب پرچم و عضو 
 ،IMO رسمی س��ازمان بین المللی دریانوردی
موفق گردید که از س��وی ای��ن مرجع دریایی 
که در لیست سفید IMO قراردارد به رسمیت 
شناخته ش��ود. این پرچم از جمله پرچم های 
آزاد )مصلحتی( CONVENIENCE است که 
آمادگی کامل جهت ثبت کشتی ها و سکوهای 
حفاری را با برخورداری از ش��رایط مناس��ب و 
مزی��ت هایی چون معافیت از مالیات، دارا بوده 
و مجوز برافراش��تن پرچم این دولت را بر روی 
کشتیهای تحت مالکیت کشتیرانی ملی و سایر 
مالکان واحدهای ش��ناور و سکوهای حفاری را 
ص��ادر نماید. همچنین براس��اس هماهنگی و 
مذاکرات بعمل آمده ، نماینده پرچم مزبور نیز 
در ایران حضور دارد و کشتی ها با برخورداری 
از گواهینامه های رده بن��دی و قانونی صادره 
توسط موسس��ه رده بندی ایرانیان می توانند 
از خدمات ثبت و برافراش��تن پرچم این کشور 

بهره مند گردند.

بر اس��اس آخرین پیش بینی های ش��رکت 
انگلیس��ی مش��اوره حمل و نق��ل درِوری با 
افزایش ناگهان��ی تناژ تانکرها انتظار می رود 
میزان حمل و نقل دریای��ی در خاورمیانه با 
نزدیک ش��دن به پایان س��ال 2016 کاهش 
یاب��د. س��ایت World Maritime News در 
یادداش��تی نوش��ت: تخمین تناژ تانکرهای 
حمل و نقل دریای��ی در خاورمیانه )افزایش 
تدریجی در طول س��ال های اخیر( نشان می 
دهد با تحویل نفت خام و س��ایر محصوالت 
در طول دو س��ال آینده، میزان حمل و نقل  
افزایش خواهد یافت و تناژ در دسترس برای 

تجارت دریایی رشد خواهد داشت.
راجش ورما مدیر آنالیز شرکت مشاوره حمل 

و نقل درِوری معتقد است:
» قیم��ت پایین نفت خ��ام در ادامه فعالیت 
ه��ای باالی پاالیش��گاه ها و ذخیره س��ازی 
تاثیر گذار اس��ت که از دالیل افزایش جریان 
غیرعادی نفت خام و س��ایر تولیدات اس��ت. 

افزایش بیش از حد موجودی انبارها  توسعه 
تج��اری را در س��ال 2016 محدود می کند 
و س��بب کاهش میزان واردات خواهد شد.«  
وی اضافه کرد: »هرچه بیشتر جلو برویم، با 
کاهش بهره برداری از ظرفیت کشتی ها،علی 
رغم  جذابیت درآمدی تانکرها و ضعف قیمت 
در بندرگاه ها میزان حمل و نقل دریایی در 

دو سال آینده نزول خواهد داشت « 
به نظر می رسد صاحبان کشتی ها به محدود 
کردن س��اخت کش��تی های جدید احتیاج 
دارند. چرا ک��ه در این صورت با ادامه یافتن 
افزایش س��فارش ها، حمل و نقل دریایی از 

رکود خارج خواهد شد.

کتاب پژوهش های باس��تان شناختی خلیج 
فارس – بندر باس��تانی سیراف به قلم محمد 
اسماعیل اسمعیلی جلودار توسط پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردش��گری منتشر شد. به 

گزارش مارین نیوز به نقل از روابط 
عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری، در مقدمه این کتاب 
آمده اس��ت:خلیج فارس به عنوان 
یک شاهراه ارتباطی در طول تاریخ 
نقش بسزایی را در انتقال کاالهای 
تج��اری و ب��ه تب��ع آن ارتباطات 
فرهنگی برعهده داش��ته اس��ت.  
وجود مدارک باس��تان ش��ناختی 

ازدوران ایامیها ) بندر لیان در بوشهر(کاخ های 
هخامنشی در پس کرانه های خلیج فارس ، آثار 
باستانی جزیره خارک و بندر باستانی سیراف 
و بندرهایی همچ��ون الدور، قات و صحار در 
بخش شمالی خلیج فارس همگی گواه است 

برت��داوم این نق��ش مهم در ارتب��اط تجاری 
ایرانیان از طریق بندرهای واس��ط با بندرهای 
باس��تانی خلیج فارس شامل س��واحل دریای 
عمان، شمال آفریقا، بنادر باستانی اقیانوس هند 
شامل کش��ور هندوستان سیان 
،مالزی و در نهایت با بنادر باستانی 
چین. پژوهش انجام شده در کتاب 
براساس بررس��ی منابع نوشتاری، 
و  ش��ناختی  باس��تان  م��دارک 
مطالعات میان رشته ای و تحقیقات 

آزمایشگاهی استوار است.
باس��تان  پژوهش ه��ای  کت��اب   
ش��ناختی خلیج ف��ارس – بندر 
باستانی سیراف در 7 فصل و با شمارگان 500 
نس��خه به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری منتشر شده و قرار است همزمان با 
برگزاری چهاردهمین گردهمایی ساالنه باستان 

شناسی ایران درهفته آینده رونمایی شود.

هیچ سهام داری در دراز مدت
از سهام تاید واتر ضرر نکرده است

کتاب پژوهش های باستان شناختی 
خلیج فارس _ بندر سیراف منتشر شد

پیش بینی جست و خیز میزان حمل و نقل دریایی خاورمیانه در سال 2۰16

Marine Engineering
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عربستان پول ندارد
شیوخ عربستان که زمانی با دالر های نفتی خود در بازار های جهان جوالن می دادند امروز با مشکالت عدیده ای چون کاهش قیمت نفت، جنگ 
نیابتی در کشورهای اسالمی و رهبری جنگ در یمن و ... دست به گریبانند. مشکالت اقتصادی این روزهای عربستان بر کسی پوشیده نیست. 
پایگاه خبری بیزینس اینسایدر در تحلیلی به قلم جان مالدین کارشناس اقتصادی و نویسنده پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز در این رابطه 
نوشته است: اوایل سال جاری میالدی جانشین ولیعهد عربستان سعودی اعالم کرد این کشور اولین عرضه عمومی سهام شرکت نفت دولتی 
آرامکو را در دست بررسی دارد. اندکی بعد خالد الفالح، مدیرعامل آرامکو، روشن کرد که عرضه سهام شامل ذخایر نفتی عربستان نمی شود. 

برآورد می شود ذخایر نفتی عربستان 268 میلیارد بشکه است.

الفالح در مصاحبه با شبکه العربیه گفت: »ذخایر 
تحت تملک دولت باقی خواهد ماند.« اظهارات 
درباره عرضه سهام شرکت آرامکو مبهم و برنامه 
حقیقی عربستان برای این عرضه نامشخص بود. 
اما این مساله که سهام آرامکو در بازارسهام عرضه 
شود یا خیر، مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد 
این است که جانشین ولیعهد عربستان سعودی 
انج��ام این کار را علنا اعام کرده اس��ت. آرامکو 
ارزش��مندترین شرکت جهان اس��ت و یکی از 
مهم ترین منابع قدرت ژئوپلیتیک برای عربستان 
محسوب می ش��ود. بنابراین جانشین ولیعهد از 
پیامدهای چنین اظهاراتی کاما آگاه است. همه 
این مس��ائل آش��کار می کند قیمت پایین نفت 

عربستان را دچار ناامیدی کرده است.

عربستان فقط برای 3 تا ۵ سال ذخیره ارزی دارد
یکی از اصلی ترین دالیلی که موجب شده است 
عربستان س��هام آرامکو را بفروشد این است که 
این کش��ور باید پول داشته باشد تا زمان بخرد. 
آژانس پولی عربستان سعودی تایید می کند که 
کسری بودجه این کشور در سال 2015 معادل 
6/ 21 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است 
که نسبت به 3 درصد تولید ناخالص داخلی در 
س��ال 2014 جهش چش��مگیری داشته است. 
مقامات عربس��تان امیدوارند این کسری بودجه 
را در س��ال 2016 ب��ه 13 درصد کاهش دهند. 
اما صن��دوق بین المللی پول پیش بینی می کند 
کسری بودجه عربس��تان در سال 2016 حدود 
20 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این 
در شرایطی اس��ت که عربستان طی چند سال 
گذش��ته تقریبا 100 میلیارد دالر از ذخایر خود 

را خرج کرده است.
اما مش��کل این برآوردها این است که میانگین 
قیمت نفت خام سبک عربس��تان را برای سال 
2016، 50 دالر درنظ��ر گرفته ان��د. ام��ا قیمت 
فعلی نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدییت حدود 
بشکه ای 30 دالر است و این، قیمت تحویل شده 
نفت است. مبلغ واقعی که تولیدکننده دریافت 

می کند حتی از این مقدار کمتر است. بنابراین، 
اگ��ر قیمت نفت به جای بش��که ای 50 دالر در 
محدوده بشکه ای 30 دالر باقی بماند، چه اتفاقی 
برای کسری بودجه عربستان خواهد افتاد؟ بانک 
مریل لینچ آمریکا این گونه برآورد می کند که با 
نفت بش��که ای 30 دالر عربستان سعودی حتی 
با کاهش بودجه 25 درصدی فقط به مدت سه 
تا پنج س��ال ذخیره و توانایی استقراض خواهد 
داشت. بسیاری از بانک های سرمایه گذاری معتبر 
پیش بینی می کنند در سال جاری میادی قیمت 

نفت به بشکه ای 20 دالر کاهش خواهد یافت. 

عربستان برای حفظ جهان عرب به پول نیاز دارد
عربستان به رغم اینکه خود در بحران قرار دارد، 
پول فراوانی هزینه کرده است تا جهان عرب را از 
بحران حفظ کند. بسیاری از دولت های عربی یا 
دچار فروپاشی شده اند یا به شدت ضعیف هستند. 
درحال حاضر عربس��تان دست کم با دو چالش 
خارجی روبه رو اس��ت: ایران و گروه تروریستی 
داعش. عربس��تان خود را دشمن ایران می داند 
و درنتیجه درگیری های نیابتی در منطقه به راه 
انداخته است. عربستان سعودی عاوه بر شرکت 
در جنگ های نیابتی از دولت های عربی گرفتار 
در مش��کات اقتصادی، ازجمله بحرین، اردن، 

مراکش و مصر حمای��ت مالی به عمل می آورد. 
دیگر چالش خارجی عربستان سعودی خیزش 
گروه های تروریستی است که قابل توجه ترین این 

گروه ها، داعش است.

عربستان با چالش های داخلی جدی روبه رو است
پایه های سیستم اجتماعی عربستان بر توانایی 
دولت در پش��تیبانی از ش��بکه رف��اه اجتماعی 
برای بخش های مختلف جامعه سعودی استوار 
اس��ت. 70 درصد از جمعیت عربستان کمتر از 
30 سال س��ن دارند. دولت یارانه های فراوانی را 
ب��رای کاالهایی مانند مواد غذایی و نفت درنظر 
می گی��رد و ب��ه اکثریت جمعیت عرب س��نی 

خدمات اجتماعی و آموزش ارائه می کند.
درحال حاضر دولت عربستان خدمات بهداشت و 
درم��ان و آموزش رایگان ارائه می دهد، به برق و 
آب یارانه اختصاص می دهد، از درآمدها مالیات 
کس��ر نمی کند و حق بیمه حقوق بازنشستگی 
عمومی را پرداخت می کند. نزدیک به 90 درصد 
از مردم عربستان توسط دولت استخدام می شوند 
و حقوق آنها بیش��تر از مقداری است که بخش 
خصوص��ی ارائه می کند. مش��کات مالی فعلی 
عربستان موجب می شود این کشور نتواند پولی 
را که صرف گروه های مشکل ساز مانند مخالفان، 
اصاح طلب��ان و افراط گرای��ان می کند، افزایش 

دهد. 

هنگام سختی باید اقدامات دشوار درپیش گرفت
عربس��تان ب��ه پول نفت وابس��ته اس��ت و این 
پ��ول برای ایجاد کش��وری پیش��رفته به لحاظ 
تکنولوژیک و قدرتمند اس��تفاده شده است. اما 
کاه��ش قیمت نفت و نبود ش��واهدی مبنی بر 
افزایش سریع قیمت های نفت، بحران جانشینی، 
احتمال ناآرامی های داخلی درپی کاهش بودجه 
و چالش های بی س��ابقه خارجی عربستان را به 
سمت موقعیتی خطرناک سوق داده است. این 
وضعیت دلیل عرضه سهام ارزشمندترین دارایی 

عربستان یعنی آرامکو، در بازار سهام است.
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1- مدیریت و اقتصاد دریایی
= برنامه ریزی و سیاست گذاری

= مدیریت پروژه های دریایی
= روش های تامین مالی و مهندسی خرید

= بازاریابی دریایی و پسا تحریم
= سرمایه گذاری داخلی و خارجی

= گردشگری و اکوتوریسم دریایی

= دریا و اقتصاد مقاومتی

2- سرمایه های انسانی
= عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص 

دریایی
= مش��کات دریان��وردان و صنعتگ��ران 

دریایی
= سرمایه های اجتماعی و فرهنگ دریایی

= آموزش در حوزه مهندسی دریا و دریانوردی

3- دریانوردی و حمل و نقل دریایی
= ترافیک و ترابری دریایی

= حمل و نقل و لجستیک دریایی

= بانکرینگ و سوخت رسانی

4- قوانین، مقررات و استانداردها
= قوانین، استانداردها و کنوانسیون های 

ملی و بین المللی
= بیمه های دریایی

= حقوق دریا

= قوانین کار دریایی

5- ایمنی و محیط زیست دریایی
= بررسی و پیشگیری از سوانح دریایی

= جستجو و نجات دریایی

= آلودگی های دریایی
= روش های حفاظت از محیط زیس��ت 

دریایی

6- شرایط محیطی دریا
= هیدرودینامیک دریا

= اقیانوس شناسی
= هواشناسی دریایی

= اندازه گیری پارامترهای دریایی
= هیدروگرافی

7- طراحی و س�اخت ش�ناورهای 
دریایی

= روش های طراحی
= هیدرودینامیک شناورهای دریایی 

= نگهداری و تعمیر شناورهای دریایی
= روش های بازیافت

= ماشین آالت و سیستم های رانش

8- تاسیسات ساحلی و فراساحلی
= سازه های ساحلی و بندری

= سکوهای دریایی

= مهندسی خط لوله دریایی
= نصب و اجرای سازه های دریایی

= ژئوتکنیک دریایی

9- فناوری ه�ای نوی�ن و انرژی های 
تجدید پذیر دریایی

= ابزار دقیق و روش های کنترل
= الکترونیک، مخابرات و ناوبری دریایی

= مواد نو و کامپوزیت
= رباتیک و تجهیزات زیر سطحی

 = روش ه��ای نوی��ن صی��د و آبزی پروری

در دریا
= انرژی های تجدیدپذیر دریایی

=روش ه��ای نوین بهره ب��رداری از منابع 
زیستی و غیرزیستی دریا

10-  صنایع نفت و گاز دریایی
= فناوری نفت و گاز دریایی

= مکانیک حفاری در دریا
= فناوری تحکیم چاه های نفتی
= مدیریت و مهندسی مخازن

= تولید و بهره برداری از مخازن دریا

27 الی 30 مهر ماه 1395، جزیره کیش

دبیرخانه همایش: تهران، صندوق پستي 874 � 13445                     تلفن: 7- 44273495- 021                   دورنگار: 44261045 - 021
www.miciran.ir          info@miciran.ir

برگزار کننده:  انجمن مهندسی دریایی ای�ران و سازمان منطقه آزاد کیش  با همکاری  ارگان های دریایی کشور

و  نمایشگاه بين المللی صنایع دریایی و دریانوردی

ارگان های دريايی کشور برگزار می کنند


