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اقتصادمقاومتی،اقداموعملباتکیهبرتجارببینالمللی
اولین دوره همایش صنایع دریایی با هدف آشنایی مسئولین و محققین عرصه صنایع دریایی به منظور حل مشکالت و معضالت موجود در این 
عرصه و جهت دهی به تحقیقات در راستای رفع مشکالت کشور در سال 78 با تالش سازمان ها و ارگان های مختلف برگزار گردید و توانست 
شروع خوبی برای توجه جدی تر به موضوع صنعت دریایی کشور باشد. تا کنون این همایش هرساله با تالش مراکز مختلف و مسئولین، پربارتر 
و جامع تر برگزار گردیده است. پیوستگی هجده ساله همایش صنایع دریایی نشان از جامعیت، پختگی و اطمینان مسئولین و محققین به این 

همایش می باشد.
موضوع دریا و اهمیت آن با توجه به پتانسیل موجود در کشور و همچنین مرزهای وسیع دریایی در تمامی دوره ها مورد توجه دولت و سیاست 
گذاران کشور بوده است. این موضوع نه تنها در کشور ما، بلکه در دیگر کشورهای صاحب دریا نیز مورد اهمیت است زیرا توانایی اشتغال زایی، 
درآمد زایی، تامین امنیت و دیگر مزایای موجود در دریا، این صنایع را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است؛ از همین رو همه کشور های پیشرو، 
حضور فعال در عرصه صنایع دریایی داشته و در این عرصه صاحب تجارب با ارزش و صنایع برتر گشته اند. از طرفی رخداد علمی امسال کشور 
در عرصه صنایع دریایی و راه یابی ایران به جمع 10 کشور برتر علمی دنیا در حوزه دریا، بیانگر این موضوع است که کشور، نسبتا به یکی از 
ضرورت های توسعه که علم و نیروی انسانی است، دست یافته است. حال دیگر نوبت به احیای صنایع دریایی کشور و تالش در جهت رشد 
و به روز نمودن این حوزه مهم می باشد. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون استفاده از تجارب کشورهای موفق در صنعت به منظور 
بومی سازی صنایع مختلف، انجمن مهندسی دریایی در راستای اجرای فرمایشات معظم له و ایجاد ارتباط بین صنعتگران داخلی و شرکت 
های برتر فعال بین المللی در عرصه صنایع دریایی، اقدام به دعوت و حضور گسترده شرکت های دریایی از کشورهای مختلف در هجدهمین 

همایش صنایع دریایی نمود. 
با توجه به اس��تقبال خوب ش��رکت های خارجی از این دعوت در راس��تای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ایجاد فرصت برای انعقاد 
قراردادهای همکاری بین شرکت های ایرانی و شرکت های بزرگ بین المللی، برای تسهیل شرایط حضور محققین و صنعتگران خارجی، انجمن 

مهندسی دریایی ایران از سال آینده اقدام به برگزاری همایش صنایع دریایی بصورت بین المللی می نماید. 
انجمن مهندسی دریایی ایران امیدوار است تا با همیاری و همفکری تمامی مسئولین، متخصصین، محققین و فعاالن عرصه صنایع دریایی کشور 
بتواند گامهای تاثیرگذاری در راستای اعتالء و توسعه این صنعت برداشته و همایش نوزدهم را پربارتر از همایش های قبلی برگزار نماید و در این 

راه به فضل پروردگار کمکی به منظور ترسیم آینده ای روشن و افزایش شتاب کشور در راستای اعتالی حوزه صنایع دریایی انجام دهد.



هجدهمین همایش صنایع دریایی

تجربهعملیاتهاییدردفاعمقدسنظیرخیبر،بدرووالفجرسنگبنای
ساختشناورهاینظامی

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: امروز ما در دفاع دریایی و صنایع نظامی دریایی مقلد نیستیم بلکه مجتهد و صاحب سبک هستیم و این 
برای دیگران و دشمنان تولید هزینه کرده است که میلیاردها دالر تغییرات در بخش نظامی خود برای توان مقابله با ما ایجاد کنند.

امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی امروز در مراس��م افتتاحیه هجدهمین همایش 
و نمایش��گاه صنایع دریایی و دریان��وردی ایران در 
جزیره کیش با اش��اره ب��ه اینکه در س��ال اقتصاد 
مقاومتی اقدام و عمل قرار داریم، اظهار داش��ت: در 
دوران پسابرجام هس��تیم؛ در این دوران معبری به 
اسم پسابرجام باز شده است که این معبر هم سیم  
خاردار ، هم مین ، هم بمب، هم نهر و هم تیربارچی 
به اس��م ایالت متحده آمریکا دارد که باید ماهرانه از 

این معبر نظیر دفاع مقدس عبور کنیم.
دبیر ش��ورای عال��ی امنیت ملی اف��زود: باید تیربار 
را خام��وش کرد، نه آنکه خودی را زد؛ در س��فری 
دیپلماتی��ک، اقتصاددان��ی در ارتب��اط ب��ا برجام از 
خارجی ها مطالبه گری می کند، اما این مطالبه گری 
نبای��د تبدی��ل ب��ه اعت��راف در داخل ش��ود. این 
مطالبه گری به عنوان حق ملی اس��ت و نباید آن را 
تبدی��ل به اعتراف کرد بلکه باید تیغ مطالبه گری را 
تیزتر کرد، نه اینکه در داخل مناقش��ه ایجاد کرد و 

خطاب من به اصحاب رسانه است.
وی گف��ت: بای��د از فرصت ه��ای در اختیار کش��ور 
بهره برداری کرد و کشور را در ارتقای ظرفیت، یاری 

رساند.
ش��مخانی با تأکید ب��ر اینکه نگاه ما ب��ه دریا نگاه 
فرصت  س��از اس��ت، گفت: هیچ تهدیدی علیه ایران 
واقع نمی شود و اگر واقع شود، در دریا است و پاسخ 
هیچ تهدید خارجی علیه ایران داده نمی شود و اگر 
داده شود، آن هم در دریا است. دریا فرصت بزرگی 
است که باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از 

آن استفاده شود. 
ش��مخانی با تاکید بر اینکه بای��د از فرصت های در 
اختیار کش��ور، بهره برداری دقیق داشت اظهارکرد: 
در ترس��یم راهبرد برای توسعه دریا محور، پایه ها و 

الزاماتی باید مورد توجه باشد.
دبیرش��ورای عالی امنیت ملی توضی��ح داد: در این 
حوزه باید باور، ارزش و اعتقاد داشته باشیم، موقعیت 

و جغرافیا مش��خص باشد، پتانسیل علمی و دانشی 
داش��ته باش��یم، الزام در رقابت، فرصت و تهدید در 
دستور کار باش��د، تجربه و امنیت مورد توجه باشد 
و در کنار اینها نی��ت و اراده رهبران هم باید وجود 

داشته باشد.
ش��مخانی گفت: برای ما ایرانیان از نظر اعتقادی و 
باور دینی اس��ناد و مس��تنداتی در قرآن آمده است 
که ما را تأیید کند در این چارچوب توسعه مند عمل 

کنیم.
وی تاکید ک��رد: دریا به قدری ارزش دارد که حتی 
جهاد در دریا ثواب بیش��تری در جهاد در خش��کی 

دارد.
دبیرشورای عالی امنیت ملی ادامه داد: کشور ایران 
5200 کیلومتر مرز س��احلی دارد و از 15 کش��ور 
همسایه ما 12 کشور با ما مرز آبی دارند، ما موقعیت 
جغرافیایی مناسبی در ارتباط با اقیانوس هند داریم 
و ذخایر انرژی زیادی در آب وجود دارد. این طبیعت 

را خداوند در اختیار ما قرار داده است.
وی گفت: نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده کشور 
ما با گرایشات مرتبط دریا قابلیت های فراوانی برای 
ما ایجاد کرده اند و از نظر پتانسیل های علمی مراکز 
علمی تخصصی وابسته به دانشگاه ها و سازمان ها در 
این ح��وزه داریم که فرصت تامین علمی مناس��ب 

برای ما در دوران پس از انقالب فراهم کرده است.
شمخانی گفت: 78 میلیون جمعیت ایران سه میلیارد 
دالر گ��ردش مالی صنعت دریایی در ایران را تجربه 
می کنند و این یعنی بازار؛ با این قدرت منطقه ایران، 
قابلیت بازار وسیع تری در مسائل مرتبط مستقیم و 

غیرمستقیم دریایی وجود دارد.
وی امنیت موج��ود در ایران را حاصل تالش مردم، 
نیروهای نظام��ی و تجربه دفاع مقدس دانس��ت و 
گفت: امروز مت��روی تهران امن تر از متروی پاریس 
اس��ت هیچ تحرکی دور از چشم مردمان ما نیست 
و سیس��تم امنیت��ی قدیم حاص��ل از تجربه جنگ 

تحمیلی در کشور حاکم است.

وی با تاکی��د بر اینکه راه مقابله ب��ا ناامنی فراتر از 
مرزها اس��ت، گفت: برخورد حرف��ه ای با پدیده های 
ناامن��ی در دریاها و اقتدار ایران در دریا مورد اذعان 
فرامنطقه ای در ایران اس��ت. مقابله با دزدان دریایی 
باب المندب و حضور در دریاهای دور دست مبتنی 
بر توانمن��دی بومی امنیت قطعی برای ایران فراهم 

کرده است.
ش��مخانی بیان کرد: البته در این حوزه الزاماتی هم 
داری��م، فرصت هایی به نام س��واحل خلیج فارس و 
دریای عمان وجود دارد که به ما دیکته کرده است 

این فرصت بالقوه را هرچه سریعتر بالفعل کنیم.
دبیرش��ورای عالی امنیت ملی گفت: امروز ساخت 
ش��ناورهای نظامی در کشور ناش��ی از سنگ بنای 
تجرب��ه عملیات هایی در دف��اع مقدس نظیر خیبر، 
بدر، والفجر و از این قبیل بوده اس��ت و دانش بومی 

در کشور در دفاع مقدس ایجاد شده است.
ش��مخانی گفت: امروز ما در دف��اع دریایی و صنایع 
نظامی دریایی مقلد نیستیم بلکه مجتهد و صاحب 
س��بک هستیم و این برای دیگران و دشمنان تولید 
هزینه کرده اس��ت که میلیارده��ا دالر تغییرات در 
بخش نظامی خود برای توان مقابله با ما ایجاد کنند.

دبیرش��ورای عالی امنیت ملی با اش��اره به تاکیدات 
مق��ام معظم رهبری در توس��عه دریامحور و رش��د 
س��واحل مکران گفت: در شورای عالی امنیت ملی 
قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی دنبال می شود 
و توسعه س��واحل مکران را به عنوان مصوبه شکل 
داده ایم تا به س��امان برسد و در برنامه ششم اعمال 

شود.
وی تاکی��د کرد: امروز مهمترین موضوع تاثیرگذار 
در امنیت ملی، اقتصاد، معیش��ت، اش��تغال و رفاه 

است.
شمخانی افزود: بستر این نیاز فراهم است که همت 
می طلبد و ما به عن��وان مدیران دولتی و دیگران 
با عرق ملی باید بدانیم که می توانیم چه س��همی 
در اس��تفاده از این فرصت به منظور حل معضالت 

مردم و توسعه اقتدار دریایی داشته باشیم.
دبیرش��ورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: البته در 
این حوزه وظیفه دولت نسبت به بخش خصوصی 
این اس��ت که ب��ه آن ها نگوید ش��ما نمی توانید و 
ی��ا قادر نیس��تید بلک��ه باید خواس��ته های بخش 

خصوصی را بشنوند.
وی اظهار داشت: باید بدانیم که ظرفیت توانایی و 
امور فن��ی در بخش تعمیر و نگهداری ما در بنادر 
جنوبی کش��ور نظیر بندرعباس ب��ر بنادری نظیر 

جبل علی مقدم است.
شمخانی تاکید کرد: خلیج فارس امن است چون 

ایران مقتدر است.

افتتاحیه

Marine Engineering

شماره 124/ آذر ماه  1395 صفحه 9



هجدهمین همایش صنایع دریایی

حضور26کشوردرنمایشگاهصنایعدریایی
نمایش�گاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران با حضور  250 ش�رکت داخلی و 100 شرکت خارجی از 26 کشور در زمینه ارائه انواع 
محصوالت و خدمات در عرصه صنایع دریایی نظیر کش�تی سازی، توس�عه بنادر، سکوهای نفتی، ساخت اسکله، تامین تجهیزات ناوبری، 
الکترونیکی و مخابرات، تجهیزات ساحلی و فراساحلی، صنایع نظامی دریایی و حمل و نقل دریایی در فضایی به وسعت 21 هزار متربع برگزار 

می شود.

علی اصغر مونس��ان مدیرعامل منطقه آزاد کیش در 
مراسم افتتاحیه هجدهمین همایش صنایع دریایی 
با اشاره به این که نمایشگاه صنایع دریایی جایگاهی 
ب��رای ارائه دس��تاوردها و توانمندی ه��ای ایران در 
بخش صنایع دریایی و دریانوردی است، اظهار کرد: 
پتانس��یل و ظرفیت های باالی صنایع دریایی باعث 
ش��ده تا صنایع دریایی به ابزاری هوشمند در جهت 

همراهی چرخه کالن اقتصادی کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به این که در سال های اخیر صنایع دریایی 
کشور پیشرفت های چشمگیری کسب کرده است، 
گفت: مهندس��ان و کارشناسان ایرانی با استفاده از 
فناوری های روز دنیا موفق به ساخت سکوهای نفتی 
و سازه های دریایی، تولید انواع شناورهای سبک و 

سنگین تجاری و نظامی شده اند.
مونس��ان تاکید کرد: صنایع دریایی کشور، با توجه 
ب��ه قابلیت های موجود و به عنوان یک صنعت مهم 
در حال توس��عه، اکنون نیاز مبرم به برنامه ریزی در 
سطح کالن، سیاس��ت گذاری ها، حمایت های همه 
جانب��ه و مدیری��ت علمی در ارتق��اء توانمندی ها و 

تقویت نقاط قوت دارد.
وی افزود: دور از انتظار نیست که ایران با برخورداری 
از ظرفیت ها و امکانات موجود و همچنین نیروهای 
متخصص جوان و با انگیزه و تالشگر در حوزه دریا، 
به عنوان یکی از کش��ورهای مط��رح در این حوزه 

تبدیل شود.
وی اظه��ار کرد: هجدهمین همایش صنایع دریایی 
از مهمترین رویدادهایی است که همزمان با برپایی 
نمایش��گاه در جزی��ره کی��ش  با حضور مس��ؤالن 
عالی رتبه کشوری، لشگری و جمع کثیری از اساتید، 
متخصصان و کارشناسان این حوزه برگزار می شود. 
برگزاری این همایش در طول این سال ها نشان دهنده 
ع��زم و اراده دانش��مندان، محققان و فعاالن صنایع 
دریایی کش��ور جهت باالبردن ظرفیت های علمی و 

تخصصی این عرصه بوده است. 
مدیرعام��ل منطقه آزاد کیش بیان کرد: بی ش��ک 
مش��ارکت حداکثری تمامی ارگان ها و سازمان های 
مرتب��ط با این صنعت در ایجاد همس��ویی و تالش 
همگانی برای رشد و توسعه مضاعف این بخش مهم 
اقتصادی و دفاعی و ارتقاء دانش فناوری های دریایی 
جمهوری اسالمی ایران به ویژه در شرایط پساتحریم 

بیش از پیش ضروری و الزم می کند.
وی ب��ا بیان این  که منطقه آزاد کیش در س��ال های 
اخیر توانس��ته اس��ت با برگ��زاری نمایش��گاه های 
تخصص��ی بین المللی جایگاه مناس��بی را در عرصه 
تب��ادالت اقتص��ادی و بازاریابی در منطقه کس��ب 
کند، تصریح ک��رد: صنایع دریایی در اقتصاد ملی و 
پیشرفت بسیاری از کشورهای صاحب دریا از جمله 
ایران بدلیل ایجاد اش��تغالزایی، توس��عه سواحل و 
بنادر، فعال ش��دن صنایع جانبی و توس��عه حمل و 
نقل، همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و توجه 

بسیاری را به خود معطوف داشته است.
وی همچنین گفت: هشتمین نمایشگاه بین المللی 
صنای��ع دریایی و دریانوردی ای��ران با حضور  250 
شرکت داخلی و 100 شرکت خارجی از 20 کشور 
در زمین��ه ارائه انواع محصوالت و خدمات در عرصه 
صنایع دریایی نظیر کش��تی س��ازی، توسعه بنادر، 
س��کوهای نفتی، ساخت اس��کله، تامین تجهیزات 
ناوبری، الکترونیکی و مخابرات، تجهیزات ساحلی و 
فراساحلی، صنایع نظامی دریایی و حمل و نقل دریایی 

در فضایی به وسعت 21 هزار متربع برگزار می شود.
وی در ادامه بیان کرد: منطقه آزاد کیش در راستای 
انتخاب جزیره کیش به عنوان پایلوت گردش��گری 
کش��ور و تحق��ق اه��داف بلندمدت برنام��ه پنجم 
توسعه، تالش کرده اس��ت تا با استفاده از موقعیت 
جغرافیایی و استراتژیک منحصر به فرد این جزیره 
ضمن توس��عه فیزیکی بندر تجاری و قرار دادن آن 
در ردی��ف بنادر مهم کش��ور در بخش حمل و نقل 
دریایی و گردشگری دریایی، ارتباط خود را با سایر 
نقاط داخل و خارج کشور برای تبادالت بازرگانی و 

مسافری گسترش دهد.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به این که اسکله 
صیادی جزی��ره کیش در مرحله نهایی س��اخت و 
بهره برداری قرار دارد ابراز امیدواری کرد با عزم ملی 
و با اتکال به خداوند متعال و تأس��ی از رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب در سال " اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل" گام های مؤثری در جهت رش��د و توس��عه 

هرچه بیشتر صنایع دریایی و دریانوردی برداشته شود.

افتتاحیه
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دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی

360مقالهدرهمایشصنایعدریاییپذیرفتهشد
دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی گفت: 360 مقاله از مجموع 500 مقاله ارائه شده به دبیرخانه، از سوی هیات علمی برای ارائه در این 

همایش پذیرفته شد.

 دبیر هجدهمی��ن همایش صنایع دریایی گفت: این 
رویداد در چارچوب برنامه های اصلی انجمن مهندسی 
دریایی ایران با هدف تاکید بر اهمیت و جایگاه صنایع 
دریایی در اقتصاد کشور، طرح مسائل و تدوین روشهای 
ارتقا و توس��عه صنایع دریایی، اس��تفاده از فرصتهای 
پساتحریم، بررس��ی و نقد مسائل و مشکالت صنایع 
دریایی و ارائه آخرین دس��تاوردهای علمی و فناوری 
در صنایع دریایی برگزار گردید.  نکته بارز دیگری که 
در این همایش مورد توجه قرار گرفت فرصت دادن به 
دانشجویان برای ارائه مقاالت به منظور آشنایی بیشتر 
این قشر با همایش و همچنین آشنایی آن ها با زمینه 
های تحقیقاتی مختلف در عرصه صنایع دریایی کشور 

است. 

سعید مظاهری افزود: 360 مقاله از مجموع 500 مقاله 
ارائه شده به دبیرخانه، از سوی هیات علمی برای ارائه 
در ای��ن همایش پذیرفته ش��د. در مجموع 50 مقاله 
برای ارائه شفاهی انتخاب شد که از مدیریت و اقتصاد 
دریایی تا صنایع کشتی س��ازی و فراساحل را تحت 

پوشش قرار داده و جامعیت قابل قبولی دارد.
با توج��ه به حضور پررنگ و قاب��ل توجه محققین و 
فع��االن بین المللی در هجدهمی��ن همایش صنایع 
دریایی، برای اولین بار به منظور آشنایی هرچه بیشتر 
آن ها با تحقیقات محققین ایرانی، کتاب چکیده مقاالت 
انگلیسی آماده و در اختیار مهمانان و مدیران شرکت 
های بین المللی قرار گرفت. همچنین برای ارائه مقاالت 
به محققین پیشنهاد شد تا به زبان انگلیسی مقاالت 

ارائه گردد تا انتقال مفاهیم هرچه بهتر صورت پذیرد. 
همچنین برای اولین بار لوح فشرده همایش که حاوی 
مقاالت، انتشارات و کلیه اطالعات مربوط به همایش 
و انجمن مهندسی دریایی ایران است بصورت دو زبانه 
آم��اده و در اختیار تمام��ی حاضرین در هجدهمین 
همایش و نمایشگاه صنایع دریایی قرار گرفت تا بتواند 
باعث افزایش آگاهی طرف مقابل از فعالیت های انجام 

شده در عرصه صنایع دریایی کشور شود.
وی ارائه آخرین دس��تاوردهای صنایع دریایی کشور، 
تعامل و تبادل اطالعات فناوری، دستیابی به آخرین 
اطالعات جهان��ی در صنایع دریای��ی و دریانوردی و 
نیازسنجی این صنعت راهبردی را از دیگر اهداف این 

همایش برشمرد.
س��عید مظاهری اقتصاد و مدیریت دری��ا، طراحی و 
ساخت ش��ناورهای دریایی، حوزه صنایع نفت و گاز، 
دریانوردی و حمل و نقل، ایمنی، بهداش��ت و محیط 
زیس��ت دریایی، تاسیس��ات س��احلی و فراساحلی و 
فناوری ه��ای نوین، انرژی ه��ای تجدید پذیردریایی، 
حوزه سازه های فراس��احلی و توجه به سرمایه های 
انسانی را محورهای اصلی همایش صنایع دریایی اعالم 
کرد. سعید مظاهری دبیر هجدهمین همایش صنایع 
دریایی در پایان ضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان 
خارجی در هجدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی 
صنایع دریایی و دریانوردی ابراز امیدواری کرد که این 
رویداد توانسته باشد بستر مناسبی برای تبادل دانش و 

انتقال تجربیات و فناوری ایجاد نماید.

پاسخ به انتقادات

Marine Engineering
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دبیر نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریا نوردی

نمایشگاهیبارویکردبروننگرودرونزا
دبیر نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی با اشاره به اینکه برگزاری همزمان همایش صنایع دریایی و نمایشگاه بین المللی صنایع 

دریایی و دریانوردی گفت: یکی از منحصر به فرد ترین رویدادهای صنایع دریایی در خاورمیانه رقم خورد.

دبی��ر نمایش��گاه بی��ن الملل��ی صنای��ع دریایی و 
دریانوردی با اش��اره ب��ه اینکه برگ��زاری همزمان 
همای��ش صنای��ع دریایی و نمایش��گاه بین المللی 
صنای��ع دریای��ی و دریانوردی یک��ی از منحصر به 
فرد تری��ن رویدادهای صنایع دریایی در خاورمیانه 
را رقم زده اس��ت گفت: هجدهمین نمایشگاه بین 
الملل��ی صنایع دریای��ی، IRANIMEX2016  از 
نظر شرکت کنندگان به خصوص شرکت کنندگان 
خارجی واز نظر متراژ بزرگترین نمایش��گاه دریایی 

ایران تا کنون بوده است. 
پیمان مس��عود زاده افزود: در این نمایشگاه که در 
فضایی بالغ بر 21هزار متر در مرکز نمایشگاه های 
بین المللی جزیره کیش برگزار می ش��ود بیش از 
260 ش��رکت داخل��ی و 110 ش��رکت خارجی از 
26 کش��ور دنیا مانند هلند، چین، آلمان، کرواسی، 

اسپانیا، ترکیه، امارات، ایتالیا، سنگاپور، نروژ، ژاپن، 
روس��یه، پرتقال، س��وئد، یونان، اکراین، آذربایجان 

شرکت کرده اند.
مس��عود زاده ب��ا اش��اره به اه��داف عم��ده برپایی 
نمایش��گاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
کی��ش اف��زود:  ه��دف از برگزاری این نمایش��گاه 
توس��عه تجارت صنعت دریایی در همه زمینه های 
کشتیرانی، طراحی، کشتی سازی، شیالت، محیط 
زیست همچنین آشنایی و اطالع رسانی عمومی و 

فرهنگ سازی در حوزه دریا است.
ب��ه گفته مس��عود زاده: در حوزه فرهنگ س��ازی، 
بازدید بیش از 260 دانش��جوی رشته های دریایی 
و دریانوردی از این نمایش��گاه و ش��رکت آن ها در 
همایش، هماهنگی بازدی��د دانش آموزان کیش از 
نمایشگاه و آش��نایی با صنعت دریایی، وجود غرفه 

بومیان کیش و ارائه صنایع دس��تی با وجود اینکه 
25 درصد ش��رکت ه��ا خارجی هس��تند با هدف 
ترویج صنایع دستی از برنامه هایی است که در این 

نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
دبیر هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی 
و دریان��وردی کیش از ترس��یم بزرگترین نقاش��ی 
دریای��ی ایران هم زمان با این نمایش��گاه خبرداد و 
گفت: گشت دریایی وبازدید از مزرعه پرورش ماهی 
در قفس، بازدید عمومی از شناورهای تولید داخل 
مانند ناوشکن جماران، ناوچه هندیجان، شناور صبا 
با قابلیت حمل هلی کوپتر و ش��ناور مس��افر بری 
کالس ذوالفقار و برگزاری مسابقه شناورهای دریایی 

از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه است.
وی نشس��ت بانک های داخل��ی و خارجی با هدف 
تس��هیل در تامی��ن مالی حوزه صنای��ع دریایی به 
همت صندوق توس��عه صنایع دریای��ی را از برنامه 
های ویژه این نمایشگاه دانست و افزود: ما معتقدیم 
که این همکاری شاه بیت و شاه کلید توسعه صنعت 

دریایی است.
دبی��ر هجدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنایع 
دریایی و دریانوردی کیش: ش��عار نمایش��گاه را " 
رویکرد برون نگ��ر و درون زا " عنوان کرد و افزود: 
نگاه ما نگاه برون نگر و درون زا با هدف استفاده از 
فرصت های پس از تحریم وتوس��عه صنعت دریایی 
داخل��ی با  اتکاء بر توانمندی های داخلی اس��ت و 
هر گونه همکاری با کش��ورهای خارجی می بایست 

سبب رسوب تکنولوژی وتوسعه صنعت گردد.
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هجدهمین همایش صنایع دریایی

میزگردتخصصیچالشهاوفرصتهایپیشرویصنایعدریاییکشور
دربرنامهششمتوسعه

روز سه شنبه 27 مهرماه 95 بعد از مراسم افتتاحیه هجدهمین همایش صنایع دریایی میزگرد تخصصی با عنوان » چالش ها و فرصت 
های پیش روی صنایع دریایی کش�ور در برنامه شش�م توسعه« با حضور امیر دریادار رستگاری، ، مهندس رحمانی )مدیرعامل شرکت 
تاسیس�ات دریایی ایران(، مهندس دهقانی) مدیرعامل ش�رکت صنعتی دریایی ایران-صدرا( دکتر مظاهری)دبیر هجدهمین همایش 
صنایع دریایی ایران(، دکتر فرش�چی) معاون امور دریایی س�ازمان حفاظت محیط زیست(، مهندس مقدسی) نماینده مجلس شورای 
اس�امی و عضو ناظر ش�ورای عالی صنایع دریایی( ، مهندس نبی پور) مدیرعامل شرکت کشتیرانی خیبر( و دکتر حق شناس)مشاور 
مدیر عامل س�ازمان بنادر و دریانوردی( در س�الن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار ش�د، مش�روح این نشست 

تخصصی را در ادامه می خوانید:

و   IOEC رحمانی)مدیرعام�ل  مهن�دس 
نماینده س�ابق مجلس(:

مهم ترین فعالیت ش��رکت تاسیس��ات دریایی در 
بخش اج��رای پروژه ها، خصوص��ا در حوزه نفت 
و گاز اس��ت. ب��ا توجه به اینکه م��ن در یک دوره 
نماین��ده مجلس بوده ام، نس��بت به نقش قوانین 
در تصمیم��ات اقتص��ادی آگاه هس��تم. من فکر 
م��ی کنم هرکاری که بخواهی��م انجام دهیم باید 
قبل از تصویب برنامه شش��م در مجلس ش��ورای 
اسالمی باش��د، یعنی باید در طی جلساتی دیدگاه 
های خ��ود را به مجل��س ارائه دهی��م که هنگام 
تصوی��ب برنام��ه شش��م در صحن مجل��س وارد 
برنامه ش��ود، چون در غیر اینص��ورت با ذکر این 
نکته که این دیدگاه در برنامه شش��م وجود ندارد 
ب��ه آن توجهی نمی ش��ود و یا گفته می ش��ود که 
مخالف برنامه ششم توسعه است. بنابراین فارغ از 
برگزاری این نشس��ت ما باید در جلساتی نیازهای 
خود را مطرح کنیم و راهکاری برای آن ها بیابیم 

و با تصویب قانون، اجرای کار را در دریا تس��هیل 
کنیم ت��ا بتوانیم از اعتباراتی ک��ه اختصاص پیدا 

می کند اس��تفاده کنیم.
امیردریادار رستگاری)رئیس سازمان صنایع 
دریای�ی وزارت دفاع و پش�تیبانی  نیروهای 

مس�لح(: 
مس��ئولیت س��ازمان صنایع دریای��ی وزارت دفاع 
و پش��تیبانی  و تامی��ن نیازهای دفاع��ی دریایی 
جمهوری اس��المی در چه��ار حوزه ش��ناورهای 
سطحی، زیرس��طحی، اثرسطحی و تندرو، سامانه 
های موش��کی س��احل به دریا و ق��وای محرکه و 
تس��لیحات الکترونیک��ی دریایی و س��امانه های 
پیش��رانه و پیش برنده ش��ناورها بر عهده ماست 
که امروز افتخار داریم از سرریز دانش و پتانسیلی 
که در س��ازمان صنایع دریایی ایجاد ش��ده بیش 
از 170 فروند ش��ناور تاکنون و ب��ه غیر از حوزه 
نظامی به ارگان ها و سازمان های مربوطه تحویل 
شده. در حوزه س��امانه های پیشرانه و پیشبرنده 

شناورها هم اقدامات خوبی صورت گرفته اس��ت.
مهندس مقدس�ی) عضو کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس ش�ورای اس�امی(:
واقعیت اینکه پیش��نهاد روش��ن بنده این اس��ت 
ک��ه جمع بندی همایش و صحب��ت ها و مقاالت 
در اس��رع وقت به مجلس ش��ورای اس��المی و به 
ویژه کمیس��یون صنایع و معادن فرس��تاده شود، 
تا بتوانیم در برنامه شش��م که قصد داریم جایگاه 
محکم تر و بهتری نس��بت به س��ایر برنامه ها در 
حوزه دریا داشته باش��یم، از نظرات اندیشمندان 
و صاحبنظران حوزه دریا به ویژه بخش خصوصی 
بهره مند ش��ویم. مق��ام معظم رهب��ری در ابالغ 
سیاس��ت ه��ای کلی اقتص��اد مقاومت��ی به بحث 
اقتصاد دریا توجه ویژه داش��ته اند، متاس��فانه به 
جز بحث منطقه مکران که بارها تاکید ش��ده بود، 
در الیح��ه دولت موضوع قابل توجه دیگری جلب 
نظر نمی کرد. خوش��بختانه در کمیسیون صنایع 
و مع��ادن و کمیس��یون اقتصاد، دی��دگاه به این 

نشست تخصصی
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شکل اس��ت که تجدید نظر اساسی در این بخش 
ص��ورت بگیرد و با همکاران در س��ازمان برنامه و 
بودجه نی��ز در این خصوص صحبت کرده ایم که 
م��ا احکام محکمی در ح��وزه صنایع دریایی الزم 
داریم و پیش��نهاداتی امضا و تنظیم ش��ده که هم 
اکنون در کمیسیون تلفیق است. بنابراین نظرات 
و اس��تدالل های متخصص��ان و صاحب نظران را 
با حضور پیش��نهاددهندگان  در کمیسیون مورد 
بررس��ی بیش��تر قرار خواهی��م داد. ج��ا دارد در 
مجلس جای��گاه صنایع دریای��ی بهتر پیش بینی 

ش��ود و حتما این مس��یر را طی خواهیم کرد. 

دکتر حق شناس)مشاور مدیرعامل سازمان 
بن�ادر و دریان�وردی ای�ران(: 

در راس��تای موضوع میزگرد الزم اس��ت به چند 
نکته اش��اره کنم: س��ازمان بنادر به خاطر وظیفه 
ای که در راس��تای حمای��ت از صنایع دریایی بر 
عهده دارد، در چند س��ال گذش��ته از محل وجوه 
اداره ش��ده حدود 1200 میلیارد تومان به بخش 
های مختلف کشتی سازی ها) تجاری، مسافربری 
و تعمیر و نگهداری( تخصیص داده که یارانه این 
می��زان پول که س��ازمان از مح��ل منابع خودش 
پرداخت کرده اس��ت، حدود 300 میلیارد تومان 
بوده است. طبیعی است که این سیاست همچنان 
ادام��ه پیدا خواهد کرد، از این منظر که به عنوان 
یک دس��تگاه حاکمیتی، بتواند به توس��عه صنایع 
دریایی کش��ور کمک کند. نکته دوم در خصوص 
برنامه پنج س��اله ششم است که هم اکنون که در 
مجلس در حال بررس��ی است دو بند در آن پیش 
بینی شده که در راستای تقویت بخش خصوصی 
و کم کردن نقش دولت در بنادر اس��ت، که یکی 
واگذاری بنادر کش��ور به بخ��ش خصوصی واقعی 
در طی ی��ک دوره بلند مدت که تمامی بخش ها 
از الیروبی، یدک کش��ی، تخلیه و بارگیری و همه 
مراحل به بخش خصوصی واگذار ش��ود. دوستان 
مطلع هستند که شرکت های خصوصی در بخش 
های مختلف حضور دارند، ولی اینکه کل یک بندر 
و کارهای تصدی گ��ری آن، به خصوص در بنادر 
بزرگ واگذار ش��ود، دور از واقعیت است ولی قرار 
است در برنامه شش��م توسعه اگر مجلس شورای 
اس��امی مصوب کند، این مهم اتفاق بیفتد. نکته 
دیگر مش��ارکت با بخش ه��ای خصوصی خارجی 
در اداره بن��ادر اس��ت و این مجوز اخذ ش��ود که 
شرکت مش��ترک برای اپراتوری بنادر ما تشکیل 

ش��ود، در آنجایی که م��ا نیاز به جذب س��رمایه 
گ��ذاری خارجی داری��م. اینها از جمل��ه مواردی 
اس��ت که دولت در برنامه ششم پیش بینی کرده 
است که تقدیم مجلس شود و اگر این دو موضوع 
مصوب ش��ود، گام بزرگی برای واگ��ذاری کار به 
بخ��ش خصوص��ی و افزایش نقش و س��هم آن ها 

برداش��ته می ش��ود.  

مهندس دهقانی) مدیرعامل شرکت صنعتی 
دریای�ی ای�ران- ص�درا(: 

در ابتدا از انجمن مهندس��ی دریایی ایران تش��کر 
م��ی کنم ک��ه بانی و برگ��زار کنن��ده همایش و 
نمایش��گاه س��االنه صنایع دریایی هستند و عاوه 
بر به دوش داش��تن این زحمت پیگیر مس��ائل و 
مش��کات صنعت دریایی کشور هس��تند. تشکر 
وی��ژه ای هم بای��د از انجمن مهندس��ی دریایی 
به خاط��ر حمایت همه جانب��ه از مجموعه صدرا 
و ت��اش ب��رای بازگش��ت آن به جامع��ه دریایی 
کشور داشته باش��م. همانطور که مطلعید شرکت 
صنعت��ی دریای��ی ایران با س��ابقه ای بیش از 47 
س��ال در بخش دریایی کش��ور فعال است و چند 
سالی به دلیل مش��کات عدیده از چرخه صنعت 
دریایی کش��ور خارج و با مس��ائلی مواجه شد که 
به ط��ور کلی امکان تنفس و فعالیت را نداش��ت. 

با هم��کاری و حمایت همه جانب��ه قرارگاه خاتم 
االنبی��ا و همکاری دول��ت و مع��اون اول محترم 
رئیس جمهور، وزیر صنایع و س��ایر دستگاههای 
ذیربط خوشبختانه صدرا در مجموعه قرارگاه قرار 
گرف��ت و فعالیت خود را از بهمن س��ال گذش��ته 
مج��ددا آغاز کرد که امروز خوش��بختانه با تاش 

های 8-9 ماهه ای که انجام شد، مشکات صدرا 
یکی پس از دیگری برطرف شد و از ته دره دوباره 
به ریل صنعت دریایی کش��ور بازگشتیم. امروز ما 
با اش��تغال بیش از 3000 نفر در یاردهای بوشهر 
و نکا مش��غول فعالیت هس��تیم و مشکات بانکی 
و پول��ی، بیم��ه ای، گمرکات کش��ور و مطالبات 
کارگان، پیمان��کاران و کارمندان تا حدود زیادی 
برطرف ش��د و هم اکنون صدرا از جهت مشکات 
مالیاتی، بانکی و بیمه ای به دلیل همکاری که در 
مجموعه دولت انجام ش��د، مشکل خاصی ندارد و 
مس��ائل مربوط به کارگران زحمتکش هم برطرف 
ش��د و حقوق و س��نوات کارگ��ری و پیمانکاری 
پرداخت ش��ده اس��ت، البته به معنای اینکه همه 
طلبکاران ما حقوق خود را دریافت کرده باش��ند 
نیس��ت، ولی تا حد قابل توجهی مش��کات حل 
شده است. ما بیش از 40 سازه دریایی را در یارد 
بوش��هر و در جزیره صدرا در حال انجام داریم که 
تعداد 10 سکوی فازهای 22-24- 13 و 17-18 
است که پیشرفت 60 تا 74 درصد در حال حاضر 
 Progress فعال هستیم و ماهانه بین 3-4 درصد
داریم و امیدوار هس��تیم حداقل دو سکوی پارس 
جنوب��ی را بتوانیم تا پایان س��ال بارگیری و برای 
نصب آماده کنیم. س��ایر متعلقات این سکوها سه 
پای��ه ها، بریج ها، فلرها و ... هم در حال س��اخت 
اس��ت و هرماه حداقل دو- سه پایه مربوط به این 
س��کوها در حال نصب اس��ت که همین االن هم 
نصب یکی از سه پایه های فاز 18B در حال انجام 
اس��ت. این ترس��یم وضعیت کلی بود و ظرفیت و 
پتانس��یل صدرا در مجموعه های بوشهر و نکاء به 
گونه ای اس��ت که با حداقل ظرفیت مشغول بکار 
اس��ت و توانمندی در این مجموعه ها فوق العاده 
Jack- باالست، به گونه ای که ما 25 سال پیش

up ریگ حفاری در ش��مال کش��ور ساختیم که 
امروز در ترکمنس��تان مش��غول کار است. سکوی 
مجموع��ه  در  Semi submersible حف��اری 
صدرا بیش از بیس��ت س��ال پیش ساخته شده و 
ام��روز در دریای خزر در حال حفاری اس��ت. در 
حوزه جنوب عاوه بر ساخت سکوها و جکت ها ، 
از جمله سکوی مربوط به سلمان و حوزه رشادت 
و سکوهای پارس جنوبی که بعضا بخشی از آن ها 
نصب شده و بخش��ی دیگر در حال ساخت است. 
در حوزه کش��تی سازی ما نفتکش 130 هزارتنی 
افراماکس را در بوش��هر برای ونزوئا س��اختیم و 
س��ه فروند دیگر هم در حال س��اخت است که به 

از تعداد 40 سازه ی 
دریایی در حال انجام ما 

در  یارد بوشهر بیش از 10 
سکوی فازهای 24-22- 
13 و 18-17 است که 

پیشرفت 60 تا 74 درصد 
در حال حاضر فعال 

هستیم و ماهانه بین 4-3 
درصد Progress داریم
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دلیل مش��کالت مالی کشور ونزوئال متوقف است. 
بنابراین مجموعه صدرا توانایی س��اخت کش��تی، 
ریگ حفاری، س��کوها و س��ازه های فراساحل را 
داراست و این توانمندی در مجموعه از نظر فنی، 
اجرایی و مهندس��ی وجود دارد. آنچه مهم اس��ت 
اعتم��اد به این مجموعه و س��ایر مجموعه ها و به 
طور کلی صنایع داخلی در کش��ور است که باعث 
پیشرفت و توسعه مجموعه صنعت دریایی کشور 

می ش��ود. 

مهندس نبی پور) مدیرعامل شرکت تدارکات 
ن�اوگان خیبر از ش�رکت ه�ای زیرمجموعه 

کش�تیرانی جمهوری اس�امی(:
م��ا در همایش قب��ل یک خبر خوش��حال کننده 
داش��تیم که کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران 
ب��ا هم��ت دولتم��ردان از وضعی��ت تحریم خارج 
ش��د و در این همایش نیز ای��ن رویه را تکرار می 
کنیم و ش��یرینی این همایش را با تحویل گیری 
ایران-کاش��ان که با کاس��تی های زیادی همراه 
ب��ود می چش��یم. تحوی��ل گیری ایران- کاش��ان 
نقطه عطفی اس��ت که ثابت می کند ما در زمینه 
تکنولوژی آنق��در هم عقب نیس��تیم و می توانیم 
کار را به س��رانجام برسانیم و بحث مهم چگونگی 
اس��تفاده از منابع و مدیریت است که باید اعمال 
ش��ود. من فکر می کن��م دیدگاهی را که مهندس 
مقدسی به عنوان نماینده مجلس در مورد صنایع 
دریای��ی دارند، نباید تنها گذاش��ت و بحث هایی 
که ایش��ان دارن��د، چون از دل برآم��ده بر دل ما 
هم نشس��ته اس��ت. ما در صنعت دریایی احتیاج 
ب��ه ی��ک متولی قدرتمن��د داریم و 9 س��ازمان و 
وزارتخانه درگیر صنایع دریایی هس��تند؛ بنابراین 
اگ��ر وزارتخان��ه ای اختصاصی ی��ا متولی خاصی 
وجود داش��ت، بس��یاری از مس��ائل قابل حل بود 
و ارزش اف��زوده ه��ر صنعت به صنای��ع دیگر هم 
اضافه خواهد ش��د. متاس��فانه ما ه��م چون دانه 
های تس��بیحی هس��تیم که نخی آن ها را به هم 
متصل نکرده اس��ت، بنابراین حتی با صرف هزینه 
و زحمت بس��یار به اهدافی که در راستای منافع 
ملی باید به آن برس��یم، دس��ت پیدا نمی کنیم. 
بنابرای��ن وج��ود متولی ب��رای اتص��ال دانه های 
تسبیح اجتناب ناپذیر اس��ت، تا ارزش افزوده در 
اختیار ما قرار دهد. کش��تیرانی جمهوری اسالمی 
بعد از برجام توانس��ت یک س��ری از خطوط خود 
را برق��رار کند و رفت و آم��د خود را انجام دهد و 

افزایش حجم بار داشت، ولی افزایش درآمد خیر! 
زیرا رکود وحشتناکی بر صنعت حمل و نقل دنیا 
برقرار اس��ت و همانطور که م��ی دانید بزرگترین 
ش��رکت های حم��ل و نقل دنیا Merge ش��ده 
ان��د تا بتوانند با کم تری��ن تعرفه، حمل و نقل را 
انجام دهند و زنده بمانند، همانطور که می بینید 
کشتی های هانجین با آن عظمت امروزه در حال 
مصادره است. به هرحال با همتی که در کشتیرانی 
است و کمک دولتمردان ما در حال ادامه فعالیت 
برای پیش��رفت در این حوزه هستیم. ما در زمان 
تحریم ها بیش از 2500 قطعه س��اختیم و بیش 
از 9 میلی��ون لیتر در س��ال تولی��د روغن دریایی 
اس��تاندارد در ایران با صنعتگران داخلی داشتیم، 
بی��ش از دو میلیون لیتر فقط در بحث رنگ های 
اس��تاندارد و اینترنش��نال دریایی در داخل تولید 
کردی��م که خواه��ش من از مجل��س محترم این 
است که در برنامه ششم بیشتر روی تولید تمرکز 
کنیم که در جلسات اخیر بحث انتقال تکنولوژی 
هم مطرح بود که من فکر می کنم ما این موضوع 
را بیش��تر باید در بحث تجهیزات داش��ته باشیم 
و خودم��ان بتوانی��م صاحب این صنعت باش��یم. 
چیزی که بیش از موارد دیگر ما را به کش��ورهای 
خارجی وابس��ته می کند بحث تجهیزات و قطعات 
است. در حال حاضر ما با شرکت ملی نفتکش در 
زمینه ساخت رنگ با برند ایرانی در حال همکاری 
هستیم که اگر این موضوع محقق شود، ما برند و 
رنگ از شرکت های ایرانی را می توانیم به شرکت 

های خارجی بفروش��یم. 

خان�م دکت�ر فرش�چی)معاون ام�ور دریایی 
س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت(:

موارد بس��یار جدی وجود دارد که باعث می شود 
ما به بحث توس��عه دریا توجه ویژه داشته باشیم 
و ای��ن فقط به خاطر برنامه شش��م و تعهدی که 
برای توسعه اقتصادی کشور داریم نیست، بلکه از 
طرف دیگر به خاطر تعهدی اس��ت که در جامعه 
بین الملل��ی در این اواخر ب��ر عهده ما خصوصا در 
م��ورد کاهش گازهای گلخانه ای قرار داده ش��ده 
است که یکی از مهم ترین دالیل تغییرات اقلیمی 
اس��ت که بر بحث دریا و سواحل ما اثرات جبران 
ناپذیری خواهد داش��ت. حدود بیس��ت درصد از 
مردم کش��ور در اس��تان های س��احلی کشور ما 
زندگ��ی می کنند و ب��ا تمهیداتی ک��ه در برنامه 
ششم داریم به دو تا سه برابر افزایش پیدا خواهد 

کرد. زیرس��اخت هایی که باید برای این توس��عه 
به وجود بیاید اهمیت��ی بیش از بقیه موارد دارد؛ 
س��ازمان حفاظت محیط زیست و معاونت محیط 
زیس��ت دریایی ب��ا توجه به اینکه این توس��عه به 
دالیل مختلف آهنگ بسیار سریع و روند افزایشی 
دارد، در دس��تور کار خود به عن��وان یک وظیفه 
قانون��ی مس��ئله آمادگ��ی در برابر این توس��عه و 
در مواردی توس��عه ش��تاب زده و الزامات زیست 
محیطی که از نظر زیرس��اخت ه��ا نیاز به قوانین 
و مقررات و نظارت زیس��ت محیطی ضرورت دارد 
را ایجاد کند. قوانین و مقررات ش��امل همه کشور 
اس��ت، در حالی که با وجود 5800 کیلومتر خط 
س��احلی و 2900 کیلومت��ر م��رز دریایی اهمیت 
اکوسیس��تم ها و گونه های دریایی و نقش��ی که 
می توانن��د در اقتصاد، س��المت و اش��تغال زائی 
داش��ته باش��ند، ما را بر آن م��ی دارد که قوانین 
و مقررات خاص مناطق س��احلی و دریایی داشته 

باشیم. نمی ش��ود که قوانینی که در کشور جاری 
اس��ت و همان مقررات حاکم بر مسائل دریایی ما 
باش��د. مس��ئله دیگری که اهمیت دارد این است 
که من به شخصه همیشه دغدغه این را داشته ام 
که چ��را ارگان های دریایی تعامل و هم افزایی با 
یکدیگر ندارند و  برای اولین بار این اتفاق باشکوه 
در کش��ور افتاده و باید از فرصت هایی که داریم 
حداکثر استفاده را داشته باشیم. فرصت همکاری 
18 ارگان دریایی با یکدیگر و تهیه س��ند توسعه 
دریایی ش��اید برای بس��یاری از ما دست نیافتنی 
بود که خوشبختانه بر این مهم نائل شدیم و حاال 
ک��ه این کار تیم��ی بعد از برگ��زاری بیش از 35 
جلس��ه طوالنی به سرانجام رس��ید، نباید نتیجه 
نهایی رها ش��ود. در مورد س��ند توس��عه دریایی 
دو مورد مهم را باید مدنظر داش��ته باش��یم، یکی 
اینک��ه برنامه اجرایی ش��دن آن را دنبال کنیم و 
مس��ئله دیگ��ر اینکه به دنبال قوانی��ن و مقرراتی 
که این س��ند می طلبد، باشیم. ساختار اجرایی و 
آن چیزی که به عن��وان یک نهاد ملی برای اجرا 
کردن این سند باید وجود داشته باشد، متاسفانه 
هنوز نداریم که این ساختار باید ایجاد شود. ما در 
این دولت حداقل به سه نوع سند مرتبط مستقیم 
ب��ا مس��ائل دریا از جمله س��ند توس��عه دریایی، 
س��ند فناوری دریایی و س��ند گردشگری دریایی 

توسعه، به دالیل مختلف 
آهنگ سریع و روند افزای�شی 

دارد و معاونت محیط 
زیست دریایی در دستور کار 
خود به عنوان یک وظیفه 

قانونی مسئله آمادگی در 
برابر این توسعه شتاب زده 

و الزامات زیست محیطی 
که از نظر زیرساخت ها نیاز 

به قوانین و نظارت زیست 
محیطی را قرار داده است.
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رس��یدیم و همه این ها دستاوردهایی هستند که 
نمی توانیم آن ها را رها کنیم. اگر قرار باش��د این 
اس��ناد در دل برنامه ششم توسعه نباشد، نباید به 
این برنام��ه چندان دل ببندیم، بلکه باید با همت 
همین س��ند را پیگیری کنیم. ما اجرایی ش��دن 
برنامه توس��عه چهارم را دیدیم که 30 درصد بود، 
اجرایی ش��دن برنامه توس��عه پنجم را دیدیم که 
27 درصد بود، بنابراین چیزی که برای ما اهمیت 
دارد این اس��ت که این اسنادی که با این سختی 
و تعام��ل و همدلی تهیه ش��ده اند، حتما در ذیل 
برنامه شش��م و یا مستقال دنبال شوند. در اهداف 
توس��عه پایدار)SDG(  و ش��ماره 14 آن که یک 
تعهد جهانی برای توسعه پایدار است، حفاظت از 
دریاه��ا و اقیانوس ها مطرح می ش��ود، جمهوری 
اسالمی ایران می تواند ابتکار عمل را برای کشور و 
منطقه به دس��ت بگیرد و به عنوان ناجی رهبریت 
این مس��ئله را در عرصه منطق��ه ای و بین المللی 

دنب��ال کن��د.

مهندس مقدس�ی:  
مس��لما بحث داش��تن قانون و توجه به سیاس��ت 
های کالن و اسناد باالدستی می تواند برای جایگاه 
صنایع دریایی راه گش��ا باش��د، چ��ون اختصاص 
مناب��ع و به دنبال آن توجه دس��تگاه های ذیربط 
بر اس��اس قانون اس��ت زیرا حکم اس��ت و مکلف 
می کن��د، من این موضوع را به دو بخش تقس��یم 
می کنم: در یک بخش که ما در کمیسیون تلفیق 
به دنبال این هس��تیم که نقص��ی را که در الیحه 
وجود داش��ت جبران کنی��م و بخش دیگر قانونی 
اس��ت که داریم و اجرایی نش��ده است. حداقل ما 
انتظار داش��تیم که قانون حمایت و توسعه صنایع 
دریایی که اردیبهشت سال 87 به تصویب رسیده 
و 8 س��ال از این قانون می گذرد و در گسس��تی 
که ب��رای این قانون وجود داش��ت، در راس��تای 
سیاست گذاری های کالن، ش��ورای عالی صنایع 
دریایی به ریاس��ت رئیس جمهور و یا معاون اول 
تش��کیل شود، ولی در دو سه س��ال گذشته تنها 
یک جلسه تش��کیل شده است و مصوبات آن هم 
جدی گرفته نشده و یا به صورت کامل به مرحله 
اجرایی نرسیده اس��ت؛ بنابراین یک بخش قانون 
و بخ��ش دیگر مطالب��ه آن در مجلس و از دولت 
اس��ت و مثال اینکه چرا مصوباتی که در ش��ورای 
عالی صنایع دریایی موجود است، به نحو مطلوب 
اجرا نمی ش��ود. همانطور که ع��رض کردم زمانی 

ک��ه نوع ن��گاه در کن��ار قانونگ��ذاری تغییر کند، 
زیرا در بس��یاری از موارد راه باز اس��ت- مثال چه 
مانع��ی پیش روی صندوق توس��عه ملی در بحث 
اقتص��اد دریا محور قرار دارد؟- می توان به اهداف 
موردنظر رس��ید. م��ن امروز دنبال ای��ن بودم که 
نق��ش وزارت صنعت و مع��دن را در این همایش 
بیابم. عنوان این همایش صنایع دریایی است ولی 
این وزارتخانه مرتبط چه نقش و جایگاهی در این 
همایش داشته است؟ به بحث حمل و نقل هوایی 
و ریلی تا حدی توجه ش��ده اس��ت، ام��ا جایگاه 
صنایع دریایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
کجاس��ت؟ من با تمام احترامی که برای مهندس 
نعمت زاده و اشراف ایش��ان بر موضوع قائلم،فکر 
می کنم جای��گاه صنایع دریایی در این وزارتخانه 
مورد غفلت واقع ش��ده است و حتما بایستی نوع 
نگاه تغییر کن��د؛ بنابراین ما در حوزه قانونگذاری 
و در برنامه شش��م س��عی مان بر این بوده که این 
نواقص را برطرف کنی��م، از جمله نواقصی که در 
پیشنهاد دولت بوده است. صاحب نظران و افرادی 
ک��ه در خط مقدم صنایع دریایی هس��تند، نقطه 
نظرات خود را در جراید و رس��انه ها بازگو کنند. 

سوال من از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
این است که اس��تراتژی آن ها در رابطه با توسعه 
صنعت گردش��گری دریایی چیس��ت؟ در خزر به 
جز بحث س��احلی و در جنوب چه کار کرده ایم؟ 
وضع موجود چطور اس��ت و برنامه چیست؟ ما از 
ظرفیت دریایی که بتوانیم بهترین اس��تفاده را از 
نظر اسکان جمعیتی و ایجاد شغل و توسعه برای 
بومیان و ساکنان شهرهای ساحلی داشته باشیم،  
هیچ اقدام اساس��ی انجام ن��داده ایم. واقعیت این 
است که در بخش حمل و نقل و ترانزیت کاال هم 
مشکالت بس��یاری داریم، مثال کشورهای آسیای 
میانه تمایل دارند از ظرفیت دریایی ما اس��تفاده 
کنند، اما ما چقدر از تمایل آن ها در جهت منافع 
ملی س��ود برده ایم، این یک سوال اساسی است. 
هم��ه بحث ها را که کنار هم ق��رار دهیم متوجه 
می ش��ویم که در بخش��ی نواقص قانونی داریم و 
در بخش��ی هم دول��ت باید تجدید نظ��ر کند. به 
هر حال مجلس ش��ورای اس��المی این آمادگی را 
دارد و ما حتما از پیش��نهادات همه فعاالن حوزه 
صنعت دریایی در کمیس��یون اس��تفاده خواهیم 

ک��رد ت��ا ضع��ف ه��ا را جب��ران کنی��م. 
دکتر حق ش�ناس:      

سازمان بنادر و دریانوردی به هرحال متولی بنادر 
بازرگانی کش��ور اس��ت و وظیفه اصلی س��ازمان، 
اداره بن��ادر بازرگان��ی در بخ��ش ه��ای مختلف 
واردات و صادرات اس��ت و ب��ه خصوص در بخش 
ترانزیت که متاس��فانه در دو- س��ه دهه گذشته 
که بحث کریدورهای  شمال- جنوب مطرح شده 
م��ا هنوز نتوانس��ته ایم از ای��ن کریدورها به نحو 
احسن اس��تفاده کنیم و طبیعی است که بخشی 
از آن ها به نقش سازمان بنادر برمی گردد که در 
این بخش ها زیرس��اخت فراهم کند که امروز در 
ش��مال و جنوب و ظرفیت هایی که ایجاد ش��ده 
، از زیرس��اخت ها اس��تفاده کامل صورت نگرفته 
اس��ت و طبیعی اس��ت که بخ��ش خصوصی هم 
در کنار آن س��رمایه گذاری ه��ای انبوهی انجام 
داده اس��ت. بنابرای��ن زیرس��اخت ها ب��ه عنوان 
حلقه اول کریدور فراهم ش��ده اس��ت، ولی بخش 
گمش��ده Forwarder ها هستند که باید از این 
زیرس��اخت ها اس��تفاده کنند که در این نشست 
نمی توان در این خص��وص صحبت کرد. من فکر 
می کنم کمکی که س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
در طی چند س��ال گذشته به بخش کشتی سازی 
و خصوصا تعمیرات داش��ته اس��ت- اعم از اینکه 
واحدهای دریای��ی خودش را از جمله یدک کش 
ها و الی��روب ها ک��ه عمدتا همی��ن بخش های 
خصوصی و ش��به دولتی اس��ت که واگذار کرده، 
دیگر هیچ یک از واحدهای ما به خارج از کش��ور 
اعزام نمی ش��ود- و تس��هیالتی هم پرداخت شده 
است. در طول چند سال گذشته تقریبا 67 شناور 
مس��افربری از محل کمیته وجوه اداره ش��ده در 
ش��یپ یاردهای داخل کشور س��اخته شده است. 
ما حدود 300 میلیارد تومان که وجوه اداره شده 
در بانک سپرده گذاری کردیم، سودی حدود 30 
میلیارد تومان داشته است، اما در طول پنج سال 
آینده یاران��ه ای که باید پرداخ��ت کنیم به طور 
میانگین سالی 60 میلیارد تومان است که مربوط 
به یارانه های 401 طرحی اس��ت که معرفی شده 
و عمدتا هم برای تقویت صنایع داخلی کش��ور و 

تقویت ناوگان ملی و خدماتی اس��ت. 
در مجلس هفتم دستگاههای اجرایی مجاز شدند 
که از محل منابع خودشان تحت عنوان وجوه اداره 

در ایجاد بخ�شی از 
مشکالت دریایی 

نواقص قانونی داریم 
و در بخ�شی هم دولت 
باید تجدید نظر کند.

ما 300 میلیارد تومان 
وجوه اداره شده 

با سود ساالنه 30 
میلیارد تومان سپرده 

گذاری کردیم اما یارانه  
پرداختی در طول 5 

سال آینده ساالنه  60 
میلیارد تومان است
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ش��ده در بانک ها سپرده گذاری کنند و بخشی از 
س��ودی که بانک ها از بهره ب��رداران دریافت می 
کنند، دستگاه های اجرایی مجاز هستند آن سود 
را از طریق یارانه از محل منابع خودشان پرداخت 
کنن��د و نکته ای که ش��اید جای مناس��بی برای 
مطرح کردن آن نیس��ت، اختالفی اس��ت که ما با 
دستگاههای نظارتی داریم، از این منظر که آیا ما 
می توانیم اص��ل را هم پرداخت کنیم یا فقط باید 
از س��ود، مبالغ تعلق گیرد؟ تابحال از محل سود 
این یارانه ها پرداخت ش��ده اس��ت ولی اگر مجاز 
باش��یم که اص��ل را هم پرداخت کنی��م، طبیعی 
اس��ت که تح��ول بزرگ��ی اس��ت و 300 میلیارد 
تومان که س��پرده گذاری ش��ده ما پنج برابر این 
مبلغ- 1500 میلیارد تومان- می توانیم تسهیالت 
پرداخت کنیم. طبیعی اس��ت که ما برنامه وجوه 
اداره شده را با قدرت ادامه خواهیم داد تا حمایت 
های جدی از شناورس��ازها و بهره برداران صورت 

گی��رد.

امیر دریادار رس�تگاری:   
م��ا اعتق��اد داریم که دری��ا به عن��وان یک منبع 
راهبردی س��هم قابل مالحظه ای در تولید قدرت 
ملی آینده جمهوری اس��المی ای��ران ایفا خواهد 
کرد، ولی چرا نتوانستیم این ظرفیت را به فعلیت 
برسانیم باید آس��یب شناسی کنیم. ما دو مشکل 
اساس��ی را در کشور می بینیم: 1- نبود برداشت، 
درک و روایت مشترک در بین سازمان ها، ارگان 
ها و ش��رکت ه��ای دریایی در کش��ور- به همین 
دلی��ل راهبردهای��ی که توس��ط این س��ازمان ها 
نوشته و اجرا می ش��ود، در تعارض هستند. امروز 
می بینیم که س��ازمان های به��ره بردار به دنبال 
افزایش ظرفیت ناوگان خود هستند و به پتانسیل 
صنای��ع داخلی توجه نمی کنن��د، امروز تنها 15 
درصد از ظرفیت صنایع کشور فعال هستند، زیرا 
ما در راهبردها دچار تعارض هستیم. مشکل دیگر 
توس��عه متوازن، در صنایع دریایی اس��ت که باید 
بپذیریم توسعه متوازن نبوده، زیرا توسعه متوازن 
دارای پنج اصل اس��ت: نیروی انس��انی متخصص 
و کارآمد، زیرس��اخت ه��ای تولید، مناب��ع، بازار 
کار و فرهن��گ کار و فرآین��د و هرکدام از اضالع 
این پنج ضلعی منتظم که ضعف داش��ته باش��د، 
صنعت ما دچار چالش می ش��ود. در ابتدا ما بحث 
حاکمی��ت را می بینیم و تا زمان��ی که حاکمیت 
بحث رگوالتوری خود را در این حوزه انجام ندهد، 

مشکالت همچنان پابرجاس��ت، بنابراین تا زمانی 
که ما تجمیع دقیق و برداش��ت درس��تی از دریا 
نداش��ته باشیم و هرکسی مس��یر خودش را طی 
کن��د، قطعا نمی توانیم از ظرفی��ت های خودمان 
اس��تفاده کنی��م. در توس��عه مت��وازن زمانی که 
برداش��ت ها مشترک ش��د و به همگرایی رسید، 
بازار کار و تخصیص مناب��ع برای صنایع ما ایجاد 
می شود. ش��ریک خارجی یکی از نیازهای صنعت 
دریای��ی ما اس��ت و علی رغم اینک��ه ما در بخش 
دفاعی فعال هس��تیم، امروزه یک��ی از بزرگترین 

پ��روژه های خ��ود را در قالب جوینت مش��ترک 
پیش می بریم، یعنی دانش��گاه های عالی کشور، 
متخصصین خارجی، دفاتر طراحی خود سازمان، 
متخصصی��ن کارفرمای��ی و مرکز هم��کاری های 
ریاس��ت جمه��وری را در قالب یک کنسرس��یوم 
گرد آورده ایم و کار طراحی یک ناوشکن سنگین 
را انج��ام می دهیم که ب��االی 6000 تن ظرفیت 

دارد.        
مهن�دس دهقان�ی:

ب��ا قطعیت عرض می کنم که ص��درا این توانایی 
را دارد ک��ه به نیازهای اساس��ی کش��ور در حوزه 
کشتی سازی و فراس��احل پاسخ دهد و پروژه ها 
را به خوبی به مرحله اجرا برساند. من 5 پیشنهاد 
مش��خص برای صنایع دریایی و 1 پیشنهاد ویژه 
دارم ک��ه معتق��دم اگ��ر اجرایی ش��ود رونقی در 
صنع��ت دریایی اتف��اق خواهد افت��اد: 1- اعتماد 
ب��ه ظرفیت های داخل کش��ور. ای��ن موضوع اگر 
در دیدگاه مس��ئولین به خوبی م��ورد توجه قرار 
گی��رد، می توان��د بس��یار موثر باش��د. 2- تدوین 
قوانین تس��هیل کنن��ده و حمایت��ی از مجموعه 
صنع��ت دریای��ی. 3- ایجاد متول��ی دریایی برای 
کلی��ت صنایع دریایی که بس��یاری از مدیران در 
صحبت های خود بارها به این مس��ئله اشاره می 
کنن��د. ما در حال حاضر به دو مرجع مراجعه می 
کنیم، یکی انجمن مهندسی دریایی که اختیارات 
قانون��ی ن��دارد و امکاناتی در اختیارش نیس��ت و 
دیگری دبیرخانه ش��ورای عالی صنایع دریایی که 
در واقعیت وضعیت مشابهی دارد. 4- تامین مالی 
برای سازندگان و مالکین و مجموعه های مرتبط 
با دریا که می تواند از محل صندوق توس��عه ملی 
باشد. امروز در بسیاری از کشورها سازنده کشتی 

با ارائه قرارداد ب��ه نزدیکترین بانک  می تواند وام 
بگیرد و با Rate بس��یار پایین تامین مالی انجام 
دهد. 5- الزام س��فارش س��اخت به داخل کشور. 
کس��انی که نیازمند به کش��تی یا س��ازه دریایی 
هستند، مجاز نباشند به راحتی و به بهانه فاینانس 
و یا هر بهانه دیگری ساخت را به کشورهای دیگر 
واگذار کنند، در حالی که توانایی و ظرفیت آن در 
داخل کشور وجود داشته باشد، زیرا به این ترتیب 
به دلیل نبود کار و پروژه اش��تغال از بین می رود 
و ش��رکت های ایرانی در کنار پتانس��یل هایی که 

دارند ورشکس��ت می ش��وند. 
پیشنهاد ویژه من این است که بیش از 140 فروند 
ش��ناور در حوزه های خدماتی دریایی، حفاری و 
نفت و گاز مشغول به کار هستند. کم تر از بیست 
درصد از این ش��ناورها مرب��وط به مالکین داخلی 
اس��ت و اکثری��ت آن ها مربوط به ش��رکت های 
خارجی. ایده اجرایی س��اده است و اینکه حداقل 
100 فروند از این شناورها به داخل سفارش داده 
شود. وزارت نفت که این شناورها را اجاره می کند 
و ارز را از کشور خارج می کند، پنج سال تضمین 
اجاره شناورهای س��اخت داخل را بکند، صندوق 
توس��عه یا بانک ها منابع مالی این پروژه را تامین 
کنند، قطعا س��ازندگان داخلی در زمان مناسب از 
عهده ساخت شناورها برخواهند آمد. این موضوع 
اصال پیچیده نیس��ت و با تصمیم در س��طح وزرا 
می تواند اجرایی ش��ود، نیازی به برگزاری مناقصه 
جهانی و برنده ش��دن ش��رکت های خارجی هم 
نیس��ت. البته غیرت و جرات برای تصمیم گیری 

در این موضوع ش��فاف و روش��ن الزم اس��ت. 

امروزه یکی از بزرگترین 
پروژه های خود را در 

قالب جوینت مشترک با 
دانشگاه های  عالی کشور، 
متخصصین خارجی، دفاتر 

طراحی خوِد سازمان، 
متخصصین کارفرمایی و 

مرکز همکاری های ریاست 
جمهوری در قالب یک 

کنسرسیوم گرد آورده ایم

بیش از 140 فروند 
شناور در حوزه های 
خدماتی دریایی  نفت 
و گاز کشورکه کمتر از 

20 درصد این شناورها 
مربوط به مالکین داخلی 

است، مشغول به کار 
هستند.
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راهحلمشکالتسازندگانصنایعدریایی،انسجامدرسفارشاتقطعات
وتجهیزاتدریایی

یکی از مشکات در حوزه تامین تجهیزات در صنعت دریایی عدم وجود اطاعات کافی و کامل است. شاید تکمیل اطلس تجهیزات  راه گشا 
باشد. مسئله دیگر عدم وجود تسهیات برای سازندگان است، ما بدنبال تاسیس یک نمایشگاه و هایپرمارکت تجهیزات دریایی هستیم و طرح 

آن در شورای عالی صنایع دریایی مطرح است ولی هنوز به نتیجه نرسیده ایم. 
در دومین روز برگزاری هجدهمین همایش صنایع دریایی،نشست تخصصی کمیته خودکفایی تامین تجهیزات، مواد و خدمات فنی مهندسی 
در سالن ابوریحان و به ریاست مهندس امیر بابایی در مرکز همایش های بین المللی  برگزار شد. در ادامه مشروح بحث ها و نظرات مطرح شده 

در این نشست تخصصی را می خوانید:

مهندس سماواتیان) سازمان صنایع دریایی(: 
خوش��بختانه از س��ال گذش��ته نهال ای��ن کمیته 
گذاش��ته شد و رش��د خوبی داشته اس��ت. کتابی 
در خصوص مش��خصات و فعالیت شرکت ها تهیه 
ش��د که امیدواریم بتوانیم با افزایش تعداد شرکت 
های فع��ال و معتبر و بحث رتب��ه بندی آن ها به 
کمک موسس��ه رده بندی ایرانیان در آینده کمیته 
را فع��ال ت��ر کنیم. موض��وع مهم دیگ��ر اینکه در 
همایش اختصاصی که صندوق توس��عه دریایی با 
محوری��ت تامین مالی تامین کنندگان تجهیزات و 
شناورهای دریایی در جزیره کیش برگزار کرد ، به 
نقاط مش��ترک و مصوبات بسیار خوبی رسیدیم، از 
جمله اینکه بانک صادرات، بانک توس��عه تعاون و 
بان��ک کارآفرین وام های خرد 200 میلیونی تا وام 
ه��ای20 میلیارد تومانی که خود صندوق توس��عه 
ارائ��ه خواهد داد مصوب ک��رد و تفاهم نامه هایی 
در ای��ن خصوص به امضا رس��ید، ب��ه این ترتیب 
برای تجهیزکنندگانی که تولیدات مختصر تا 200 
میلیون توم��ان با ارائه وثیقه های بس��یار کم وام 

داده خواهد ش��د و این موفقیت بس��یار خوبی بود 
که صندوق توسعه صنایع دریایی اقدامات تسهیل 
کنن��ده ای در این خصوص به انجام رس��انده اند. 
همچنین با یک شرکت ماشین سازی چینی تفاهم 
نامه ای به امضا رس��ید که مطابق آن این ش��رکت 
ب��ه عنوان فاینانس��ور و جوینت هم��کار در زمینه 
های س��اخت تجهیزات فعال خواهد بود؛ بنابراین 
گام های مهمی برای حمایت و پشتیبانی از تامین 

کنندگان برداشته شده است. 
:)Chairman(مهندس امیر بابایی

جلس��ات کمیت��ه تامین تجهیزات در طول س��ال 
گذش��ته و طی چهار جلسه برگزار شد هرچند که 
من به ش��خصه از پیشرفت مجموعه رضایت کافی 
را ن��دارم، زیرا حرکات مهمی غی��ر از تهیه اطلس 
تجهیزات دریایی انجام نشد، در مورد این اطلس ما 
تالش کردیم با فرمتی که در داخل سایت انجمن 
قرار دارد با ش��رکت های مختلف تماس بگیریم و 
اکثر شرکت ها نتوانستند به صورت کامل اطالعات 
تولیدات خ��ود را در اختیار ما قرار دهند. قرار بود 

تا قبل از برگزاری نمایش��گاه چ��اپ دوم اطلس را 
انجام دهی��م که موفق به این کار نش��دیم ولی تا 
دیماه امس��ال ورژن دوم منتشر می شود. زمانی که 
در مورد تجهیزات صحبت می کنیم، در ابتدا باید 
توانمندی ها و تولیدات داخلی را بررس��ی کنیم و 
باید مرجعی در این خصوص وجود داش��ته باشد. 
م��ن فکر می کنم این ش��روع کار ب��وده و باید در 
آینده یک دایره المع��ارف 400-500 برگی تهیه 
ش��ود و این پتانسیل وجود دارد؛ مثال در مجموعه 
س��ازمان صنای��ع دریای��ی بیش از 100 ش��رکت 
تجهی��زات موردنیاز مجموع��ه را تامین کرده اند و 
اس��تانداردهای الزم را هم کس��ب ک��رده اند، ولی 
بعضی از این شرکت ها بنابر دالیلی نمی خواستند 
نوع محص��ول و تمامی تجهی��زات در اطلس قرار 
گیرد، زی��را این موضوع مس��ئولیت هایی را برای 
آن ه��ا ایجاد می ک��رد، به عنوان مثال ش��رکتی 
که کاالیی با مصرف دوگانه س��اخته، نمی خواست 
جزئی��ات فعالیت ها و تجهیزات��ش در اطلس قرار 
گیرد. حداقل فایده تهیه این اطلس این اس��ت که 

هجدهمین همایش صنایع دریایی کمیته تخصصی
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می تواند ثابت کند صحبت کس��انی که می گویند 
در ایران هیچ تجهیزاتی س��اخته نمی شود، درست 

نیست. 
همانطور که می دانید س��اخت تجهیزات در کشور 
ما بعضا با حمایت بعضی از مجموعه های دولتی و 
نیمه دولتی بوده است، زیرا اگر تعداد سفارش برای 
بخش خصوصی به اندازه الزم نباش��د، ساخت آن 
ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت و سازنده شناور 
ه��م ترجیح می دهد آن را از خارج از کش��ور وارد 
کند.  اما زمانی که تعداد کم اس��ت قیمت باال می 
رود، در خصوص شناورهای نظامی توجیه قیمتی 
مرحله دوم پروژه اس��ت و مهم تر این است که آن 
وسیله در داخل ساخته شود و دسترسی به قطعات 
یدکی و تعمیرات وجود داش��ته باش��د و هزینه در 
ف��از دوم  قرار می گیرد، از ط��رف دیگر در بخش 
غیرنظامی رقابت قیمتی سختی وجود دارد و حتما 
باید تجهیزات با ک��م ترین مبلغ ممکن خریداری 
شود، در نتیجه در این بخش نیاز به حمایت وجود 
دارد و اگر کسی بخواهد وارد بحث تامین تجهیزات 
شناورهای ساخت داخل شود یا باید یارانه دریافت 
کند و یا تعداد سفارشات افزایش یابد. موضوع دوم 
بحث تسهیالت است و اگر به سازنده ای تسهیالت 
با شرایط ویژه ارائه نش��ود، امکان ندارد بتواند کار 
خود را توسعه و ادامه دهد. بحث سوم نیز سفارشات 
اس��ت و جلساتی با ش��ورای عالی صنایع دریایی و 
صن��دوق توس��عه برگزار و با وزی��ر صنایع هم این 
موضوع مطرح شد و در نهایت مقرر شده همانطور 
که در بحث تعمیرات تسهیالتی ارائه می شود برای 
س��ازندگان تجهیزات هم تسهیالتی در نظر گرفته 
ش��ود، البته مش��روط بر اینکه فرمت موردنظر آن 
ها را بتوانند پر کنند و س��قف خاصی دارد. مساله 
دیگر در بحث سفارشات عدم وجود انسجام است و 
اینکه شرکت های بزرگ مانند کشتیرانی، شرکت 
ملی نفت و ...یا خودش��ان استفاده کننده نیستند 
که باید Subcontractor ها این کار را بکنند و 
یا اگر استفاده می کنند، ترجیح می دهند از خارج 
از کش��ور و در زمان های خیل��ی کوتاه خریداری 
کنن��د. مجموعه این عوامل دس��ت به دس��ت هم 

داده تا مجموعه س��ازندگان تجهیزات فقط تمایل 
به همکاری با بخش های نظامی را داش��ته باشند. 
فعالیت هایی که کمیت��ه تامین تجهیزات انجمن 
مهندس��ی انجام داده برگزاری جلس��ات با شورای 
عالی صنای��ع دریای��ی و صندوق توس��عه صنایع 
دریای��ی و تهیه اطلس تجهیزات بوده اس��ت. مهم 
ترین هدف ما در برگزاری این جلس��ه این بوده که 
نقاط ضعف خود را در گذشته دریابیم، برای آینده 
ه��دف گذاری کنیم و نقطه نظرات و پیش��نهادات 
حاضران در جلس��ه را بشنویم و به صورت مکتوب 
مورد اس��تفاده قرار دهیم و این نتایج در جلس��ات 
سال آینده کمیته به کار گرفته شود. من به عنوان 
کسی که به مدت 25 سال باالترین تمرکز را روی 
بح��ث بومی س��ازی تجهیزات داش��ته ام، متوجه 
ش��ده ام که در بحث غیرنظامی ما انس��جام خوبی 

در بخش س��ازندگان تجهی��زات نداریم. زمانی که 
نمایش��گاه نفت و پتروشیمی برگزار می شود، شما 
م��ی بینید که تع��داد زیادی از ش��رکت ها تمایل 
دارند وارد نمایش��گاه شوند، به این دلیل که پروژه 
های ش��رکت نف��ت متن��وع و تعداد آن ه��ا زیاد 
اس��ت، اما این مسئله در مورد ش��ناورها به دلیل 
تنوع ش��ناورها- نفت کش، یدک کش،مسافربری، 
گردش��گری، تن��درو، فایب��رگالس و...-  و چ��ون 
هرکدام تجهیزات خاص خود را دارد، مساله وجود 

دارد و هی��چ کس هم نمی توان��د ادعا کند که باید 
تمام این تجهیزات را تماما در داخل کشور ساخت. 
بعضی از قطعات مانند موتور، گیربکس، ش��فت و 
پروانه و سیستم های کنترل از جمله مواردی است 
که ما در براورد اولیه احساس می کردیم که توجیه 
اقتصادی در داخل کشور ندارد بلکه به عنوان یک 
پکیج باید جدا تامین ش��ود، ول��ی بقیه موارد که 
ش��امل تاسیسات اس��ت را می توان گسترش داد و 
در داخل کش��ور تهیه کرد. مساله اصلی در داخل 
کش��ور این اس��ت که در داخل کش��ور بسیاری از 
شرکت ها دوست دارند پکیج های تاسیساتی خود 

را از خارج از کشور تامین کنند. 
مهن�دس مقیمی) تامی�ن کنن�ده تجهیزات 

دریایی(:
بحثی که وجود دارد این اس��ت که ما در ایران دو 
موسسه رده بندی داریم که هیچ کدام همدیگر را 
قبول ندارند. کس��ی م��ی رود از چین قطعه ای را 
خریداری می کند و هر دو موسسه قبول می کنند 
در حالی ک��ه Certificate آن ها تاییدیه ندارد، 
ول��ی مثال قطعه ای را ما س��اخته ایم که توس��ط 
موسس��ه رده بندی ایرانیان تایید ش��ده است ولی 
موسسه رده بندی آسیا قبول نمی کند و بالعکس و 
این مش��کل بزرگی است که باید از طریق سازمان 
 Supplier بن��ادر و دریانوردی حل ش��ود. م��ن
هس��تم و ش��ناور تجهیز می کنم ولی گرفتار این 
معضل شده ام. به نظر می رسد کمیته خودکفایی 

باید روی حل و فصل این مساله کار کند. 
نماینده موسسه رده بندی ایرانیان: 

ما نشست مش��ترکی را با موسسه رده بندی آسیا 
داش��تیم و روی این مساله صحبت کردیم و تا دو 
ماه آینده این معضل حل می شود و تعامل بین دو 

موسسه ایجاد می شود. 
مهندس بابایی:

به این علت که یک رقابت ناسالم و غیر معقول بین 
دو مجموعه از ابتدا شکل گرفته است ولی فکر می 
کنم دو موسس��ه در حال برقراری ارتباط س��ازنده 
با یکدیگر هس��تند چون خود س��ازمان بنادر هم 
اخیرا طرحی داش��تند که یک موسسه رده بندی 

اگر 40-50 شناور 
در سال در داخل 

ساخته شود، توجیه 
اقتصادی وینچ ساز، 
پمپ ساز، تابلوساز و 
موارد دیگر وجود دارد.
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بین المللی متش��کل از دو مجموعه شکل بگیرد و 
این پیشنهاد خوبی است و امیدواریم به سمت یک 
دس��ت شدن رده بندی در کش��ور برویم. هدف ما 
این بود که موسسه ای را ایجاد کنیم که وابستگی 
به جایی نداشته باش��د و درآمد آن صرف آموزش 
و ارتقا خود موسس��ه ش��ود. این موضوعی که شما 
اشاره کردید بسیار تاسف بار است، اینکه یک کاغذ 
از مجموع��ه فروش��نده های چین��ی بیاید و هردو 
قبول کنند ولی در مورد سازندگان داخلی همدیگر 

را قبول نداشته باشند. 
مهندس مقیمی:

اتفاق��ا امکان رقابت بین موسس��ات ایرانی بس��یار 
خوب اس��ت، همه موسس��ات عضو IACS دارای 
نرخ های تعرفه ای متفاوتی هس��تند و مالیمات و 
سخت گیری های مخصوص به خودشان را دارند، 
ول��ی م��دارک همدیگر را قبول دارن��د.  زمانی که 
ش��ناور از خارج از کش��ور می آید، اینجا بی هیچ 
مشکلی کالس می شود. کابل آن را نگاه نمی کنند 
و مثال ب��ه وینچ هم توجهی ندارن��د، من در مورد 

هر دو موسس��ه صحبت می کنم. آن ها نمی آیند 
بگویند که این کابل دریایی است یا خیر، حتی در 
مورد ش��ناورهای مسافربری که این موضوع بسیار 
مهم اس��ت. اما زمانی که می خواهید محصولی را 
تح��ت کالس دیگری خری��داری کنید، یکدیگر را 

قبول ندارند.
آق�ای س�اجدی) نماینده قرارگاه س�ازندگی 
ن�وح(: مس��ائلی در م��ورد مص��رف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان داخلی وج��ود دارد. ما در مواردی 
مصرف کننده قطعات داخلی بودیم، به مش��کالتی 
برخوردیم که حاضر بودیم کاال را با قیمت باالتر از 
س��ازنده داخلی خریداری کنیم ولی به شرطی که 
کیفیت الزم را داش��ته باش��د. اما در عمل متوجه 
ش��دیم که اینطور نیس��ت. برای حل این قضیه به 
وس��یله هیئت مدی��ره و مصوباتی ت��الش کردیم 
حداق��ل در مورد تجهی��زات س��رچاهی از تامین 
کنندگان داخلی استفاده کنیم، زیرا کیفیت و عمر 
تجهی��زات داخلی پایین ت��ر از تجهیزات خارجی 

اس��ت، ولی در مواردی که داخل چاه بود آس��یب 
جدی به ما وارد ش��د و س��ازندگان نتوانستند این 
مساله را حل کنند و البته که حمایت های دولتی 
هم الزم اس��ت. من فکر می کنم سازندگان ما باید 

به سمت تکنولوژی روز حرکت کنند. 
مهندس بابایی:

در بخش نفت و گاز چون قطعات به تعداد زیاد مورد 
استفاده قرار می گیرند، توجیه اقتصادی برای کار 
تخصصی روی آن قطعه وجود دارد، ولی در صنعت 
دریایی این بخش بس��یار مهم است که سفارشات 
منس��جم شود. یکی از مشکالت در این حوزه عدم 
اطالع��ات کاملی از س��ازندگان داخلی می باش��د 
و ش��اید تکمیل اطلس تجهیزات راهگش��ا باشد و 
مسئله دیگر عدم وجود تسهیالت برای سازندگان 
اس��ت. موضوع دیگر اینکه ما بدنبال تاسیس یک 
نمایشگاه و هایپرمارکت تجهیزات دریایی هستیم 
و طرح آن در ش��ورای عالی صنایع دریایی مطرح 

است ولی هنوز به نتیجه نرسیده ایم. 
 مهن�دس رضای�ی نس�ب) نماینده ش�رکت 

مپنا(: 
در ش��رکت نفت وندورلیستی وجود دارد که وقتی 
یک س��ازنده ش��رایط الزم برای تولید یک تجهیز 
را م��ی گذراند، در آن وندورلیس��ت قرار می گیرد 
و بقیه ش��رکت ها به آن وندورلیس��ت refer می 
دهند، آی��ا در مورد س��ازندگان تجهیزات دریایی 
نیز س��ازوکاری اینچنینی وجود دارد؟ سوال دیگر 
اینک��ه تجهیزاتی وجود دارد ک��ه تجربه آن ها در 
کشور ما وجود نداشته است، به عنوان مثال دیزل 
در سیس��تم های رانش کار ش��ده است ولی برای 
توربین گاز تجربه ای وجود نداش��ته اس��ت. فرض 
کنید بخواهیم از جه��ت رده بندی برای تجهیز و 
س��اخت اقدام کنیم. تعامل به چه صورت می تواند 
شکل بگیرد؟ زیرا تجربه ای در این خصوص وجود 
ن��دارد و موسس��ات رده بندی در ای��ن حوزه وارد 
نش��ده اند و من فکر می کنم چالشی در این حوزه 

وجود دارد.
مهندس بابایی:

دو مجموعه در کشور دارای وندور لیست هستند، 
یکی ش��رکت ملی نفت و دیگری وزارت دفاع. اگر 
ش��رکتی در وندورلیست ش��رکت ملی نفت نباشد 
در مناقصات هم نمی تواند ش��رکت کند، در وزارت 
دفاع هم سیس��تمی به نام س��متا وج��ود دارد که 
موارد مختلفی برای ورود به این وندورلیست چک 
می ش��ود. یکی از اهداف ما در کمیته این بوده که 
با تکمیل اطلس تجهیزات به صورت یک لیس��ت 
آن را ب��ه وزارت صنایع ارائه کنیم، با این عنوان که 
سازندگان استاندارد در صنعت دریایی این شرکت 
ها هس��تند، بر مبنای این اطالعات حتی می توان 
در مورد محدودیت ها به ش��کل دقیقی اعمال نظر 
کرد، یعنی اگر می خواهند وینچ وارد نشود، بدانند 
5 س��ازنده وینچ در داخل کش��ور وج��ود دارد که 
می توانند وینچ های مختلف با چه سایز و کیفیتی 
را تولی��د کنن��د و بعد اج��ازه واردات تجهیزات را 
ندهن��د، نه اینکه به ش��کل کلی گفته ش��ود هیچ 
قطعه ای وارد کش��ور نشود. اما در مورد سوال دوم 
ب��رای موارد اینچنینی قطعا باید همکاری و تعامل 

مش��ترک در قالب قرارداد بین مجموعه سازنده و 
موسس��ه رده بندی وجود داشته باشد تا به صدور 

تاییدیه منجر شود. 
مهندس مقدمی) نماینده شرکت نظم آفرینان 

صنعت سهند(:
ش��رکت ما در بخش تخلیه و بارگی��ری بندر امام 
خمینی فعال اس��ت. ما در ح��ال انجام یک پروژه 
غ��الت در ای��ن بندر هس��تیم که مبل��غ آن 150 
میلیارد تومان اس��ت. معضلی که م��ا با آن مواجه 
بودیم  تامین تجهیزات مکنده و جرثقیل است، در 
قرارداد ما با س��ازمان بنادر و دریانوردی ذکر شده 
که حتما تجهیزات از ش��رکت های اروپایی تامین 
گردد. من هم قب��ول دارم که Material اروپایی 
ها و شرکت های آمریکایی بسیار با کیفیت است، 
اما چشم اندازی که ما در این حوزه در آینده داریم 
به چه شکل خواهد بود و آیا در مورد این تجهیزات 

Critical ما تا ابد وارد کننده باید باشیم؟ 
مهندس بابایی:
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موتور کشتی یکی از اساسی ترین تجهیزات کشتی 
است و ش��اید سیس��تم رانش و کنترل آن از نظر 
وزن تجهیزاتی 40 درصد از ساخت شناور را در بر 
بگیرد. من به ش��خصه ده سال روی موضوع انتقال 
تکنولوژی موتورهای ش��ناورها فعالیت های خوبی 
صورت گرفته و اخیرا آقایان موفق ش��دند دو- سه 
س��ایز موتور را با یک روش خاص جلو ببرند، چون 
برای اینکه ش��ما پایه یک نوع موت��ور را در داخل 
کش��ور انجام دهید، در مرحله اول به 500 میلیون 
دالر سرمایه نیاز است تا بتوانید ادعا کنید کارهای 
مربوط به ریخته گ��ری را می توانید انجام دهید و 
بعضی از قطعات را مثل سیس��تم تزریق انژکتور و 
گاورنر را هم نمی توانید بسازید. ما زمانی می توانیم 
ادعای بومی سازی کنیم که توجیه اقتصادی پشت 
مساله باش��د و باید قیمت، زمان و کیفیت مدنظر 
باش��د، مگر اینکه مس��اله نظامی و امنیتی پش��ت 

مساله باشد.
مهندس وثوقی)شرکت فنی مهندسی پویش 

پژوهان صنعت(:
موضوع��ی که من در قالب صحب��ت ها در کمیته 
خودکفایی و سازندگان داخلی متوجه شدم، بومی 
سازی تجهیزات و در نهایت به منظور جلوگیری از 
خروج ارز از کشور و استانداردسازی است. من زاویه 
پنهانی در اهداف نهایی می بینم و آن هم شرکت 
های خدمات رسان در این زمینه کاری هستند، به 
عنوان مثال ما شرکت هایی داریم که مالک شناور 
و کش��تی و عمدتا به صورت کشتی های ترانزیت 
بر، باربر و خدمات رسان به سکوهای نفتی هستند، 
این ش��رکت ها برای تعمیر و نگهداری و خدمات 
مرتبط با آن ها به س��واحل جنوبی خلیج فارس و 
دریای عمان و عمدتا کشورهای عربی مراجعه می 
کنند. بخش بس��یار بزرگ��ی از ارزی که از صنعت 

دریایی و بخش تعمیر و نگهداری ما خارج می شود، 
از همین بخش است. سوال این است که چه برنامه 
هایی برای جلوگیری از این کار باید تعیین ش��ود؟ 
شرکت ما سال هاست در زمینه تعمیر، نگهداری، 
overhaul، major overhaul س��الیانه و دو 
ساالنه انواع پیشرانه ها و موتورهای دیزلی فعالیت 
می کند. آیا برنامه های حمایتی از شرکت هایی که 

در این زمینه کار می کنند، وجود دارد؟
مهندس بابایی:

صندوق حمایت از صنایع دریایی در تصمیمی که 
به تازگی گرفته است، تا سقف 500 میلیون تومان 
وام برای تعمیرات در داخل کشور واگذار می کند و 

از نظر تسهیالت با نرخ پایین این مساله حل شده 
است. به این ترتیب که در مدت زمان کوتاهی این 
اتفاق می افتد، یعنی ش��ما درخواست می کنید و 
می خواهید در ایزوایکو شناور خود را تعمیر کنید، 
نام��ه ای از ایزوایکو دریافت می کنید و به صندوق 
مراجعه می کنید. برای مراجعه ش��ناورهای ایرانی 

ب��ه امارات دلیلی وج��ود دارد: هر ش��ناوری برای 
خ��ودش ظرفیتی برای تعمیر و نگهداری دارد. اگر 
هم در اختیار ن��دارد، زمانی که به امارات می روند 
نمایندگی هایی هستند که خیلی راحت می توان به 
آن ها مراجعه کرد و سفارش را در مدت زمان 48-

72 س��اعت فراهم کنند) مگر نیاز به ساخت وجود 
داشته باشد.( ولی متاسفانه این امکان در کشور ما 
وجود ندارد. مس��اله دیگر زمان اس��ت و اینکه تیم 
هایی به ش��ما مراجعه می کنند و Estimate می 
کنند، به این ش��کل که مث��ال در عرض 15 روز ما 
کار را ب��ا Offer و Order هایی که دارید، انجام 
می دهی��م ولی این موضوع در داخل ایران رعایت 
نمی ش��ود و تعهدی نسبت به زمانی که برای انجام 
کار پیش بینی می شود، وجود ندارد و ضرر و زیان 
ایجاد می کند؛ بنابراین اگر به سمت امارات گرایش 
پی��دا می کنند و حتی با هزینه باالتر به دلیل این 

مسائل است.
مهندس وثوقی:

بحث��ی که در م��ورد زمان مطرح می باش��د کامال 
درس��ت اس��ت، ولی دلی��ل آن چیس��ت؟ ما نیم 
مجموعه هایی را که از روی موتورها برای بازسازی 
می خواهی��م منتقل کنیم ب��ه کارخانه های اصلی 
یا منطق��ه آزادی مث��ل جزیره کیش، با مش��کل 
بزرگ��ی در بحث گمرک��ی مواجه هس��تیم. ما در 
تمام تعمیراتی که روی ش��ناورهای جزیره کیش 
انجام داده ایم، این مش��کل را داش��ته ایم، زیرا به 
دلی��ل منطقه آزاد بودن ش��ما ی��ک Core را می 
 Special Tools خواهید برای بازس��ازی ببرید و
برای اندازه گیری و دمونتاژ و بحث های دیگر دارد 
و ش��ما نمی توانید همه این ها را به جزیره بیاورید، 
حتی اگر این امکان فراهم باشد، بعدتر نمی توان آن 
ها را به دلیل بحث منطقه آزاد بودن بازگرداند.   

زمانی می توانیم ادعای 
بومی سازی کنیم که 

توجیه اقتصادی پشت 
مساله باشد و باید 

قیمت، زمان و کیفیت 
مدنظر باشد، مگر اینکه 

مساله نظامی و امنیتی 
پشت مساله باشد.
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هجدهمین همایش صنایع دریایی

نشستمشترکفعاالندریاییایرانوهلند
در دومین روز از هجدهمین همایش صنایع دریایي، کمیته مهندس�ي س�احلي و فراساحلي، کمیته کشتي سازي انجمن مهندسي دریایي 
ایران و همچنین انجمن صنایع دریایي هلند )NMT( کارگاه مشترکي را در محل برگزاري همایش برگزار کردند. هدف از برگزاري این کارگاه 
ایجاد بستری مناسب جهت شناخت بهتر بین شرکت هاي فراساحلي و کشتي سازي ایران با شرکت هاي دریایي هلند و استفاده مناسب از 
فرصت پسا برجام براي توسعه و ارتقاي صنایع دریایي کشور بوده است. عاوه بر این در جلسه فوق روش هاي همکاري مشترك شامل انتقال 

تکنولوژي و فناوري و همچنین روش هاي تامین مالي مورد بحث و تبادل نظر بین طرفین قرار گرفت. 

در ابتدای این جلس��ه دکتر س��عید مظاهري رئیس 
کمیته مهندس��ي ساحلي و فراساحلي انجمن ضمن 
ارائه توضیحاتي در خصوص کارگاه مشترک و اهداف 
آن، برنام��ه هاي در نظر گرفته ش��ده را بیان نمودند. 
دکتر مظاهری در ادامه اهداف و فعالیت هاي انجمن 
مهندس��ی دریایی ایران را به ش��رکت هاي هلندي 

معرفي نمودند. 
در ادامه وی گزارشي از وضعیت صنایع دریایي ایران 
شامل صنایع فراساحل، صنایع کشتي سازي، وضعیت 
تولید دانش در کش��ور، برنامه ه��اي فناوري دریایي 
کش��ور، توانمندي هاي صنایع دریایي ایران، اطلس 
ش��ناورها و تجهیزات دریای��ي و روش هاي همکاري 

هاي مشترک را ارائه نمودند. 
سپس آقاي ارنه هویتینک هماهنگ کننده بازرگاني 
انجمن صنای��ع دریایي هلند، از انجمن مهندس��ي 
دریای��ي ایران ب��راي هماهنگي هاي انج��ام داده و 
فرصت اختصاص یافته به شرکت هاي دریایي هلندي 
تشکر و قدرداني نمودند. وی در ادامه توضیحاتي در 
خصوص انجمن صنایع دریایي هلند و ش��رکت هاي 
عضو ارائه نمودند. سپس ایشان بازار دریایي ایران را 
فرصتی مناسب براي شرکت هاي هلندي برشمردند 

و ضمن��ا اظهار نمودند که مدیران ارش��د حدود 30 
ش��رکت هلندي در زمینه هاي مختلف تجهیزات و 
فناوري هاي دریایي هم اکنون در این نشست حضور 

یافته اند. 
سپس نمایندگان شرکت های هلندی حاضر در جلسه 
به منظور آش��نایی حاضرین ب��ه معرفی فعالیت های 
شرکت های متبوع خود پرداختند و بعد از آن نماینده 
صندوق توس��عه صنایع دریایي گزارش��ي از وضعیت 
صن��دوق و جایگاه آن در صنایع دریای��ي ارائه نمود، 

س��پس مهندس اعتصام مدیر عامل شرکت تایدواتر 
گزارشي از وضعیت ش��رکت و فعالیت هاي آن براي 
حاضرین تش��ریح کرد. در ادامه گزارش��ي از شرکت 
صنعتي دریای��ي ایران )صدرا( ارائه ش��د. اقاي دکتر 
بهاري معاونت فراساحل ش��رکت تاسیسات دریایي 
ایران نی��ز فعالیت هاي فراس��احلي IOEC را تبیین 

نمودند. 
شایان توجه است که در حین ارائه گزارشات سواالتي 
نیز از طرف ش��رکت هاي هلندي مطرح مي ش��د که 
توسط حاضرین و یا بعضا توسط دکتر سعید مظاهري 
و یا آقاي ارنه هویتینگ توضیحات تکمیلي مرتبط ارائه 

شد. 
در پایان آقایان دکتر سعید مظاهري و ارنه هویتینگ 
مطالب جلس��ه را جمع بندي نمودند. طرفین اظهار 
کردند که دو نشس��ت که مجموعا حدود 3 ساعت به 
طول انجامید بنا به اظهار نظر حاضرین بسیار مفید، 
پربار و هدفمند بوده است. طرفین از اینکه شرکت هاي 
دریایي ایراني و هلند توانستند در یک فضاي صمیمي 
به بحث و گفتگو بپردازند اظهار خرسندي نمودند و از 
طرفین خواستند که در خصوص موضوعات جزیي تر 
در فرصت باقیمانده همایش و نمایشگاه گفتگو هاي 
خود را ادام��ه دهند. ضمنا طرفین در خصوص ادامه 
همکاري هاي انجمن مهندسي دریایي ایران و انجمن 

صنایع دریایي هلند تاکید کردند. 

در پایان مقرر ش��د که این نشست هاي مشترک در 
همایش بعدي نیز ادامه یابد.     

کشتی سازی و فراساحل
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هجدهمین همایش صنایع دریایی

هرصنعتیبرایرشد،نیازبهمهارتنیروهایانسانیدارد

سازمان ها و نهادهای کشور فارغ التحصیان دریایی ما را به رسمیت نمی شناسند؛ به این معنا که شما اگر مهندس مکانیک باشید نظام 
مهندسی به شما پروانه کار خواهد داد ولی اگر به دنبال عنوان همین مهندِس مکانیک کلمه دریایی باشد، با مشکل روبرو می شود.  

در جریان برگزاری هجدهمین همایش صنایع دریایی ایران نشست تخصصی کمیته آموزش و تحقیقات انجمن مهندسی دریایی ایران 
در مرکز همایش های بین المللی کیش به ریاست دکتر نوبختی عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران و عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و با حضور مدیران و متخصصان آموزشی- تحقیقاتی برگزار شد. مشروح این نشست  تخصصی را در 

ادامه می خوانید:

دکتر نوبختی) عضو هیئت علمی پژوهش�گاه 
ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی(:

ما در کمیته آموزش و تحقیقات که از قدیمی ترین 
کمیت��ه های انجمن اس��ت روی چند محور تمرکز 
داریم؛ بحث اول آموزش های آکادمیک شامل مراکز 
آموزش��ی و دانشگاه ها است و دیگری آموزش های 
غی��ر آکادمیک که اهمی��ت دارد و ما معتقدیم هر 
صنعتی برای رش��د نیاز به مهارت نیروهای انسانی 
دارد. موضوعی که بیش��تر از همه می خواهیم به آن 

بپردازیم، برنامه سال آینده کمیته است.
کاپیتان حس�ن تیمورتاش)دبیرکل اتحادیه و 

انجمن صنفی مالکان کشتی(:
م��ا در 24 امین همای��ش ارگان ه��ای دریایی که  
بررسی کردیم، متوجه شدیم به ابعاد آموزشی توجه 
نش��ده است. فقط در قطع نامه حمایت خودشان را 
در یک بن��د از طرح تجهیز نی��روی دریایی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران به منظور انجام بخشی از 
کارورزی دانشجویان دریانوردی تجاری اعالم کرده 

اند. پس ضرورت تبیین یک بند با محوریت آموزش 
در قطعنامه نهایی همایش هجدهم ضروری اس��ت، 
یکی از مس��ائلی که برای ما و مالکان و دریانوردان 
اهمیت زیادی دارد بحث کنوانس��یون های دریایی 
اس��ت، یک��ی از پیش��نهادات من این اس��ت که ما 
باید بتوانیم دوره هایی برای آش��نایی دریانوردان با 
کنوانس��یون های بین الملل��ی در رده های مختلف 
داش��ته باشیم. یکی از مهم ترین آن ها کنوانسیون 
Emercy اس��ت که به دریانوردان مرتبط اس��ت و 
مالکان آشنایی چندانی ندارند. یکی از مشکالتی که 
ه��م اکنون بین انجمن مالکان و انجمن دریانوردان 
وجود دارد همین بحث کنوانسیون کار است که به 
قول آن ها اجرایش برای دریانوردان ضروری اس��ت 
چون Facility و امکانات برای دریانوردان خواسته 
شده است و مالکان هم از این بابت چندان خوشحال 
نیستند، چون باید تمام امکانات را برای دریانوردان 
فراهم کنند و با توجه به رکود کار و مشکالت خاصی 
که با آن مواجه هستند، این موضوع برای آن ها هم 

مشکل زا است. اخیرا اتحادیه جلسه ای را با وزارت 
آموزش و پرورش برگزار کرد، زیرا تقریبا کس��ی به 
هنرستان ها وقعی نمی گذاشت و خوشبختانه از این 
موضوع استقبال کردند و من این موضوع را در اتاق 
فکر سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از آیتم 
های قابل بررسی در کشور مطرح کردم. من فکر می 
کنم یکی از سیاس��ت های کلی در کمیته می تواند 
این باشد که متقاضیان در هنرستان ها تقویت شوند، 
کسانی که واقعا حامی ندارند و من در بازدید از این 
هنرس��تان ها متوجه شدم که هیچ امکاناتی ندارند. 
این فاجعه اس��ت که فرزندان ما با کمترین امکانات 
در این حوزه آموزش ببینند. ما 9 هنرستان دریایی و 
دریانوردی در خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان، گلستان، گیالن و مازندران داریم. هیچ 
کدام از کسانی که از هنرستان ها فارغ التحصیل می 
شوند بر مبنای LCCW و استانداردهای بین المللی 
نیست که ما بخواهیم آن ها را روی کشتی ها جذب 
کنیم، این دوس��تان سه س��ال زحمت کشیده اند و 

کمیته تخصصی

Marine Engineering
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دیپل��م دریایی گرفت��ه اند ولی به ش��کل عملیاتی 
فعالیت نداشته اند و سواد تئوری باالیی هم ندارند و 
بر مبنای استانداردها نیست که باید در مواردی آن 
ها را از اطالعات تخلیه کنیم. ما باید برای باالبردن 
س��طح  آموزشی در هنرستان ها تالش کنیم، مثال 
کسانی می توانند به عنوان اسپانسر کمک کنند و یا 
یک دوره آموزشی را بر عهده بگیرند. موضوع دیگر 
این است که در 9 هنرستانی که اشاره کردم فقط 2 
کاپیتان تدریس می کنند. من ازکمیته درخواست 
دارم برای توسعه منابع انسانی در این بخش مهم از 
صنعت دریایی حمایت همه جانبه از هنرستان های 
دریایی را مدنظر داشته باشد. بحث دیگر ماده 9 در 
مجلس شورای اس��المی بود که بر مبنای آن تمام 
فارغ التحصیالن دریایی در دریا خدمت سربازی را 
انج��ام دهند. اما در نهایت زمانی که مجلس بعضی 
از قوانی��ن نظام وظیفه، از جمله همی��ن ماده 9 را 
حذف کرد ک��ه من فکر می کنم ح��ذف این ماده 
مصوب درست نبوده است و هنوز فراکسیون دریایی 
در مجلس شکل نگرفته که از این طریق پیگیری ها 
را انجام دهیم، البته دفتر حقوقی مجلس می گوید 
این مصوبه حذف نش��ده ولی در عمل نظام وظیفه 
اعالم می کند که این مصوبه کنار گذاشته شده است 
و تبصره 66 گذاشته شده است که مطابق آن باید از 
نظام وظیفه اجازه گرفت، یعنی شما می گویید من 
ای��ن تعداد نیرو نی��از دارم و نظام وظیفه مجوز می 
دهد، ولی با وجود ماده 9 که روند درستی را تعیین 
کرده اس��ت چرا باید این پیچیدگی ها ایجاد شود. 
به همین خاطر دانشگاه چابهار به وضعیتی رسیده 
است که به جای تدریس دروس دریایی تخصصی- 
چیزی که مبنای ابتدایی شکل گیری آن بود- امروز 

دروس اقتصاد و زبان تدریس می شود. 
دکتر نوبختی:

دو س��وال در اینجا مطرح اس��ت، ما بحث آموزش 
کنوانس��یون ه��ا را در برنامه کمیته آم��وزش قرار 

خواهی��م داد. ش��ما فکر می کنید ای��ن برنامه باید 
در یک س��مینار یک روزه برگزار ش��ود و یا در یک 
دوره آموزش��ی قرار داده شود و محل مناسب برای 

برگزاری آن کجاست؟
کاپیتان تیمورتاش:

م��ن فکر می کنم با برگزاری یک س��مینار دو روزه 
می توان به هدف رسید. از شهرهای شمالی و جنوبی 
باید در این سمینار شرکت کنند و باید مجموعه ای 
از اساتید شرکت کنند و به نظر من برگزاری آن در 
تهران)کشتیرانی، نفتکش و یا اتحادیه مالکان( ، در 
ش��مال محمودآباد و در جنوب بندرعباس از جمله 

مکان های مناسب برای برگزاری سمینار است.

مهندس مکفایی) سازمان صنایع دریایی(:
در حوزه تعمیرات و ساخت در کشورهای پیشرو از 
هنرستان شروع می کنند. کارگران و تکنسین ها به 
صورت تخصصی در حوزه کش��تی سازی و کشتی 
ران��ی تعلیم م��ی بینند و ای��ن موض��وع در حوزه 
تعمیرات هم هس��ت. آیا زیرساختی این چنینی در 
هنرس��تان های دریایی داریم و یا می توان برای این 

حوزه برنامه ریزی کرد؟

دکتر نوبختی:
در گذش��ته معموال کارخانجات ب��زرگ یک مرکز 
آموزش��ی تاس��یس می کردند و آموزش نیروها را 
خودش��ان بر عه��ده می گرفتند و ای��ن موضوع در 
مورد کارخانجات تخصصی مانند ماش��ین س��ازی، 
کشتی سازی،حوزه نفت و گاز و... وجود داشت. مثال 
کارخانه ماشین سازی اراک یک مرکز آموزش دارد 
و در ایزوایکو هم این مرکز آموزش��ی تا حدی فعال 
شده است، در مورد هنرس��تان ها باید روی مساله 
کار شود. ش��ورای عالی صنایع دریایی نیز در حال 
انجام اقداماتی در این حوزه اس��ت تا ضعف ها را در 
این حوزه شناس��ایی کند و برای از بین بردن نقاط 
ضعف و تقویت آن ها تالش کند. البته این موضوع 
نیز هنوز عملی نشده اس��ت و در ابتدای کار است، 
ولی این مسئله که در صنعت دریایی بایستی غیر از 
مباحث آکادمیک روی مسائل فنی و حرفه ای تاکید 
کنیم، نکته ای است که فکر می کنم همه دوستان 
به آن اذعان دارند. این می تواند از جمله موضوعاتی 

باشد که ما در سال آینده باید بر آن تمرکز کنیم. 
مهندس گرامی) وزارت نفت(:

یک��ی از م��وارد مه��م در آموزش ها ب��رای کاهش 
تهدی��دات  محیطی و شناس��ایی آن ها در عملیات 
در صنایع دریایی می تواند بحث های مدل س��ازی 
و شبیه س��ازی، نرم افزارها و فناوری اطالعات باشد. 
آی��ا در انجمن های دریایی و ارگان های مربوطه به 

آموزش های این چنینی پرداخته می شود؟
دکتر نوبختی:

ما در انجمن مهندس��ی دریایی ای��ران هنوز به این 
مساله نپرداخته ایم و فعالیتی در این خصوص نداریم 
ولی در مراکز آموزش��ی و دانشگاه ها باید روی این 
مساله فکر شود. ضرورت آموزش های نرم افزاری را 
باید در سمینارها و جلسات مطرح کنیم تا زمینه کار 
فراهم شود، ولی در انجمن مهندسی دریایی فعالیتی 

در این خصوص انجام نشده است. 

بر مبنای ماده 9 د ر 
مجلس شورای اسالمی 

تمام فارغ التحصیالن 
دریایی می توانستند  در 

دریا خدمت سربازی خود 
را انجام دهند، اما این 
ماده بعدتر حذف شد.
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دکتر مطلبی) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
دریایی امام خمینی نوشهر(:

در دانش��گاه نوش��هر بیش از 110 دانش��جو بورس 
کشتیرانی گرفته ایم و حدود 3-4 ماه است که کار 
آن ها شروع شده است و 80 نفر در بهمن ماه جذب 
خواهند ش��د، ش��امل: 40 نفر در بخش ناوبر و 40 
نفر در بخش موتور. در مورد هنرستان ها مهم ترین 
مسئله قطع بودن ارتباط آن ها با انجمن ها و دانشگاه 
هاست. دانش آموزی که از هنرستان فارغ التحصیل 
و به دانش��گاه وارد می ش��ود، مبانی ابتدایی را مثال 
در حوزه ناوبری بلند نیس��ت و مشکل بسیار عمیق 
است، احتماال به همین خاطر کشتیرانی و نفتکش 

روی رشته های ریاضی- فیزیک زوم کرده اند. 
ناخ�دا یکم امیر حس�ینی) رئیس دانش�کده 

ناوبری و مهندسی عرشه دانشگاه نوشهر(: 
م��ا باید مراکز آموزش��ی را شناس��ایی کنیم، البته 
مطالعات میدانی در خصوص ظرفیت آموزشی مراکز 
برای تامین نیروی انس��انی در ح��وزه ناوبری انجام 
شده اس��ت و این بارقه امیدی اس��ت، زیرا کسانی 
باالخ��ره به این موضوع فک��ر کردند که ظرفیت ها 
 deck را بررسی کنند؛ مثال ما می دانیم که چند
officer و چن��د Engine officer در ح��وزه 
civil می خواهیم، حال باید ببینیم چقدر ظرفیت 
داریم و این ظرفیت چه کیفیتی دارد و چگونه باید 
آموزش داده ش��وند. نکته دوم در مورد هنرستان ها 
در این حوزه است، نیروی کار بزرگ و عالقه مند- به 
خاطر Attraction که این کار از دور دارد- وجود 
دارد و همه اینها دغدغه مشترکش��ان این است که 
بعد از فارغ التحصیلی چه اتفاقی می افتد. من فکر 
می کنم این رش��ته در کشور به خوبی شروع به کار 
نکرده اس��ت، یعنی دانشگاههای ماموریت محوری 
را تعری��ف کرده اس��ت که کار غیرضروری اس��ت. 
صنعت دریایی ما برای تربیت افسران خودش متولی 

آموزش ش��ده اس��ت که هزینه ها و انرژی زیادی را 
می طلبد و متولیان را دچار مشکل می کند. ما سال 
ها برای شرکت ملی نفتکش تربیت افسر داشته ایم 
و دانش��جو چون  می دانسته نهایت در شرکت ملی 
نفتکش جذب می شود، دغدغه ای در طول تحصیل 
نداشته، ما چون به این شکل در حوزه دریایی عمل 
کرده ایم، جدا کردن آن از بدنه دریایی در وضعیت 
کنونی س��خت به نظر می رس��د و اف��رادی که در 
مقاطع پایین تر از لیسانس تحصیل می کنند، چون 
می دانند در دانش��گاه هایی ک��ه تحصیل می کنند 

شائبه وجود تخصص در فارغ التحصیالن وجود دارد 
و زبان انگلیسی ضعیفی دارند، نگران وضعیت خود 
در آینده هس��تند. اما روش خوب��ی می تواند وجود 
داش��ته باش��د: ما ش��بکه واحدی از اعالم نیازهای 
کارکنان دریایی به صورت مجازی ایجاد کنیم؛ مثال 
بگوییم امسال کشتیرانی جمهوری اسالمی و سایر 
کشتیرانی های بزرگ و معتبر و حتی خصوصی ها 
به چه تعداد نیرو نیاز دارند و بعد طی رویه مصاحبه 

و امتح��ان نیرو وارد آن ش��رکت ش��ود. این امکان 
می تواند در قالب طراحی یک سایت یا پرتال امکان 
پذیر ش��ود. به نظر بنده دان��ش ناوبری از زمانی که 
ابزار و تجهیزات الکترونیکی وارد علم ناوبری ش��ده 
اس��ت، این دانش دیگر زایش نداشته است، قبل تر 
اس��تفاده از دانش پایه و ریاضیات قوی در این علم 
بسیار اهمیت داشته است، اما از زمانی که تجهیزات 
کمک ناوبری وارد علم ناوبری ش��ده اس��ت، زایش 
متوقف ش��ده زیرا کس��ی نیامده در مورد متدهای 
جدید- مثال بهره برداری کافی از حوزه میدان های 
مغناطیس��ی زمین- صحبت کند.  ما باید خودمان 
هم در مورد ارتقای این علم پژوهش کنیم و منتظر 
اس��م ها و ابزارها نباش��یم تا در این حوزه پیشرفت 

داشته باشیم. 
دکتر نوبختی:

س��والی مطرح می شود، ما اگر بخواهیم افسر عرشه 
را ب��ه عنوان یک رش��ته تحصیلی معرفی کنیم، در 
چه مجموعه ای قرار می گیرد، مثال زیرمجموعه رشته 
های مکانیک اس��ت؟ و آیا این قابلی��ت دارد را که به 

عنوان یک رشته جدید معرفی شود؟
ناخدا یکم امیر حسینی:

این رشته هم اکنون دارای برنامه مصوب وزارت علوم 
در دو گرایش تجاری و نظامی است و دارای کاتالوگ 
اس��ت. همانطور که مستحضرید در وزارت علوم برای 
اینکه رش��ته ای زیرمجموعه یک گروه آموزشی قرار 
بگیرد دارای ش��رایطی اس��ت و زیرگروهی که رشته 
عرش��ه در آن گنجانده شده زیرگروه فنی- مهندسی 
است. عرشه برای درجه دارها است و مهندس عرشه 

برای افسران است و گروه مهندسی است. 
مهندس میقانی) عضو کمیته امتحانات سازمان 

بنادر و دریانوردی(:
ساالنه چهار مرتبه امتحانات برگزار می شود و هر سال 
سطح کسانی که در امتحانات شرکت می کنند نزول 

دکتر نوبختی:
هم اکنون ک�شی که کار 

هیدروگرافی را در دریا انجام می 

دهد و لیسانس هیدروگرافی 

دارد، به او رتبه بندی و امتیاز 

برای رده بندی نمی دهند و می 

گویند باید به سازمان نقشه 

برداری بروید و رتبه بندی زمینی 

دریافت کنید.
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می کند و خود سازمان بنادر و دریانوردی این آمارها را 
به مراکز آموزشی اعالم می کند. باید ببینیم این نزول 
سطح به چه دلیلی بوده و راهکاری برای آن ارائه داد. 
در رابطه با هنرس��تان های دریایی، فارغ التحصیالن 
ت��ا زمانی که وارد بازار کار نش��وند، چیزی را یاد نمی 
گیرند. بسیاری از کسانی که ضعف تحصیلی دارند در 
هنرستان ها آموزش می بینند ولی عالقه ای که بین 
این نیروها هست، تا حدودی این ضعف را پوشش می 
دهد، ولی آن ها نیاز دارند سیس��تم دریایی را بیشتر 
لم��س کنند و با هماهنگی نه چن��دان پیچیده بین 
کشتیرانی جمهوری اسالمی، شرکت ملی نفتکش و 
حتی شرکت های خصوصی  می توان این مسئله را حل 
کرد. از طرفی سیالبس های درسی چیزی که مدنظر 
ماست، نیست و ش اید از 50 تا 60 دبیری که مشغول 
هستند تنها چند دبیر دریایی داشته باشیم، من فکر 
می کنم از اساتید دانشگاه های دریایی مثال چابهار و 
بندرعباس می توان برای باال بردن سطح استفاده کرد  

و یا درس های تخصصی وارد سیستم شود. 
دکتر نوبختی:

تمامی رش��ته های دریایی زیرمجموعه کمیته های 
مهندسی هستند و تخصصی نیس��ت. مسئله دیگر 
اینکه س��ازمان ها و نهادهای کشور فارغ التحصیالن 
دریایی ما را به رس��میت نمی شناس��ند؛ به این معنا 
که ش��ما اگر مهندس مکانیک باشید نظام مهندسی 
به شما پروانه کار خواهد داد ولی اگر به دنبال عنوان 
همین مهندِس مکانیک کلمه دریایی باشد، با مشکل 
روبرو می شود. هم اکنون کسی که کار هیدروگرافی را 
در دریا انجام می دهد و لیسانس هیدروگرافی دارد، به 
او رتبه بندی و امتیاز برای رده بندی نمی دهند و می 
گویند باید به سازمان نقشه برداری بروید و رتبه بندی 
زمینی دریافت کنید. ما اشکاالت اینچنینی در رشته 
های دریایی داریم و باید مشخص شود که برای رفع 

این مشکالت باید به کجا رجوع کرد. 
دکتر ایرانمنش) عضو هیئت علمی دانش�کده 

مهندسی دریا امیرکبیر(:
بنده به شکل خالصه تاریخچه کمیته مهندسی دریا 
در وزارت علوم را شرح می دهم. تا سال 84 در وزارت 
علوم کمیته ای تحت عنوان کمیته مهندس��ی دریا 
وجود داش��ت که زیرمجموعه گروه فنی- مهندسی 
ب��ود. همانطور که می دانید گ��روه های برنامه ریزی 
در وزارت علوم گروه هستند و در زیرمجموعه کمیته 
ه��ای تخصصی قرار می گیرند. مث��ال در گروه فنی- 
مهندس��ی تمام رشته های مهندس��ی زیرمجموعه 
این گروه هس��تند و هرکدام یک گروه را تشکیل می 
دهند. تا س��ال 85 کل رشته های مهندسی دریایی 
را به عنوان زیرگروه فنی-مهندسی می شناختند. در 
آن زمان تالش های ما نتیجه داد و توانستیم بگوییم 
که رشته های دریایی به تنهایی در بخش مهندسی 
نیست و رشته های متعددی دارد که نسبت به سایر 
گروه ها وسعت به مراتب بیشتری دارد. به این ترتیب 
در ش��ورای عالی وزارت علوم مصوب شد که ما برای 
گروه دریا، گروهی خاص تش��کیل دهیم و از کمیته 
خارج ش��ود. به این ترتیب گروه علوم و فنون دریایی 
تشکیل شد که زیرمجموعه های آن ها چهار کمیته 
است و از سال 1385 کمیته فنی- مهندسی، کمیته 

علوم زیستی، کمیته علوم غیر زیستی و کمیته علوم 
انسانی تشکیل شد. تالش ما این بود که در این کمیته 
های مختلف، اس��اتید و صاحبنظرانی را که در رشته 
های خاص خودش��ان به هر کمیته مربوط می شود، 
در کنار هم جذب کنیم. به این ترتیب در هر کمیته 
5- 7 نفر حضور داش��تند. نهایتا تالش ما این بود که 
نگاه جامع و کلی داشته باشیم. من به عنوان نماینده 
دانشکده مهندس��ی دریا امیرکبیر اعالم می کنم که 
ما متعه��د خواهیم بود برای آموزش  در هر مقطعی، 
حتی آموزش هایی که منجر به مدرک تحصیلی نشود، 
فعالیت کنیم. به اعتقاد من تا زمانی که ما به آموزش 

اهمیت ندهیم هیچ کاری پیش نمی رود. 
دکتر نوبختی:

سوالی مطرح می شود، کسانی که احساس می کنند 
تکلیف آن ها مشخص نیست و فارغ التحصیل هستند 
باید برای رفع مشکالت خود و اشتغال به کجا مراجعه 

کنند؟

دکتر ایرانمنش:
وظیفه وزارت علوم رفع این مشکل نیست. شما فرض 
کنید انجمن مهندس��ی مکانیک و ی��ا انجمن های 
دیگ��ر در بخش های مربوط به خ��ود کار را بر عهده 
گرفته اند. من فکر می کنم انجمن مهندسی دریایی 

و کمیته آموزش و تحقیقات باید متولی این کار شود 
و حتما باید در سازمان برنامه بودجه که تفکیک شده 
است جزو لیست مشاغلی که مورد تایید است، بیاید. 
دانشگاهها و ارگان ها به صورت بخشی نمی توانند این 
کار را انجام دهند. پس جایی باید متولی این کار شود 
و با جمع اطالعاتی که کسب می شود  به عنوان یک 
انجمن قدرتمند و محکم در این حوزه پیشنهاد داده 
شود و پیگیری های بعدتر را خود دانشگاهها می توانند 

انجام دهند. 
دکتر سید عبدالکریم معینی) مدیرعامل شرکت 

دریا گستر(:
مشکل دقیقا اینجاست؛ این درست است که کاپیتان 
آموزش می دهد ول��ی در این آموزش ها بخش های 
عملیاتی وجود ندارد. ما لیسانس مالی-حسابداری را 
استخدام کردیم که از دانشگاه تهران فارغ التحصیل 
ش��ده ولی نم��ی داند مفهوم ردی��ف و صورت مالی 
چیس��ت و این در حالی است که بیش از 200 هزار 
نفر طرف قرارداد ما در شرکت های مختلف هستند. 
متاس��فانه جاهایی که از ما نی��رو می خواهند به ما 
مراجعه نمی کنند که سوال کنند آیا شما نیرو دارید 
ک��ه در اختیار ما قرار بدهید یا خیر. ما ش��رکتی به 
نام آموزش فراساحل و ساحل در تایدواتر خاورمیانه 
داری��م، در مقطعی ما ب��ه  اپرات��ور Gans-inنیاز 
داش��تیم، چون ما در تایدواتر چند اپراتور خاص در 
این ح��وزه داریم که به آن ه��ا متصلیم، حتی ما با 
ش��رکت فراس��احل در این خصوص صحبت کردیم 
ولی آن ها پرسیدند که Gans-in چیست؟ شرکت 
تایدواتری که تاس��یس ش��ده تا آموزش هایی را در 
بخش های ساحلی و فراساحلی ارائه دهد، نمی داند 
Gans-in چیس��ت، من فکر می کن��م بزرگترین 
مش��کل این است که دانش��گاههای ما آموزش می 
دهند بدون اینکه شخصی که فارغ التحصیل می شود 

وارد حوزه عملیاتی کار شود.  

دکتر ایران منش : 
من به عنوان نماینده 

دانشکده مهند�شی دریا 
امیرکبیر اعالم می کنم که 

ما متعهد خواهیم بود برای 
آموزش  در هر مقطعی، 

حتی آموزش هایی که منجر 
به مدرک تحصیلی نشود، 

فعالیت کنیم.
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در ابت��دای جلس��ه مهن��دس س��ماواتیان نماینده 
س��ازمان صنای��ع دریایی ضمن تش��ریح س��اختار 
سازمانی سازمان صنایع دریایی به توضیح فعالیت 
ها و معرفی محصوالت تولیدی ش��امل شناورهای 
تفریحی، زیردریایی های تفریحی، ویالهای شناور و 
مشخصات آن ها  پرداخت. بنابرگفته های نماینده 
س��ازمان صنای��ع دریایی سفارش��اتی در خصوص 
ش��ناورها و زیردریایی های تفریحی وجود دارد که 
بحث تامین مال��ی آن ها نیز تا حدود زیادی انجام 
شده است. وی در ادامه به تولیدات داخلی در زمینه 
سیستم ژنراتور برق دریایی سیستم های لوله، فلنج، 

اتصاالت و تابلوهای برق پرداخت. 
مهندس رزازان:

در ط��ول یک دهه گذش��ته در خصوص س��اخت 
شناورهای مسافربری اقدامات خوبی صورت گرفته 
اس��ت.با توجه به اینک��ه متولی خاص��ی در حوزه 
گردش��گری دریایی وجود ندارد. مسئله مهم فعال 
کردن زیرس��اخت ها برای گردشگری برون دریایی 
و درون دریایی اس��ت. بحث توجیه اقتصادی برای 
ورود بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد و سازمان 
بن��ادر وام ه��ای صف��ر درص��د را در اختیار بخش 

خصوصی قرار داده است. 
دکتر فرشچی:

گردش��گری دریایی می تواند حافظ محیط زیست 
باشد، وابس��تگی ما به صنعت نفت و گاز به شکلی 
است که صنایع دیگر به دست فراموشی سپرده شده 
اس��ت. زمانی که سرمایه گذاری صحیح در صنعت 
گردشگری انجام ش��ود، این موضوع خود می تواند 
مدعی حفاظت محیط زیس��ت باش��د. گردشگری 
دریای��ی یک صنعت فرابخش��ی اس��ت و نمی توان 

انتظار داشت یک نهاد به تنهایی بتواند گردشگری 
دریایی را هدایت کن��د و باید متولی اصلی در این 

حوزه مشخص شود. 
مهندس صفری:

ساختار اخذ مجوزها به شکلی است که کار را دشوار 
می کند و این موضوع باید از ایجاد مجوز تاسیس��ات 
ساحلی آغاز ش��ود و هفت خان مجوزی را در ادامه 
سپری کند. به واقع در یک اقتصاد مجوز محوری باید 
به دنبال توسعه صنعتی از جمله در بحث گردشگری 
دریایی باش��یم. برای توس��عه گردشگری دریایی به 
دو نکته باید توجه کنیم، اول از همه اینکه خدمات 
اجباری نیست و ما باید ببینیم که چطور باید بتوانیم 
اذهان خود را مطابقت دهیم. نکته دیگر اخذ مجوزها 
از یک ارگان دولتی به نام سازمان بنادر و دریانوردی 

است و این موضوع باید بررسی شود.

دکتر سیف:
م��ا در معاونت علمی مطالعات جامع��ی را در خصوص 
گردشگری انجام داده ایم که در اختیار سازمان گردشگری 
قرار گرفته است ولی به دلیل فرابخشی بودن موضوع باید 
دقیق تر به موضوع پرداخت. در اروپا درآمدی که از حوزه 
گردشگری تامین می شود، بسیار بیشتر از بخش های 
اقتصادی دریایی دیگر است. فراهم شدن شرایط و استفاده 
از پتانسیل ها بسیار اهمیت دارد، مثال وجود جنگل های 
حرا پتانسیل مهمی است ولی باید شرایط و زمینه ها را 
برای کاربردی کردن گردشگری فراهم کرد. در معاونت 
علمی ریاس��ت جمهوری، نام این مسئله را گردشگری 
فناورانه گذاشته اند و باید توسعه در این حوزه را با طرح ها 
و موضوعات علمی نوین پیش ببریم. موضوع دیگر ایجاد 
وحدت رویه در این خصوص است و اینکه ارگان، انجمن و 

صنفی مدعی حمایت از این صنعت باشد.

هجدهمین همایش صنایع دریایی

توسعهگردشگریفناورانهباطرحهاوموضوعاتعلمینوین
گردشگری دریایی یک صنعت فرابخشی است و نمی توان انتظار داشت یک نهاد به تنهایی بتواند گردشگری دریایی را هدایت کند و باید متولی 
اصلی در این حوزه مشخص شود. انجمن مهندسی دریایی با برگزاری جلسات متعدد در طول سال گذشته تصمیم گرفت همزمان با برگزاری 

هجدهمین همایش صنایع دریایی سمینار تخصصی با عنوان فرصت های توسعه گردشگری دریایی کشور برگزار نماید که در ادامه می خوانید:

نشست تخصصی
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هجدهمین همایش صنایع دریایی

قدرتدردریا،ظرفیتهایسیاسی-اقتصادیایجادمیکند
عصر روز چهارشنبه 28 مهرماه 95 مراسم اختتامیه هجدهمین همایش صنایع دریایی ایران در سالن همایش های بین المللی کیش با حضور 
امیر دریادار سیاری، امیر حاتمی، امیر دریادار رستگاری و مدیران، متخصصان، اساتید و دانشجویان صنعت دریایی کشور و نمایندگان شرکت 
های خارجی حاضر در همایش برگزار شد. اما نمی توان عبارت » به پایان آمد این دفتر/ حکایت همچنان باقیست...« را در مورد این مراسم 
اختتامیه به کار برد، تصمیم های اساسی که با حضور نمایندگان مجلس، مدیران ارشد وزارت نفت و مدیران عامل شرکت های بزرگ دریایی 
مانند صدرا، نفت فات قاره، شرکت نفت خزر، تایدواتر خاورمیانه، تاسیسات دریایی ایران، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سایر 
ارگان ها و شرکت ها در پنل های تخصصی در طول دو روز برگزاری همایش گرفته شد و بر لزوم اجرایی کردن آن ها با تشکیل کارگروه های 

تخصصی تاکید شد. 

در مراسم اختتامیه الکسی رحمانوف مدیر اتحادیه 
کشتی سازان روسیه به تشریح فعالیت های مختلف 
کمپان��ی متبوع خ��ود در زمینه ش��ناورهای تندرو 
و ش��ناورهای دریای��ی- رودخان��ه ای، ش��ناورهای 
مس��افربری و مش��خصات آن ها که در دریای خزر 
فعال هس��تند پرداخت و فعالیت ه��ای بین المللی 
فدراسیون کشتی سازی روسیه در فنالند را تشریح 
ک��رد، رحمان��وف  در ادامه انواع مختل��ف تانکرها و 
کارگوهای روسی و مشخصات و ویژگی های آن ها و 
هم چنین شناورهای خدماتی فعال در بخش نفت و 
گاز که توسط شرکت لوک اویل استفاده می شود را 

به تفصیل شرح داد.
مدیرعامل اتحادیه کش��تی سازان روسیه با اشاره به 
ق��درت ای��ران در عرصه دریا اظهار امی��دواری کرد: 
گس��ترش روابط با ش��رکت های روس��ی از جمله 

اتحادیه مالکان کشتی به سود طرفین خواهد بود.
در ادام��ه دکت��ر محمد راعی دبی��ر علمی همایش 
ضمن ارائه آمار و ویژگی های همایش هجدهم نحوه 
داوری مق��االت را توضیح داد. وی مهم ترین ویژگی 
های همایش را رکورد تعداد قبولی مقاالت، افزایش 
ن��رخ قبولی مقاالت از 61 به 73 درصد، افزایش 40 
درص��دی ظرفیت ارائه ش��فاهی، ارائه 200 چکیده 
انگلیسی در کتابچه مجزا و ارائه انتشارات انجمن در 

کنار مجموعه مقاالت در لوح فشرده و معرفی مقاالت 
به مجله مهندس��ی دریا و برگزاری 6 کارگاه توسط 

مدعوین خارجی عنوان کرد. 
در بخش دیگری از اختتامیه امیر حاتمی جانش��ین 
وزارت دفاع با اش��اره به قدرت دریاپایه ایران، تاکید 
کرد: ایرانیان باید قدرت دریایی بزرگی باش��ند، زیرا 
ظرفیتهای اقتصادی و سیاس��ی در بردارد که سبب 
می شود هیچ محدودیتی از سوی قدرت های دریایی 
برای ما ایجاد نشود. وی در ادامه اظهار کرد: »هرچند 
فضاس��ازی  و ایران هراسی هنوز هم وجود دارد ولی 
کوشش های خستگی ناپذیر صنایع دفاعی باعث شده 
ما قدرت دریایی داشته باشیم و برای کامل بودن آن 
ها باید ظرفیتهای دریایی را در بس��تر امنیتی ایجاد 
شده در همه زمینه ها ایجاد کنیم و این موضوع باید 

در اقتصاد کشور هم وجود داشته باشد«.
در ادام��ه ای��ن مراس��م و بع��د از قرائ��ت قطعنامه 
هجدهمین همایش صنای��ع دریایی ایران امیر دریا 
دار س��یاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران به ایراد سخنرانی پرداخت و اهمیت 
ه��ای اقتصادی دریا و ابعاد مختلف آن را با توجه به 
صحبت های مقام معظم رهبری شرح دادند. دریادار 
سیاری با اش��اره به موقعیت ژئوپولوتیکی جمهوری 
اس��المی ایران و با توجه به وضعیت مرزهای دریایی 

به توضیح  رابطه دریا با اقتصاد ملی و ابعاد و الزامات 
اقتصاد آبی پرداختند.

در انتهای جلس��ه با حضور دریادار س��یاری، امیر 
حاتمی، امیر دریادار رس��تگاری، دکتر فرش��چی، 
دکتر سیف، دکتر مظاهری و دکتر شفیعی جوایز 
برگزیدگان بخش های مختل��ف همایش هجدهم 

اهدا شد.

اختتامیه
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دریا،فرصتیبرایپیشرفت،توسعهپایداروافزایشثروتملیوبستریتمدنساز
امیر دریا دار حبیب اله سیاری در آئین اختتامیه هجدهمین همایش صنایع دریایی با اشاره به برخی از آیات قران در مورد اهمیت دریا اظهار 

کرد : به نظر می رسد هر چه در مورد صنایع دریایی بکار برده ایم در این آیات دیده می شود .

فرمان��ده نیروی دریایی ارتش به موضوع توس��عه 
دری��ا مح��ور و اهمیت دری��ا پرداخ��ت و گفت : 
بی��ش از70 درصد کره زمین را آب تش��کیل داده 
و نزدی��ک ب��ه 80 درصد مردم در کن��ار دریا و با 
فاصل��ه 200 کیلومت��ری از آن زندگی می کنند، 
همچنین 90 درصد تجارت جهانی از مس��یر دریا 

انجام می گیرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش به بعد امنیت دریا از 
نگاه جهانی اشاره کرد و افزود : ایجاد یک سیستم 
پیوس��ته تحرک که در خدمت تجارت جهانی قرار 
می گیرد، دسترس��ی به آبها و خش��کی ها مجاور 
دری��ا ، امکان تاثیر گ��ذاری جهان��ی از راه دریا ، 
فرصتی برای پیشرفت و توس��عه پایدار و افزایش 
ثروت ملی و بس��تری تمدن س��از است و نشان از 

اهمیت دریا دارد .
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران به ابعاد استفاده 
از دریا اشاره کرد و گفت : استفاده از این ظرفیت 
دارای ابعاد مختلفی است و به مسائلی چون میزان 
به��ره گیری، جغرافیای کش��ور ، سیاس��ت دولت 
مردان، ویژگی های مردم، گس��تردگی سواحل و 

کیفیت سواحل مربوط می شود .
وی به اهمیت اقتصادی دریا نیز پرداخت و گفت : 
استفاده از ظرفیت های دریا برای توسعه اقتصادی 
، ایجاد بن��ادر حمل و نقل جهان��ی و منطقه ای، 
اس��تفاده از ظرفی��ت ترانزیت کاال و اس��تفاده از 
ظرفیت دریا برای توس��عه مدنیت در نوار ساحلی 

از آن جمله است .
دری��ادار س��یاری به اهمی��ت جای��گاه جمهوری 

اسالمی ایران پرداخت و موقعیت ژئوپلتیکی ایران 
را حساس دانست و افزود : ایران در تمامی تئوری 
های ژئوپلیتیکی و اس��تراتژیکی بازیگر کلیدی در 

منطقه غرب آسیا است.
ای��ن مقام نظام��ی موقعی��ت دریای��ی جمهوری 
اس��المی را حائ��ز اهمیت عنوان ک��رد و گفت : 6 
حوزه ژئو پلتیکی در اطراف کش��ور وجود دارد که 
3 حوزه خزر، خلیج فارس و اقیانوس هند و عمان 

، دریایی است.
فرمانده نی��روی دریایی ارتش ب��ا تاکید بر اینکه 
مرزهای دریایی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت 
افزود : مکران از سواحل بسیار مهم ایران است ،از 
63 درصد مرزهای زمینی کش��ور ، تنها 7 درصد 
ص��ادرات و واردات انج��ام گی��رد و ای��ن درحالی 
اس��ت که 93 درصد واردات و ص��ادرات از طریق 
37 درصد مرزهای دریایی وارد کشور صورت می 

گیرد.
وی ب��ا بیان اینکه اقتصاد آب��ی مبتنی بر ظرفیت 
های اقیانوس است اظهار کرد : اهداف این اقتصاد 
بهبود زندگی انسان و برابری اجتماعی همزمان با 
کاه��ش معنی دار مخاط��رات محیطی و کم یابی 
زیس��تی است که قابل توجه محیط زیست خواهد 

بود.
دریادار س��یاری در مورد راهه��ای افزایش منابع 
دریای��ی گفت : ما می توانیم نیروی کار ، س��رمایه 
گذاری خارج��ی و همچنین س��رمایه گذاری در 
خارج را افزایش دهیم و منابع جدیدی را به منابع 

تولید اضافه کنیم .

وی گف��ت : این منابع همان چیزهایی اس��ت که 
می توان از اقیانوس بهره گرفت و مرز تولید را باال 
برد، اقتصاد آبی نزدیک کردن منابع دریا به منابع 

ملی و افزایش تولید کاال و خدمات است .
دری��ا دار س��یاری در ادام��ه در مورد به��ره های 
استفاده از اقیانوس گفت : اقیانوس برای ما تامین 
کنن��ده غذا ، انرژی، حمل و نق��ل، ذخایر معدنی 
،دارو ، گردش��گری و تج��ارت اس��ت و آنچه ما را 
برای دس��تیابی و افزایش این منابع کمک می کند 
استفاده از ظرفیت س��واحل مکران است که ما را 

مستقیم به آبهای جهان وصل می کند .
فرمانده نی��روی دریایی ارتش ب��ه ظرفیت باالی 
سواحل مکران اش��اره کرد و گفت : مکران دارای 
س��احل مناسب، ظرفیت باال در اقتصاد آبی، عمق 
آبی مناس��ب، پس کرانه های خ��وب، مجاورت با 
اقیان��وس، موقعیت گ��ذرگاه جهان��ی، نزدیکی به 
خطوط کشتیرانی جهانی، نزدیکی به منابع انرژی 
و ظرفی��ت تجارت جهانی و گردش��گری اس��ت و 
بنابراین اقتص��اد آبی گزینه مهمی ب��رای ارتباط 

است.
امیر س��یاری به الزامات اقتصاد آبی اش��اره کرد و 
گفت : توسعه سواحل اقیانوسی ، استقرار جمعیت 
، ارتباط معنی دار با دریا، برقراری امنیت در دریا، 
اس��تراتژی اقتصاد آبی و توج��ه دولتمردان به آب 
، داش��تن اهداف دریای مش��ترک، ایجاد ظرفیت 
س��ازی اقیانوس��ی و به اشتراک گذاش��تن و احیا 
تمدن دریایی از آن جمله اس��ت ک��ه می توان به 

اقتصاد آبی رسید.

اختتامیه
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بایدباهمکاریوانسجامهمهبخشهاقدرتدریاییراشکلداد
امیر سرتیپ امیر حاتمی در آئین اختتامیه هجدهمین همایش صنایع دریایی با بیان اینکه ایران دارای مرزهای قابل توجه آبی و ساحل طوالنی 

است افزود : هر کشوری شبیه به وضعیت ما باید دارای قدرت دریایی به مفهوم عام یعنی هم قدرت نظامی دریایی و هم قدرت غیر نظامی باشد.

امیر حاتمی جانشین وزیر دفاع در ادامه صحبت های 
خود به راهبرد دریایی دشمنان کشور اشاره کرد و 
گفت: قدرت آن ها دریا پایه اس��ت، سوابق و تاریخ 
نش��ان می دهد که دشمن از این قدرت در عراق و 
افغانستان استفاده کرده است و این وضعیت ایجاب 
می کند که ما خود را به قدرت دریایی نظامی و غیر 

نظامی مجهز کنیم.
امیر حاتمی با بیان اینکه دریا ظرفیت های زیاد و 
بزرگی در حوزه های مختلف سیاس��ی و اقتصادی 
دارد افزود : بستر استفاده از ظرفیت های دریایی، 
امنیت اس��ت و اگر امنیت نباش��د از ظرفیت های 
دریا نمی توان اس��تفاده کرد خوشبختانه نیروهای 
مس��لح جمهوری اسالمی توانسته اند این بخش از 

قدرت را به خوبی به منصه ظهور برسانند.
این مقام نظامی تصریح کرد: کسانی که تالش برای 
دست اندازی به منافع منطقه ای ما دارند نتوانسته 
ان��د با همه قدرتی که دارند از آن علیه ایران برای 

ایجاد محدودیت و موانع استفاده کنند.
وی گفت : امروز با همه فراز و نش��یب های موجود 
به بازدارندگی رس��یده ایم و همه نیروهای موجود 
در منطقه نتوانس��ته اند برای ما محدودیتی ایجاد 

کنند.
امیر حاتمی اضافه کرد : نیروهای مس��لح توانسته 
ان��د امنیت الزم را برق��رار کنند و امروز س��رمایه 
گذاران��ی که م��ی خواهند از ظرفیت ه��ای بالقوه 
منطقه اس��تفاده کند دغدغ��ه ای ندارند ، ممکن 
است با فضا سازی ها و ایران هراسی ها برای آن ها 
دغدغه ایجاد کنند اما هر کس��ی که می آید و می 

بیند، احساس امنیت می کند.
جانش��ین وزیر دفاع و پش��یبانی نیروهای مس��لح 
تصریح کرد : بخش نظامی قدرت دریایی با تالش 
و همت نیروهای مس��لح و ب��ا انگیزه الهی و تالش 
و پش��تیبانی صنایع دفاعی به وی��ژه در حوزه دریا 

شکل گرفته است.
وی ادامه داد: اگر چه ش��رط الزم اس��ت اما کافی 
نیس��ت، قدرت دریایی کامل زمانی اتفاق می افتد 
که ما بتوانیم توان های قابل توجه و ظرفیت های 
زیادی که در کشور وجود دارد را منسجم سازیم .

امیر حاتمی با اشاره به اینکه 20 رشته مهم کسب و 
کار با دریا مرتبط است افزود : این موضوع می تواند 

نقش زیادی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
وی گفت : به رغم تحریم های موجود توان برطرف 

س��اختن نیازهای بومی خود را در زمینه ساخت 
کشتی ، شناور ، زیر دریایی ، سالح های پدافند 
هوایی ، موش��کی و اژدر افکن داریم که با دست 

توانای صنایع دفاعی کش��ور س��اخته می ش��ود.
جانش��ین وزیر دف��اع اضافه کرد : ای��ن روند با 
س��رعت ادامه دارد و این را به تمامی دوس��تانی 
می گویم ک��ه در دوران تحری��م کمک حال ما 
بودن��د بدانند م��ا همچنان دس��ت آن ها را می 
فش��اریم و آن ها را پش��تیبانی و کمک خواهیم 

ک��رد.
وی تصری��ح ک��رد : در عرص��ه غی��ر نظامی هم 
ظرفیت های زیادی را داریم که باید دولتمردان 
و هم��ه بخش های دولتی ، بان��ک ها به میدان 
بیایند تا بتوانیم از بس��تر ای��ن همکاری، قدرت 

دریایی را ش��کل دهیم .
امی��ر حاتمی با بی��ان اینکه در مقاله ای خواندم 
ک��ه بخش دری��ا در ایران کمت��ر از 2 درصد در 
اقتص��اد نق��ش دارد، اف��زود : درکش��ورهایی با 
ش��رایط کمتر از ما این نقش برجس��ته تر است، 
با عزم جزم، همت و تالش می توان این اتفاق را 

رقم زد و این س��هم را افزایش داد .

اختتامیه

صفحه 30شماره 124/ آذر ماه  1395



هجدهمین همایش صنایع دریایی

اسامیبرگزیدگانهجدهمینهمایشصنایعدریایی
از برگزیدگان بخش های مختلف هجدهمین همایش صنایع دریایی با حضور امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر حاتمی 

جانشین وزیر دفاع  و جمعی از مسئولین و مدیران و فعاالن صنایع دریایی کشور تقدیر به عمل آمد.

فهرست برگزیدگان به شرح زیر است:
پیشکسوت برتر : 

• عبدالکریم رزازان مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی 

• محمد صالح ادریس��ی پور قشمی مدیریت سالمه 
قش��م به خاطر ساخت اولین کشتی لندینگ کرافت 
با نقشه های ابداعی، افتتاح اولین مسافر خانه ساحلی 
کشور )1347( و اولین خط مسافربری بین بندرعباس 

و قشم 
پروژه های صنعتی برتر : 

• شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 
به خاطر پروژه ساخت اولین گوی شناور )SPM( با 

قابلیت بارگیری معیانات گازی 
• ش��رکت بهین طرح آپادانا به خاطر پروژه ش��بکه 

اطالعات و داده های دریایی کشور
• صنایع شهید توحیدی به خاطر پروژه باز طراحی و 

تولید اولین شناور تفریحی فوق سریع در کشور
• ش��رکت فنی مهندس��ی صنعت دریائی فن آوران 
سیراف به خاطر پروژه بومی سازی تجهیزات دریایی 

در کشور
کتاب برتر )ترجمه( : 

• دکتر حسن قاسمی و همکاران )دانشگاه امیرکبیر( 
به خاطر انتشار کتاب "تئوری و طراحی پیشرانه های 

دریایی" در سال 1395 
کمیت�ه علم�ی هجدهمی�ن همای�ش صنایع 

دریایی : 
• دکتر همایون یوسفی از دانشگاه علوم و فنون دریایی 

خرمشهر

• دکتر مجید سهراب پور 
• دکت��ر محمدرض��ا خدمت��ی از دانش��گاه صنعتی 

امیرکبیر
مقاالت برتر : 

• حسن صیادی، امیر فرشفروش با مقاله "مدل سازی 
رفتار هیدرودینامیکی رفتار هیوستون آب منوپل" و 

محوریت طراحی و ساخت شناور دریایی
• هادی فخاران، منا توکلی، محس��ن قدرت، مصباح 
سایبانی، غالمرضا عماد با مقاله "ضرورت به کارگیری 
گمرک الکترونی��ک با تاکید بر نق��ش پنجره واحد 
تجارت" و محوریت دریانوردی و حمل و نقل دریایی

• سرکار خانم قربانی و آقای جعفری با مقاله "صنعت 
حمل و نقل دریایی از پنجاه سال قبل تا پنجاه سال 

بعد" با محوریت مدیریت و اقتصاد دریایی
پایان نامه برتر : 

• سعید حسین زاده با عنوان  "استخراج مدل ریاضی 
حرکات طولی شناور هایسوکت با در نظر گرفتن برهم 
کن��ش بین هیدروفویل و بدنه" از دانش��گاه صنعتی 

شریف 
• ساسان توکلی با عنوان "گسترش یک مدل ریاضی 
دینامیک شناور پروازی با رویکرد توزیع فشار نامتقارن" 

از دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
• محمدرضا باق��ری با عنوان  "اندازه گیری و تحلیل 
ع��ددی نویز پروانه ه��ای مغروق در می��دان دور" از 

دانشگاه صنعتی شریف 
دانش آموخته برتر ) جایزه دکتر گل افشانی(: 

• دکتر محمدعلی داس��تان دیزن��اب دانش آموخته 
دکتری دانشگاه صنعتی شریف 

استاد برتر : 
• دکتر محمد جواد کتابداری از دانشگاه صنعتی امیر 

کبیر
دبیر علمی برتر : 

• دکتر محمد راعی از دانشگاه صنعتی شریف
همکاران اجرایی برگزیده : 

• روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران
• مهندس رضا عاش��وری زاده از ش��رکت ملی نفت 

ایران
• مهندس سیدمحسن میرشفیعی مدیر روابط عمومی 

شرکت صنعتی دریایی ایران)صدرا(
• مهندس امین حاج محمدی از ستاد توسعه فناوری 
و صنایع دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری
• مهندس امیر حشمتی فر از انجمن مهندسی دریایی 

ایران )مدیر اجرایی کمیته علمی همایش(
• مهندس علی شیخ بهایی از پژوهشگاه ملی اقیانوس 

شناسی و علوم جوی 
• مجید ایزدخواه مدیر اجرایی هجدهمین نمایشگاه 

صنایع دریایی و دریانوردی 
• مهدی فالحتی آذر از انجمن مهندسی دریایی ایران 
• سعید بهبد از پایگاه خبری - تحلیلی دریایی ایران 

مارین نیوز 
و همچنین در این مراس��م از مهندس رحیم دهقانی 
مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( بپاس 
خدمات ایشان به منظور مدیریت صحیح و بازگشت 
این شرکت بزرگ به عرصه صنایع دریایی کشور تقدیر 

و تشکر به عمل آمد. 
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هجدهمین همایش صنایع دریایی

قطعنامههجدهمینهمایشصنایعدریایی
)مهرماه1395– جزیرهکیش(

توافق جمهوری اسامی ایران و قدرت های بزرگ بر سر برنامه جامع اقدام مشترك، تحولی تاریخی نه تنها در روابط خارجی ایران، بلکه در 
تاریخ روابط بین الملل است که آغاز دورانی جدید در تحوالت جهانی را نوید می دهد.

این دوران نوین با منش و کنش ابتکاری دیپلماسی 
ایرانی آغاز گشت که با هدایت مقام معظم رهبری، 
مدیریت سازنده ریاس��ت محترم جمهوری و اتخاذ 
روند تصمیم س��ازی عالمانه و دانش بنیان توس��ط 
دولتمردان ش��کل گرفت و با تالش خستگی ناپذیر 
و هوشمندانه دس��تگاه دیپلماسی کشور به نهایت 

رسید.
بدین گونه جمهوری اس��المی ای��ران راهی را برای 
دول آزادی خواه جهان گش��ود که بتوانند با اتکای 
به نیروی درونی، کاربس��ت فهم نوین خود از دانش 
روابط بین الملل و هنر دیپلماس��ی، حقوق خود را 
به جای میادین جنگ بر س��ر می��ز مذاکره محقق 

سازند.
رس��یدن به ای��ن دس��تاورد بزرگ حاص��ل حضور 
دانشمندان، اهل اندیشه و حتی منتقدان دلسوزی 
است که با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی 
و فن��ی و تفک��ر ناب ایرانی، اس��المی، نقش تعیین 
کننده و تاریخ س��از در ای��ن دوران متالطم جهانی 

عیان نمودند.
دریا موهبت بزرگ الهی است که خوشبختانه کشور 

عزیز ایران در شمال و جنوب از آن برخوردار است. 
بهره برداری مستقیم و غیرمستقیم از دریا میتواند 
نقش مهمی در توسعه اقتصاد و صنعت کشور داشته 
باشد. جمهوری اس��المی ایران برای حل معضالت 
اقتصادی و عبور از ش��رایط رکود نمیتواند صرفا به 
بخش��های صنعتی و اقتصادی سهل الوصول تکیه 
نمای��د بلکه باید از همه داش��ته های کش��ور بهره 
برداری نماید تا بتواند رش��د اقتصادی قابل قبول و 

مسئله اشتغال را بهبود بخشد.
لذا اینک وقت آن فرا رسیده که ما نیز به تاسی از این 
روند، نقش موثر، سازنده و تاریخی خود را در اقتصاد 
مقاومتی ایفاء نمائیم. امید است با عنایت پروردگار 
متعال و با بهره مندی از نتایج تش��ریک مس��اعی و 
نظرات نخبه گان و فرهیختگان جامعه دریایی کشور 
در هیجدهمین همایش صنایع دریایی که توس��ط 
انجمن مهندس��ی دریایی ایران و با همکاری کلیه 
ارگان های��ی دریایی کش��ور برگزارگردید. در ایفای 

نقش تبیین شده موفق و سر بلند عمل نماییم.
در تاریخ بیس��ت و هفتم و هشتم مهرماه نود و پنج 
در جزیره کیش کلیه دست اندرکاران حوزه دریایی 

کش��ور گرد هم آمدن��د تا با همدل��ی و همفکری، 
موفقی��ت ها و نقصان ها را بازشناس��ی نموده و راه 
حل ها را پیش��نهاد نمایند. پس از بحث و بررسی، 
اهم مواردی ک��ه مورد تأکید قرار می گیرد تا مورد 

پیگیری قرار گیرد بشرح زیر می باشند:
1- خوشبختانه کشور در شرایط جدید پسا تحریم 
قرار گرفته است، همانطوریکه تحریم در ابتدایی ترین 
مراحل خ��ود بخش حمل و نقل دریایی و س��پس 
صنایع دریایی را هدف قرار داده بود، ضروری اس��ت 
بصورت هدفمند پش��تیبانی های الزم از این بخش 

صنعت و اقتصاد کشور بصورت زیر بعمل آید:
• مج��دداً پیگیری مس��تمر همه دس��ت اندرکاران 
صنایع دریایی علی الخصوص وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در گنجاندن صنایع دریایی بعنوان بخشی 
از راه حل عبور از بحران رکود و اش��تغال کشور در 

برنامه ششم توسعه مورد تاکید می باشد.
• حواسمان باشد شیرینی رفع تحریم ها را با تقدیم 
ب��ازار صنعت دریایی به خارجی ه��ا تلخ نکنیم لذا 
ضمن جلوگیری از واردات بی رویه قطعات، تجهیزات 
و خدمات، حس��ب ضرورت تامین اق��الم خاص از 
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خارج، به گونه ای انجام ش��ود ک��ه خدمات پس از 
ف��روش بویژه نصب، راه ان��دازی و آزمایش را صرفاً 
از طریق ش��رکتهای فنی و مهندسی داخلی انجام 

پذیرد. 
• ب��ا توجه به رکود موج��ود در صنعت حمل و نقل 
دریایی و اثرات سوء آن در اشتغال، پرداخت دستمزد، 
رعایت مسائل ایمنی کار بر روی شناورها و همچنین 
در راستای سیاست های حمایتی از بخش خصوصی 
در دریا، اتحاد و اجرای سیاستهای حمایتی همچون 
ایجاد صندوق حمایتی دریانوردان، اعطای سوخت 

یارانه ای و ... ضروری است.
2- با توجه به نیاز کش��ور به یک س��ند باالدستی 
دریایی و زحمات چند ساله جهت تدوین و تصویب 
سند جامع دریایی در شورای عالی انقالب فرهنگی، 
از ریاست محترم جمهور درخواست می گردد که با 
ابالغ سند فوق زمینه های الزم جهت رفع مشکالت 
و س��رعت گرفتن توس��عه دریایی کش��ور را فراهم 

نماید.
3- از آنجا که رشد علمی کشور در حوزه های دریا 
در س��ال های اخیر قابل توجه بوده، ضروری اس��ت 
نقشه راه توسعه فناوری های کشور تکمیل و سریعتر 
با همکاری ارگان ها و س��ازمان های دریایی به اجرا 

گذاشته شود.
4- بر توس��عه گردش��گری دریایی بعنوان یکی از 
محورهای توس��عه دریایی کش��ور، بوی��ژه از طریق 
کاه��ش بوروکراس��ی های اداری موجود در امر اخذ 

مجوزهای فنی، ایمنی و قانونی تأکید می گردد.
5- اصالح و باز معماری نظام حکمرانی و اصالحات 
نهادی بخش��ی ام��ور دریایی در کش��ور با تاکید بر 
تمرکز، اصالح و تقویت نقش های سیاس��ت گذاری، 
تنظیم گری و استفاده حداکثری از توان بخش های 
خصوصی و غیردولتی در ایفای نقش تسهیل گری و 
ارائه خدمات با کمک جامعه دریایی کشور از مراجع 

متولی دولتی و قانون گذاری پیگیری شود.
6- ارگان های دریایی در راس��تای توس��عه صنایع 
دریایی کش��ور و اهداف توس��عه پایدار بویژه هدف 
حفظ و به��ره برداری پای��دار دریایی، همچنین به 
منظ��ور تحقق عملی اقتص��اد مقاومتی حفاظت از 
محیط زیس��ت دریایی را در دس��تور کار خود قرار 

خواهند داد.
7- با توجه به ایجاد و تقویت افراد و ش��رکت های 
توانمن��د داخل��ی در زم��ان تحریم ه��ای ظالمانه، 
بکارگیری ش��ناورهای خدمات فراساحلی و تامین 
س��ایر اق��الم و خدمات م��ورد نیاز صرف��اً از طریق 

مناقصات داخلی انجام شود.
8- ضمن تشکر از تدابیر و اقدامات سازمان بنادر و 
دریانوردی، موسسات رده بندی ایرانی، شرکت های 
کش��تیرانی ج.ا.ا و نفتک��ش و دیگ��ر صاحبان و یا 
مالکان کش��تی ها و صنایع، بویژه در شرایط تحریم 
ب��ا توجه به اثب��ات توانمندی مؤسس��ات رده بندی 
ایرانی هم از حیث تکنولوژی مورد نیاز و هم از نظر 

نیازمندی های قانون��ی و اعتباری، انتظار می رود به 
جهت حفاظت از ناوگان تحت مالکیت ایرانی هرچه 
سریعتر کلیه شناورها با مالکیت ایرانی تحت پرچم 
جمهوری اس��المی ایران ق��رار گرفته و ضمن آنکه 
رده بندی کلیه شناورهای متردد در آبهای منطقه ای 
اعم از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر صرفاً 
به موسس��ات رده بندی ایرانی واگذار گردد. در سایر 
م��وارد و در صورت لزوم ضمن بکارگیری محدود و 
مدیریت شده خدمات مشترک مؤسسات رده بندی 
ایران��ی و خارج��ی، از طریق موسس��ات رده بندی 
ایرانی، گواهینامه های قانونی صرفاً توسط مؤسسات 

رده بندی ایرانی صادر گردد.
9- ض��روری اس��ت س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
ب��ا بازنگ��ری روال ص��دور مجوزه��ای کارخانجات 
کشتی سازی و تعمیرات شناورها و سایر تأسیسات 
ساحلی تدارکات و خدمات رسانی به شناورها باعث 
توسعه اینگونه خدمات در کشور گردیده و با در نظر 
گرفتن معافیت های گمرکی و یا تخفیفات عوارض 
بن��دری بنحوی که منجر به ج��ذب و ایجاد انگیزه 
در مالکان کش��تی برای بهره گی��ری از این خدمات 
تشویق نماید. همچنین از سازمان بنادر و دریانوردی 
درخواست می گردد با رعایت ابالغیه وزیر محترم راه 
و شهرسازی، ضمن کاهش نقش تصدی گری خود، 
از واگذاری امور به ش��رکت های وابس��ته خودداری 

نماید.
10- آموزش ه��ای مه��ارت محور یک��ی از نیازهای 
اساس��ی توسعه صنعت دریایی کش��ور می باشد. از 
کلیه مراجع متولی درخواس��ت می گردد که ضمن 
حمای��ت از موسس��ات آموزش��ی و رده بندی برای 
تعریف نیازمندی ها و سرفصل های چنین دوره های 
آموزش��ی، طی این دوره ها جزء الزامات بکارگیری 
نفرات و متخصصان در صنایع دریایی و دریانوردی 
گ��ردد. همچنین الزم اس��ت رش��ته های تحصیلی 
دریایی جزء ش��رایط احراز پست های تخصصی در 

سازمان ها و ارگان های دریایی قرار گیرد.

11- اشتغال یکی از دغدغه های مهم دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته های دریایی می باشد. در این 
راستا واگذاری حداکثری کارها و پروژه ها به مبادی 
داخلی، جهت در اختیار قراردادن فرصت های شغلی 

برای جوانان جویای کار مورد تاکید قرار می گیرد.
12- ب��ا توجه ب��ه اهمیت نقش نیروی انس��انی در 
افزایش قابلی��ت و بهره وری ن��اوگان ملی و صنایع 
دریایی، ضروری است شغل دریانوردی در همه رده ها 
و عناوین شاغل در انواع شناورها، فارغ از حوزه تردد، 
جزء مش��اغل سخت و زیان آور به رسمیت شناخته 
شود. همچنین به منظور ایجاد انگیزه در دریانوردان 
ایرانی معافیتهای مالیاتی حقوق و دستمزد تصریح 
شده در قوانین، اجرایی گردد. در این راستا همکاری 
و تعام��ل کلی��ه ارگان های ذیرب��ط و متولی امر، تا 

حصول نتیجه قطعی را خواستاریم.
13- ب��ا توجه به وج��ود مغایرت ها و تناقضات بین 
مقاول��ه نامه کار دریایی و برخی از قوانین و مقررات 
جاری کش��ور ضروری اس��ت اقدام��ات الزم جهت 
تغییر، تطبیق و در صورت لزوم تنقیح قوانین جاری 
و با حمایت کلیه دس��تگاه های قانون گذار و مجری 

صورت پذیرد.
14- ضم��ن تأکید بر ب��ه روزرس��انی فناوری های 
دریای��ی الزم اس��ت حمایت های ویژه از توس��عه و 
ارتقاء شرکت های دانش بنیان دریایی و کارآفرین در 
حوزه دریایی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری بصورت گسترده تر صورت گیرد.
15- فرهن��گ س��ازی و تروی��ج موض��وع دری��ا از 
نیازهای مهم این حوزه اس��تراتژیک محسوب شده 
لذا بدینوسیله از کلیه سازمان ها و نهادهای دریایی 
بخصوص ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریای��ی که در این زمینه اقدام��ات مؤثری را انجام 
داده تشکر می گردد و توس��عه این فعالیت ها مورد 

درخواست می باشد. 
م�راکز و ارگان های دریایی کشور
مهرماه 1395- جزیره کیش
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هجدهمین همایش صنایع دریایی

نمایششناورهايشاخصساختداخلکشور
بازدید دریایی

در صب��ح س��ومین روز از هجدهمین نمایش��گاه 
بین الملل��ی صنای��ع دریایی و دریان��وردی کیش 
IRANIMEX2016 به همت انجمن مهندسي 
دریایي ایران و همکاري سازمان منطقه آزاد کیش، 
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به همراه 
مس��ئولین س��ازمان منطقه آزاد کیش، مسئولین 
برگزاری همایش و نمایش��گاه، شرکت کنندگان در 
همای��ش و عموم م��ردم عالقه مند، از ش��ناورهای 
ساخت داخل، طرح توسعه بندرگاه کیش و کارخانه 

کشتی سازی بازدید کردند.
ناو موشک انداز جماران، ناو نیرو بر کالس سیریک 

)هندیجان(، شناور ش��هید ناظری با قابلیت حمل 
بالگرد و ش��ناور مس��افر بر کالس ذوالفقار از جمله 
شناورهایی بودند که در معرض دید بازدید کنندگان 

قرار گرفتد.
در این بازدیدها  از مراحل س��اخت و تولید شناورها 
و همچنی��ن ماموریت آن ه��ادر دریا، توضیحاتی به 
بازدیدکنن��دگان ارائه گردید. بازار عکس س��لفي و 
دسته جمعي با شناورهاي شاخص نظامي کشور داغ 
داغ ب��ود و این از فرصت هاي ک��م نظیري بود که 
باهدف اطالع رساني عمومي و نشان دادن توانمندي 

واقعي صنایع داخلي در حوزه دریا ایجاد گردید.
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هجدهمین همایش صنایع دریایی

نظرمدیرانوکارشناساندرخصوصهمایشصنایعدریایی
نظر کارشناسان

دکتر فرشچی)معاون محیط زیست 
دریای�ی س�ازمان حفاظ�ت محیط 

زیست(:

ای��ن همایش نمادی از اق��دام و عمل 
دولت اس��ت جاییکه همه ارگان های 
دریای��ی در کن��ار یکدیگ��ر در جهت 
اعتالی توس��عه دریایی پایدار کش��ور 

می کوشند.

ارسان غمگین مدیرعامل کشتی 
سازی اروندان:

نبود متولی متمرک��ز در صنایع دریایی 
مس��ائل زیادی ایجاد می کن��د و ایجاد 
س��ازمان صنایع دریایی زی��ر نظر نهاد 

ریاست جمهوری ضرورت دارد.

دکتر بهاری )شرکت مهندسی و ساخت 
تاسیسات دریایی ایران(:

پنل های اقتصاد مقاومتی و نفت و گاز بسیار 
خوب برگزار شد، من معتقدم سازمان ها و 
ارگان ها باید ش��رایط پیمان��کاری بخش 

خصوصی را تسهیل کنند.

مهندس سرشتی )شرکت نفت فات 
قاره ایران(:

و  س��ازی  کش��تی  کارگاه  برگ��زاری 
فراس��احل ایران و هلند بس��یار مفید بود 
و در همکاری ه��ای آینده مس��ئله انتقال 
تکنولوژی مس��ئله مهمی اس��ت که باید 

مدنظر قرار گیرد.

مهن�دس مصطفی رناس�ی )ش�رکت 
سازاندیش(:

از دس��تاوردهاي مه��م توس��عه صنای��ع 
دریایي حل مشکل اشتغال وتوسعه پایدار 
شهرهای ساحلی، افزایش امنیت و کاهش 

کاالی قاچاق خواهد بود.

کاپیت�ان تیمورت�اش )اتحادیه مالکان 
کشتی(:

همای��ش  آموزش��ی  ه��ای  کارگاه  در 
تصمیمات خوبی در ابعاد آموزشی گرفته 
شده است، باالخص وضعیت هنرستانهای 
دریایی که متعاقب این جلسه با هماهنگی 
شرکت ملی نفتکش جلساتی با مسئولین 
هنرس��تان ها و مراکز آموزش��ی دریایی و 

دانشگاه ها برقرار خواهد شد.

دکتر حاج�ی زاده ذاکر )رییس مرکز 
ملی اقیانوس شناسی(:

اش��اره ب��ه فرصت ه��ا ی ایجاد ش��ده در 
همایش الزم اس��ت با برنامه ریزی، زمینه 
های هم��کاری با خارجی ها به صورت 2 

طرفه مورد بررسی قرار گیرد.

مهن�دس میرش�کار )دفت�ر زیس�ت 
بوم های دریایی(:

فرصت های علمی و اقتصادی که در هجدهمین 
همایش صنایع دریایی شکل گرفت کم نظیر 
بود امیدواریم این فرصت ها تحقق توس��عه 

پایدار سواحل و دریاها را رقم بزند.
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جزیره زیبای کیش در قلب خلیج فارس، بار دیگر 
شاهد برپائی بزرگترین رویداد دریایی کشور بود. 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی 
و دریانوردی که عرصه با ش��کوه ارائه پیشرفت 
ها و دس��ت آوردهای جمهوری اس��المی ایران 
در بخش صنایع دریایی و دریانوردی محسوب 
می شود، فرصت مناسبی را فراهم آورد تا دست 
اندرکاران این بخش در فضائی کامال تخصصی 
گردهم آمده و به تبادل نظر و مذاکرات تجاری 
بپردازند. صنایع دریایی در اقتصاد بس��یاری از 
کشورها بویژه کشورهایی که دسترسی گسترده 
به سواحل دارند از آن جهت با اهمیت است که 
عالوه بر ایجاد اشتغال موثر باعث به تحرک در 
آمدن صنایع جانبی آن می شود. طی سال های 
اخیر صنایع دریایی در جمهوری اسالمی ایران 
به پیشرفت های چشمگیری نائل شده است و 

اکنون مهندسان و کارشناسان کشور عزیزمان 
قادرند پیچیده ترین وسائل و تجهیزات دریایی را 
تولید نمایند. ساخت سکوهای نفتی و سازه های 
دریایی، ساخت انواع شناورهای سبک و سنگین 
تجاری و نظامی تنها نمونه هایی از پیش��رفت 
های ارزش��مند کشورمان در این صنعت بشمار 
می روند. عالوه بر این جمهوری اس��المی ایران 
با در اختیار داش��تن بزرگترین ناوگان تجاری، 
نفتکش و صیادی در منطقه، نقش موثری را در 

توسعه مبادالت بازرگانی جهان ایفا می نماید.
جایگاه صنایع دریایي و نق��ش ارزنده آن ها در 
رش��د و ش��کوفایي و حرکت پرشتاب تر جوامع 
بشري و همچنین ظهور و بروز تکنولوژي هاي 
نوین این صنعت، چشم انداز اقتصادي کشورها 
را معطوف به بهره برداري صحیح و گسترده از 
دریاها و صنایع وابسته به آن نموده است. از این 

رو نقش انکار ناپذیر صنایع دریایي در توسعه و 
پیشرفت کشورها به عنوان ابزار کارآمد ارتباطي 
بین مراکز اقتص��ادي، صنعتي و تجاري دنیا بر 
همگان روشن است و هر روزه بر نقش ویژة آن 

افزوده مي گردد. 
به دنبال برگزاری هفده دوره نمایشگاه بین المللی 
صنایع دریایي و دریانوردی ایران تاکنون و به 
رغ��م مش��کالت و موانع مختلف، امس��ال نیز 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایي 
و دریانوردی ایران )IRANIMEX2016( در 
مهر ماه سال1395، با هدف شناسایي و معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری و ارائه توانمندي ها 
و آخ�رین دس��تاوردهای صنایع، تأسیس��ات 
و س��امانه های دریای��ي و بن��دری جمه��وری 
اس��المی ایران در سطح بین المللی برگزار می 
گردید تا بار دیگر شاهد نمایش توانمندی ها و 

بلوغنمایشگاهصنایعدریاییودریانوردیایران
هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

پس از برگزاری نمایشگاه سال گذشته طی یک توافقنامه بلند مدت با شرکت نمایشگاهی یوروپورت هلند توانستیم نمایشگاه IRANIMEX را یک نمایشگاه اثرگذار و با پتانسیل باال در تقویم جهانی 
نمایشگاه های دریایی  و در سطح نمایشگاه های بین المللی دنیا معرفی نماییم.

IRANIMEX
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دستاوردهای دریایی کشور باشیم.
از ویژگی های مهم و بارز این دوره از نمایشگاه 
صنای��ع دریای��ی و دریان��وردی، حضور بیش 
از 116 ش��رکت خارجی از کش��ورهای هلند، 
ایتالی��ا، آلمان، رومانی، انگلس��تان، فرانس��ه، 
اسپانیا، کرواسی، نروژ، استونی، پرتقال، یونان، 
س��وئد، ترکی��ه، اوکراین، هندوس��تان، عمان، 
روس��یه، صربستان، لهستان، سنگاپور، امارات، 
آذربایجان، چی��ن، ژاپن و کره جنوبی در کنار 
بیش از 250 شرکت داخلی فعال در حوزه دریا 
بوده که در نوع خود بی نظیر بود. هجدهمین 
نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی کیش 
در حال��ی به بلوغ خود می رس��د که به لحاظ 
کمی با اش��غال کل فضای نمایشگاهی معادل 
21000 متر مربع ش��اهد رشد بی نظیری در 
نمایش��گاه هس��تیم که به لحاظ کیفی نیز در 

صدر نمایشگاه های داخلی قرار دارد.
بدیهی است حضور بی سابقه این تعداد شرکت 
بین الملل��ی در حوزه صنع��ت دریایی در نگین 
خلیج فارس، متاثر از ش��رایط پسا برجام است 
که نگاه دنیا به کشور جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان یک کشور استراتژیک و امن جهت سرمایه 
گ��ذاری و همکاری های اقتص��ادی در منطقه 
خاورمیانه است. این شرکت های خارجی بسیار 
عالقمند به گسترش روابط اقتصادی و تجاری 
با شرکت های ایرانی، با رویکرد انتقال فناوری، 
تکنولوژی و سرمایه گذاری در همه حوزه های 

دریایی کشور هستند. 
پ��س از برگ��زاری نمایش��گاه س��ال گذش��ته 
ط��ی ی��ک توافقنام��ه بلن��د مدت با ش��رکت 
نمایشگاهی یوروپورت هلند توانستیم نمایشگاه 
IRANIMEX را یک نمایش��گاه اثرگذار و با 

پتانس��یل باال در تقویم جهانی نمایشگاه های 
دریایی  و در س��طح نمایشگاه های بین المللی 
دنیا معرفی نماییم. در همین راس��تا، توافقنامه 
هایی با نمایشگاه های بزرگ دنیا انجام شد که 
ضمن حض��ور IRANIMEX در عرصه های 
بین المللی بتوانیم نسبت به انتقال تکنولوژی و 
دانش دریایی و همچنین معرفی دستاوردهای 
صنایع دریایی کش��ور گامی کوچک در جهت 

اعتالی این صنعت مهم کشور برداریم. 
بي شک مش��ارکت حداکثري تمامي ارگان ها و 
س��ازمان هاي این صنعت مهم در به کار بستن 
همت و تالش مجدانه در جهت رش��د و توسعة 
مضاعف این صنعت و ارتقاء دانش فناوري هاي 
دریایي به ویژه در شرایط حساس کنوني، نقش 
حیاتي و س��ازنده خود را بیش از پیش ضروري 

مي نماید.

مجید ایزدخواه
مدیر اجرایی نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

IRANIMEX2016
هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی
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نقطهنظراتشرکتکنندگانخارجیدرخصوصنمایشگاه

هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

آقای کو کیبووم از هلند شیپیارد:

در  خوب��ی  ارتباط��ات  ش��دیم  موف��ق   
و  کنیم  کس��ب   IRANIMEX2016
حتی توانستیم یک قرارداد منعقد کنیم، 
امیدوارم بتوانیم در بس��تر این نمایشگاه 
و در ط��ول س��ال های آین��ده ارتباطات 

بیشتری بگیریم.

از شرکت  تاتارو  الئورا 
میکروپاسما:

در  ک��ه  اس��ت  ب��ار  اولی��ن 
IRANIMEX2016 شرکت کردیم و 
به چند قرارداد خوب دست یافتیم و قصد 
داری��م در آینده روابط خود را گس��ترش 
دهیم. جزیره کی��ش خیلی هیجان انگیز 

است و انتظار آن را نداشتم.

سوتیریس پاراسکووپولوس از شرکت 
توربو مد یونان:

ما  ارتباط  اولین   IRANIMEX2016
با بازار ایران است و توانستیم ارتباطاتات 
بس��یار خوبی با ش��رکت های ایران برقرار 
کنی��م. کیش زیباس��ت و من احس��اس 
میکنم ش��باهت فرهنگی زی��ادی داریم. 

خوشحالم از حضور در کیش.

الئورنتیو از شرکت جابسون:

نمایشگاه س��اماندهی خوبی شده است و 
به تمام س��ازمان ها، ارگان ها و شرکت ها 
دسترس��ی داش��تیم. ارتباط��ات خوب��ی 
گرفتیم و با پرش��یا هرمز مذاکرات خوب 

و راضی کننده انجام دادیم.

افتتاحیه
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بنجامین ژی، مدیر شرکت
: JOC Marine

ش��رکت ما متعلق به بزرگترین ش��رکت 
واردات و ص��ادرات در ح��وزه دریای��ی و 
س��رمایه گذاری اس��ت که برای اولین بار 
از کشور چین در نمایشگاه ایران آیمکس 
ش��رکت کرد. نمایش��گاه ای��ران آیمکس 

بسیار خوب بود.

 DMT Marine پیتر شور، ش�رکت
:Equipment

ش��رکت ما در این نمایش��گاه ب��ه دنبال 
جذب مش��ارکت کننده و ش��رکت همکار 
ایرانی قوی بود که توانستیم شرکت های 
خوبی را شناسایی کنیم. به لحاظ ساخت 
و متریال اس��تندها نمایش��گاه در س��طح 
ضعیفی است والبته یکی از نمایشگاه های 
پرس��ودی بود که ما شرکت کردیم. شرکت ما یک شرکت رومانیایی است که 
در زمینه تامین تجهیزات ش��رکت های کش��تی س��ازی و فراساحلی کار می 
کنیم. س��ال آینده نیز در این نمایشگاه خواهیم بود تا کارهای اجرایی شرکت 

را پیگیری کنیم.

 Dick دیک وندر کمپ، مدیر شرکت
:Van Der Kamp

این نمایشگاه بسیار برای شرکت ما خوب 
ب��ود و البته ما برای س��ال آینده به دنبال 
مکان مناس��ب ت��ری برای ش��رکت خود 
هستیم. س��ال گذشته نیز نماینده شرکت 
در این نمایش��گاه حضور داشت. نمایشگاه 
ایران آیمکس پتانس��یل های زیادی دارد. 
ایرانی ها بس��یار خونگرم هس��تند و جزیره کیش بس��یار زیباست و امیدوارم 
بتوانی��م پروژه های خوبی را دنبال کنیم. وضعیت کنونی ایران برای س��رمایه 
گذاری در بخش های دریایی و فراساحلی مهیا شده است و بعد از تحریم های 

ایران محل خوبی برای سرمایه گذاری و کارهای بزرگ است.

آنا برناردو از شرکت آتانتیک اگل:

 با اش��اره به اینکه تنها پرتغالی نمایشگاه 
هس��تند گفت فکر نمیکردم مردم اینقدر 
خوب باشند، توانس��تیم ارتباطات خوبی 
بگیریم و حضور در این نمایش��گاه راضی 

کننده بود.

مارتین بیونک از شرکت بودوز:

این نمایش��گاه با اینکه شلوغ نبود ولی از 
کیفی��ت باالیی برخوردار اس��ت.ما آمدیم 
بازار ایران را بس��نجیم و ایران بازار خوبی 
دارد. جزیره کیش بسیار زیباست و مردم 

ایران مهربان هستند.

آتری�ه س�اوانت از مان�دوی درای�ی 
داکس هند:

نمایش��گاه خوب��ی ب��ود و انتظ��ار آن را 
نداش��تم. ارتباطات خوبی گرفتم و بسیار 
راضی هستم. کیش جزیره زیبایی است و 
امیدوارم بتوانم هرس��اله در این نمایشگاه 

شرکت کنم.
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نی�وون ه�وف، مدی�ر B2B روتردام 
آهوی )یوروپورت(:

س��ال گذش��ته توانس��تیم با چند شرکت 
هلن��دی و روس��ی در نمایش��گاه ای��ران 
آیمک��س حضور داش��ته باش��یم. پس از 
برنامه ریزی های الزم و جستجو و مطالعه 
بازار ایران توانس��تیم با آقای سیف )دکتر 
سیف، رئیس هیات مدیره انجمن( و آقای 
مجی��د )مجید ایزدخواه، مدیر اجرایی نمایش��گاه ای��ران آیمکس( گفتگوهای 
مفصل داش��ته باشیم و توانس��تیم قرارداد خود را با ایران آیمکس ببندیم. در 
نمایش��گاه هامبورگ و کپنهاگ و  رومانی و در س��طح اروپا و آس��یا نمایشگاه 
ایران را معرفی کردیم و بیش��تر ش��رکت ها عالقمند ش��دند که در نمایشگاه 
استند و غرفه داشته باشند. امیدوارم سال آینده تعداد شرکت ها بیشتر باشد. 
البته همه شرکت ها توانستند ارتباط خوبی با شرکت های ایرانی برقرار کنند 

وحتی قرارداد ببندند.

آلب�رت ف�ان در والد، مدیر ش�رکت 
Winteb هلند:

 شرکت ما یک ش��رکت هلندی با قدمت 
70 س��ال اس��ت ک��ه در زمین��ه تامی��ن 
تجهیزات ولو و پمپ های دریایی فعالیت 
داری��م. برای اولین بار اس��ت که به ایران 
آمده ام. اص��ال انتظار نداش��تم همه چیز 
اینقدر خوب باش��د. ما توانستیم با شرکت 
های بزرگ ایرانی وارد مذاکره ش��ویم و امیدوارم بتوانم سال آینده نیز در این 
نمایشگاه باشم. نمایش��گاه دریایی ایران یک نمایشگاه خوب با کالس اروپایی 
اس��ت که به نظر من ازنمایشگاه های آس��یایی دیگر برای شرکت ما پرسودتر 
است. بسیاری از موارد در نمایشگاه با استاداردهای جهانی و بین المللی سازگار 
نیس��ت. در حد نمایش��گاه های بین المللی نیست ولی در کل خوب و سودآور 
بود. ما هر س��اله در این نمایشگاه شرکت خواهیم کرد و البته پروژه هایی هم 

در سال آینده در ایران با شرکت های ایرانی شروع خواهیم کرد.

میگوئل انجل از شرکت ایبرکیسا:

 صنایع دریایی ایران در حال رش��د است 
و ما توانستیم در این نمایشگاه ارتباطات 
زیادی بگیریم و از این بابت بس��یار راضی 

هستم.

آندریاس آلبرت، مدیر عامل ش�رکت 
 : ALBERT GmBH

نمایشگاه ایران آیمکس یک نمایشگاه خوب با پتانسیل 
باالست. ما توانستیم با بسیاری از شرکت های بزرگ 
و دولتی ایرانی ارتباط خوبی بگیریم. به نظرم سطح 
نمایشگاه ایران از نمایشگاه ترکیه و حتی آسیایی بهتر 
است. از االن در نمایشگاه سال آینده ثبت نام کردم و 

خوشحالم که دوستان زیادی در ایران پیدا کردم.

لوك فومبوت، مدیر شرکت
:Alphatron Marine

نمایشگاه صنایع دریایی و فراساحل ایران نمایشگاهی 
با پتانس��یل های باالیی است که امیدوارم بتوانیم 
زودتر قراردادهای خود را نهایی کنیم. در این چند 
روز با بسیاری از ایرانی ها آشنا شدم و توانستم درک 
خوبی از بازار دریایی ایران داشته باشم. بازار دریایی 
ایران یک بازار بکر و البته به روز است که می توان در 

آن کارهای خوبی انجام داد.

دن استورم از دریدجینگ پمپ:

حضور در نمایشگاه ایران آیمکس را تجربه 
خوبی دانست و گفت انتظار نداشته مردم 
ایران اینقدر خوب باشند. ارتباطات خوبی 

در این نمایشگاه گرفتیم.
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مدیران بیش از 20 ش��رکت اروپایی و آسیایی در 
حاشیه هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی که به 
مدت 4 روز در کیش برگزار شد با حضور در غرفه 
تایدواتر و مذاکرات متعدد و فشرده با مدیران این 
شرکت خواستار همکاری های مشترک با تایدواتر 

شدند.
بنابراین گزارش همچنین در حاشیه این نمایشگاه 
مذاکراتی با شرکت های ملی بازرگانی پتروشیمی، 
ش��رکت بین المللی حف��اری پترو ایران، کش��تی 
س��ازی شهید تمجیدی، شرکت تاسیسات دریایی 
و تعداد دیگری از شرکت های ایرانی برای دریافت 
خدمات از شرکت تایدواتر و زیرمجموعه های آن 

انجام شد.
بر اس��اس این گزارش مذاک��رات صورت گرفته در 
خص��وص ارائه خدمات دریایی و بندری، ترانزیت و 
ترانشیپ، تامین تجهیزات بندری و دریایی، صنایع 
رنگ دریایی، ساخت وینچ، تامین قطعات تجهیزات 

بن��دری، صادرات ماش��ین االت دریایی، الیروبی و 
سالویج، خدمات کشتیرانی، بیمه خدمات دریایی و 

بندری، رانش موتورهای شناور و .. انجام شد.
همچنین جمع��ی از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی و اعضای فراکس��یون دریایی مجلس در 
جریان بازدید از نمایشگاه، از غرفه تایدواتر بازدید 

و با مدیرعامل این شرکت گفت و گو کردند.
نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��المی و اعضای 
فراکس��یون دریای��ی مجل��س با حض��ور در غرفه 
تایدواتر در هجدهمین نمایش��گاه صنایع دریایی 
در کیش ب��ا مهندس مهدی اعتص��ام مدیرعامل 
شرکت تایدواتر و جمعی از مدیران این شرکت به 
گفت و گو نشسته و با مسائل و مشکالت تایدواتر 

قبل و بعد از تحریم ها آشنا شدند. 
در این نشس��ت مشترک آقایان دکتر احمدی الشکی 

رئیس فراکس��یون دریان��وردی و آموزش و تحقیقات، 
دکترجبارکوچکی نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون 
آم��وزش و تحقیقات، دکتر میرزاده عضو کمیس��یون 
آموزش و تحقیقات، دکترشهاب نادری عضو کمیسیون 
اقتصادی، دکتر نانواکناری عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی، دکترقاضی زاده عضو کمیسیون 
فرهنگ��ی، دکتربیگلری عض��و کمیس��یون عمران، 
دکترخبازی دبیر فراکسیون دریانوردی و دکتربخشایش 

مشاور فراکسیون دریایی حضور یافتند.
در این نشس��ت مش��ترک بحث های متعددی از 
مش��کالت فعلی بخ��ش دریایی و بندری کش��ور 
مطرح شد و نمایندگان مجلس با تاکید بر اهمیت 
شرکت تایدواتر به عنوان تنها اپراتور ملی کشور و 
صدمات وارده ب��ه آن در دوران تحریم بر حمایت 

مجلس از این شرکت تاکید کردند.

همکاریشرکتهاییازانگلیس،هلند،آلمان،ژاپن،چینوکرهجنوبیباتایدواتر

هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

مدیران ش�رکت هایی از انگلیس، هلند، آلمان، ژاپن، چین، کره جنوبی، مصر، امارات، آذربایجان و... در حاش�یه هجدهمین نمایش�گاه صنایع دریایی کشور خواستار مشارکت و همکاری با 
شرکت تایدواتر خاورمیانه شدند.

در نمایشگاه های 

قبلی بیشتر شرکت ها 

چینی حاضر بودند اما 

امسال شرکت های 

هلندی، صربستانی، 

پرتغالی، رو�شی، چینی 

وکره ایی بیشترین 

حضور داشتند.

افتتاحیه
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مدیر عامل ش��رکت مکین دریا درباره نمایش��گاه 
صنای��ع دریایی و دریانوردی اظهار داش��ت: حضور 
ش��رکت های خارجی در نمایشگاه ها به خصوص 
کش��ورهای در حال پیشرفت، س��بب ایجاد فضای 
رقابتی در بخش تولید می ش��ود. رقابت مندی کار 
یک شاخص ترکیبی از مجموعه مولفه هایی است 
که باعث رقابت مندی یک کش��ور شده و از طریق 
ایجاد س��رمایه انس��انی برای هر واحد کار به رشد 

اقتصادی نیز منجر می شود. 
مهندس صادقی کیا در ادامه افزود: نمایش توانمندی 
ها و استعدادهای داخلی نیازمند موقعیت های این 

چنینی است که در فضای رقابتی سالم و در باالترین 
سطح ممکن جوانان مستعد کشور عزیزمان بتوانند 
ای��ده ها و توانمندی های خود را به بازارهای جهانی 
معرفی نمایند. ضمناً جذب هرچه بیش��تر س��رمایه 
خارجی، حمایت از ش��رکت ه��ای دانش بنیان که 
موجب افزایش تولید و ش��کوفا شدن استعدادهای 

نهفته این صنعت می شود.
وی در پاس��خ به سوال تاثیر ش��رایط پسا برجام بر 
صنع��ت دریایی کش��ور افزود: جذب س��رمایه گذار 
خارج��ی و ص��ادرات؛ یک��ی از مهم تری��ن مواردی 
اس��ت که می توان در دوران پسا برجام به آن اشاره 

کرد. این اتف��اق موجب رونق اقتصادی، تاثیر مثبت 
و مسقیم بر مش��کل بیکاری، ایجاد فضای رقابتی و 
پیشرفت در صنایع به خصوص با توجه به پتانسیل 
های موجود در عرصه دریا بر صنعت دریایی کش��ور 
و انگیزه مضاعف بر فعاالن این عرصه تزریق می کند. 
وی در پایان اظهار داشت: تأکید مقام معظم رهبری 
درابتدای سال بر ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت 
از کار و سرمایه ایرانی، مبین سه وظیفه برای دولت، 
دس��ت اندرکاران تولید و مردم می باش��د، سه حلقه 
ای که نحوه تعامل آن ها بر روی هم، تاثیر مس��تقیم 
دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابس��ته است. 
یعنی هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کاالی 
داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کاالی داخلی پایین 
باش��د، عماًل رغبتی از س��مت مردم به خرید کاالی 
تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولید کننده هم برای 
تولید کاالی باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم 
بانکی کش��ور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا 
قوانین اقتصادی، فضای کسب و کار را سخت کند و 
یا مردم نسبت به کاالی داخلی بی رغبت باشند، باز 
هم نتیجه منفی خواهد بود. لذا باید تمامی ارتباطات 
این سه حلقه باهم اصالح شده و در راستای افزایش 

تولید ملی بهبود پیدا کند.

باالترینسطحنمایشتوانمندیهاواستعدادهایداخلی
شرکت تولیدی، فنی و مهندسی مکین دریا با هدف گسترش صنعت دریایی کشور و فناوری های مربوط به آن، تاسیس گردیده است. در ادامه صحبت های مدیر عامل مکین دریا را می خوانیم.

هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی در جریان نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی به ویژه نمایشگاه صنایع دریایی 
یک کانال ارتباطی اس��ت بین تجار،صنعتگران 
و کارشناس��ان صنعت دریان��وردی. اصوال نفس 
برگزاری چنین نمایش��گاه های تخصصی ایجاد 
چنین پلی است. مس��لم است که بهینه برگزار 
کردن این نمایشگاه ها تاثیر بسیار زیادی بر رشد 
صنعت دریایی دارد.اما اینکه شرکت کنندگان تا 
چه حد به اهداف خود  نزدیک ش��وند موضوعی 
است که بخشی از آن برمیگردد به توانمندی های 
ش��رکت کنندگان و بخش مهم دیگر آن هم به 
میزان برنامه ری��زی و هدفمندی خود نهادهای 

برگزارکننده نمایشگاه مربوط است.
مدیر عامل شرکت کیان کارای افزود: نمایشگاه 
کیش  نمایش��گاه خوبی اس��ت. مجموعه ای از 
ش��رکت ها ی مرتبط با صنعت دریایی در یک 

زمان و ی��ک مکان گرد هم م��ی آیند.مبادالت 
وآش��نایی های خوبی صورت می گیرد.با توجه 
به حضور شرکت های خارجی زمینه ی همکاری 

فراهم است.
مهندس لطفی پی در ادامه افزود: صنعت دریایی 
ایران ظرفیت های زیادی برای س��رمایه گذاران 
خارجی دارد.آن ها این پتانسیل ها را می شناسند 
وبش��دت راغب به مشارکت هس��تند.فقط باید 
زمینه ی این مشارکت فراهم شود.نمایشگاه های 
این چنینی فرصت مناسب را فراهم می کنند.اما 
تبیلغات بیشتر،بستر سازی مناسب برای آشنایی 
س��رمایه گذاران خارجی با ش��رایط کش��ورمان 
میتواند به مشارکت فعال تر آنان کمک کند.این 
بستر سازی باید طی یک فعالیت مداوم و مستمر 

صورت گیرد. 

ناکارآمدینسبیسیستمیدرصورتعدموجودمراوداتبینالمللی
همزمان با برگزاری هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران گفت و گویی اختصاصی با مهندس امیر لطفی پی مدیرعامل شرکت کیان کارای پارسا ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.

هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی در جریان نمایشگاه
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تاسیساتدریایيوجایزهپروژهبرترساختگويشناور
هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

شرکت تاسیسات دریایي در مراسم اختتامیه هجدهمین همایش صنایع دریایي لوح سپاس این رویداد صنایع دریایي را به دلیل ساخت نخستین گوي شناور با قابلیت بارگیري میعانات گازي به خود اختصاص 
داد. ساخت گوي شناور  )SPM( با هدف بومي سازي تجهیزات مورد نیاز صنعت دریایي نفت وگاز و تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتي انجام شده است.

در جریان نمایشگاه

مهندس رحمانی در جریان بازدید از نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی با اشاره به اینکه شرکت تاسیسات دریایی 
ایران از سوي سازمان مدیریت به عنوان 100 شرکت برتر ایراني در بخش شرکت هاي فني و مهندسي شناخته شده 

است، بر اجراي 6 میلیارد دالر پروژه در سایت این شرکت فراساحلي در یاردهاي خرمشهر اشاره کرد.
وي همچنین با اشاره به اشتغال زایي قابل توجه این شرکت در خرمشهر نیز توانمندي هاي این شرکت را در بخش 
شناورها و تجهیزات براي حاضران ارائه نمود. مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایي با تاکید بر اینکه این شرکت اجراي 
سه نوع کار را در میدان گازي پارس جنوبي برعهده دارد؛ تصریح کرد: انجام عملیات حفاري، ساخت سازه هاي دریایي 
و نهایتا احداث خط لوله دریایي فعالیت هاي این شرکت را  در بخش فراساحل این میدان تشکیل مي دهد. وی در 
ادامه افزود: به جرات مي توان حضور قابل توجه شرکت هاي بین المللي، عامل تمایز این نمایشگاه با دیگر رویدادها  و 
حتی سال هاي گذشته دانست. ضمناً شرکت تاسیسات دریایی به همراه  شرکت هاي تابعه همچون پوالد فرآیند بین  
الملل اروند، صنعت گستر کیش، نیلسان کیش و سکان اروند در این نمایشگاه حضور دارند و پذیراي مخاطبین و به 

ویژه شرکت هاي خارجي حاضر در نمایشگاه هستند.
مهندس رحماني در بخش دیگري از سخنانش در خصوص اهمیت ساخت داخل تجهیزات صنعت فراساحل نیز تصریح 
کرد: ایجاد کمیته ساخت داخل در این شرکت فراساحلي پاسخي به این نیاز است که مي توان ساخت گوي شناور و 
همچنین ROV را دستاورد مهمي در این مسیر دانست. وي تاکید کرد:  این شرکت تالش دارد تا در حد امکان، کاال 

و تجهیزي که در ایران امکان تولید دارد؛ را خریداري نکند.

مهندس صفری، در حاشیه بازدید از 
نمایش��گاه بین المللی صنایع دریایی 
و دریانوردی اظهار داشت: نمایشگاه 
صنای��ع دریایی که ب��ا همت جامع 
انجم��ن مهندس��ی دریای��ی برگذار 
میگ��ردد یکی از روی��داد های مهم 
صنایع دریایی بوده که برای همفکری 
و عرضه محصوالت و توانمندی های 
تمام جامعه دریایی کشور الزم بوده 
و ب��ه یک اتاق فکر ب��زرگ در عرصه 
صنایع تبدیل ش��ده که هر ساله به 

یک  گردهمایی  مبدل می گردد.
مدیر عامل موسسه رده بندی ایرانیان در ادامه افزود: اقتصاد کشور در زمان حاضر 
در شرایط پساتحریم و ایجاد رابطه های جدید در فضایی متفاوت نسبت به سال 
ه��ای گذش��ته قرار دارد و از این رو ضرورت توج��ه به صنایع دریایی باید یکی از 

اولویت های رونق اقتصادی در کشور باشد.
وی افزود: حضور شرکت های بین المللی با همت تیم  برگزار کننده  نمایشگاه 
هجدهمین صنایع دریایی  سال 95 را دچار تحول و نشاط بیشتری کرد که 
این امر جای تقدیر و تش��کر ویژه دارد و امید اس��ت این اتفاق با ایجاد اتاق 
های بازرگانی در کنار نمایش��گاه و ایجاد میز گردهای تخصصی متناس��ب با 
فعالیت ش��رکت های داخلی و خارجی زمینه س��ازی تحول جدید و کس��ب 

س��رمایه خارجی برای توس��عه و رونق بازار صنایع دریایی باش��د .

همایشونمایشگاهصنایعدریاییبهیکاتاقفکربزرگدراینعرصهتبدیلشدهاست

هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

مؤسسه رده بندي ایرانیان سازماني مردم نهاد و غیرانتفاعي است که براي ارتقاء سطح ایمني، امنیت، کیفیت و فن آوري در زمینه هاي مختلف علمي، آموزشی، فني، تولیدي، صنعتي و خدماتي در 
صنایع و بخش های مختلف و مرتبط با آن در سطح ملی و بین المللی فعالیت مي نماید. 
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نمایشگاه،مرکزیبرایتبادلاطالعاتودستیافتنبهپدیدههاینوینعلموصنعتوانتقالفناوری
همزمان با برگزاری هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران گفت و گویی اختصاصی با  دکتر عزیزی  مدیرعامل شرکت گلف اجنسی ایران ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید:

هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی در جریان نمایشگاه

نمایشگاه فرصتی برای شناخت بهتر مشتریان احتمالی 
و حفظ مشتریان فعلی است.  ارائه محصوالت خوب از 
طریق درک عمیق از خواست ها و نیاز های مشتریان 
شروع می شود ، در نمایش��گاه تا حدودی این درک 

متقابل از طریق تعامل رو در رو بوجود می آید.   امروزه 
بازاریابی بعنوان یک شاخه مهم در تجارت بین الملل 
مطرح است. شرکت ها از طریق حضور در نمایشگاه 
های بین المللی و درک نیاز مشتریان امکانات خود را 
به تولید خدمات و کاالهایی اختصاص می دهند که 

نظر مشتریان را هرچه بهتر تامین کند. 
وی ادامه داد:  فضای پس از برجام سبب شده شرکت 
ها و بنگاه های خارجی به حضور در ایران و س��رمایه 
گذاری در حوزه های مختلف از خود تمایل بیشتری 
نشان دهند، که این فرصت مناسبی برای فعالین این 
صنعت و ارایه دهندگان کاال و خدمات ان اس��ت. دو 
ه��زار و 900 کیلومتر م��رز دریایی و 5800 کیلومتر 
س��واحل در کش��ور ظرفیت بزرگی است و این بستر 
مناسبی اس��ت تا با اتکا به دریاو صنایع وابسته به ان 

موجبات رونق  اقتصادی را بیش از گذشته فراهم نمود. 
درواقع  پیشبرد اقتصاد دریا محور یکی از فرصت های 

فضای پسا برجام است.
مدی��ر عام��ل گلف اجنس��ی در جری��ان بازدید از 
نمایش��گاه اف��زود: اصوال نمایش��گاه ، مرکزی برای 
تبادل اطالعات و دس��ت یافتن به پدیده های نوین 
علم و صنعت و انتقال فناوری است. جلب مشارکت 
کنن��دگان خارجی در نمایش��گاه باعث میش��ود تا 
توانمندی واحده��ا و بنگاه های مختلف تولیدی - 
خدماتی نوین به معرض نمایش گذاش��ته ش��ود و 
زمینه برای دس��ت یافتن به بازارهای جدید فراهم 
گردد. نمایشگاه امسال از حیث مشارکت و کیفیت 
برگزاری  رویداد نسبتا خوبی بود  و زحمات برگزار 

کنندگان قابل تقدیر است. 

مهندس موسوی مدیر عامل شرکت تسدید در جریان 
بازدید از نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی اعالم کرد: 
با توجه به اهداف و برنامه ریزی قبلی؛ شرکت تسدید 
 " KBS" به همراه شرکت روسی کراسینه باریکادی
شریک تسدید در ساخت دکل های حفاری دریایی در 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ایران 
حضورپیدا کرد. وی درباره ضرورت برگزاری نمایشگاه 
دریایی افزود: ضرورت برگزاری این نمایشگاه بر کسی 
پوشیده نیست، اما می توان به اهدافی همچون، حضور 
در مهمترین رویداد صنعت دریایی و  نمایش��گاهی 
مرتبط با حوزه کسب وکارشرکت ها، افزایش تعامالت 
با ذینفعان)کارفرمایان، افراد و ش��رکت های مشابه و 
رقبا، مالکین ش��ناورها( برای برپایی نمایشگاه  اشاره 
ک��رد. البته برگ��زاری این نمایش��گاه های تخصصی 
می تواند از توانمندی های شرکت ها با توجه به مقطع 

حساس کنونی در کشورنمایش بهتری ارایه دهد.
مدیر عامل تس��دید در پاسخ به س��وال مطرح شده 
پیرامون شرایط پسابرجام و تاثیر آن بر شرایط حوزه 
صنعت دریا پاسخ داد: با توجه به شرایط ایجاد شده در 
پسا تحریم ، محیط کسب و کار جدیدی بوجود آمده، 
که می بایست نسبت به هدف گذاری برای گسترش 
ارتباط با شرکت های خارجی اقدامات بیشتری انجام 
ش��ود تا تعامالت با توجه به شرایط جدید گسترش 

یابد. البته ذکر این نکته الزم است که  برای بعضی از 
نمایشگاه ها ، نفس حضور موثر بوده و در بعضی دیگر 
عدم حضور برای ش��رکت در ب��ازار داخلی یا خارجی 
تبعاتی بی��ن رقبا وکارفرمایان در پی��ش دارد ) مثال 
القای کاهش یا عدم توانمندی و....( که می بایس��ت 
درجهت شفاف سازی افکار حرفه ایی در محیط کسب 
وکار فقط در آن نمایش��گاها  حضور داشته  وبه ارایه 

توانمندی ها پرداخته شود. 
وی در ادامه افزود: نمایشگاه امسال با توجه به شرایط 
فعلی کشور، تاثیرات فضای پسا برجام با استقبال قابل 
توجهی ب��ه خصوص از طرف ش��رکت های خارجی 
مواجه شد وشاید یکی از پر تعداد ترین حضورها برای 

شرکت ها چه داخلی وچه خارجی را رقم زد و در واقع 
این نمایشگاه با بلوغ خوبی همراه شد. تغییر منحنی 
حضور شرکت ها نیز قابل توجه بود.در نمایشگاه های 
قبلی بیشتر شرکت ها چینی حاضر بودند اما امسال 
ش��رکت های هلندی، صربس��تانی، پرتغالی، روسی، 
چینی وکره ایی بیشترین حضور داشتند. به نظر می 
رسد، حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه با هدف 
سرمایه گذاری، فروش تکنولوژی و راه یابی به عرصه 
تجارت و بازار ایران تبیین ش��ده ب��ود. که در صورت 
اس��تفاده ش��رکت های ایرانی در انعقاد تفاهمنامه یا 
قرارداد برای همکاری و انتقال تکنولوژی می تواند در 

رشد این صنعت بسیار با اهمیت باشد. 

هدفگذاریبرایگسترشارتباطباشرکتهایخارجی

هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید بعنوان یک پیمانکار عمومی در پروژ های باالدستی وپایین دستی ، در هر دوحوزه خشکی و فراساحل در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشگاهی، 
نیروگاهی و انرژ ی های نو با استفاده از حداکثر  توان داخلی درکشور بوده  و توانایی اجرای امور مهندسی، تامین کاال، اجرا، تامین منابع مالی و مدیریت پروژه هایEPCI&C را دارا می باشد.
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نظراتمدیران
هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

دکترمظفری
مدیرعاملصندوقتوسعهصنایعدریایی:

بهکارکردغیرترویجینمایشگاه
اهمیتبیشتریبدهیم

دکتر مظفری در بازدید از نمایش��گاه و درباره ضرورت 
برگزاری نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی گفت: 
ضرورت برگزاری نمایش��گاه صنایع دریایی باید بعد از 
این مدت به س��طح جدیدی از  فعالیتها برسد و فقط 
به فعالیت های ترویجی منجر نشود. به نظر من رویکرد 
نمایشگاه از رویکرد ترویجی به غیرترویجی تبدیل بشود 
بسیار بهتر است. یعنی شرکت ها را به سمت فعالیت 

هایی که موجب اقدام و هدفمند باشد سوق دهد. 
وی در ادام��ه افزود: بی گم��ان وقتی 90درصد ارزش 
صادرات و واردات وزنی کشور ما از طریق دریا صورت 
می گیرد، نشان دهنده اهمیت دریا است. در شرایط 
پسابرجام اولین گشایش ها یا در بانک ها رخ می دهد 
یا در تحول و فعالیت در حمل و نقل دریایی و هوایی 
که باز حمل و نقل دریایی از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. شرایط پسابرجام به این دو حوزه رونق بیشتری 
داده و ضرورت آن برای صنایع دریایی بیش��تر حس 
می ش��ود. وی در انتها افزود: کارکردهای بین المللی 
نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی باید بیشتر در 
زمینه عقد قراردادها باشد و در جنبه عملی تجارت های 

دریایی منجر به تحول و پیشرفت در این حوزه بشود.

مهندسمحققزاده
مدیرعاملشرکتارتباطاتتلفنآسیا:

نمایشگاهعالی
بهلحاظکیفیوکمی

مهندس کسری محقق زاده در جریان حضور و بازدید 
از نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی اظهار داشت: 
نمایشگاه امسال از لحاظ کیفی و کمی بسیار عالی برگزار 
شد. خصوصاً حضور شرکت های خارجی تاثیر بسزایی 
در این موفقیت داشت زیرا تبادل اطالعات و استفاده از 
دانش و تجربه مشارکت کنندگان می تواند ابزار مهمی 

برای پیشرفت و ورود به بازارهای جهانی باشد.
وی در ادامه افزود: برگزاری نمایشگاه های تخصصی جهت 
حضور ش��رکت های داخلی و شناسایی تخصص های 
داخلی ضروری می باشد و در صورتی که به نحوی برگزار 
شود که شرکت ها بتوانند به سهولت در نمایشگاه شرکت 
نمایند، نیل به این هدف سریع تر خواهد بود. پس از طی 
س��ال های تحریم و حضور حداکثری نیروهای داخلی 
در پروژه ها، هم اکنون در شرایط پسا تحریم نیروهای 
داخلی و متخصص می توانند در کنار نیروهای خارجی 
و کسب تجربه از دانش آن ها در تمامی صنایع از جمله 
صنایع دریایی از دانش روز جهان استفاده کرده و بهترین 

کارایی را داشته باشند.

حضورشرکتهایخارجیباعثایجاد
فضایرقابتیدربازارخواهدشد

مهندس مترجمی در خالل حضور و بازدید از نمایشگاه 
صنایع دریایی گفت :  قطعا برگزاری نمایش��گاه های 
تخصصی بسیار مفید می باشند، چراکه برگزاری چنین 
نمایشگاه های باعث آشنایی بهتر با محصوالت به روز 
و نیاز های مش��تریان می گ��ردد. این امر باعث تبادل 
اطالعات و ارتباطات شده و به رشد جامعه کمک شایانی 

می نماید.
وی در ادام��ه افزود:  در دوره پس��ا تحریم و بازگش��ت 
ش��رکت های خارجی به بازار ایران باعث رونق اقتصاد 
می شود هر چند که هنوز برخی از کشورها با احتیاط 
و ترس وارد بازار می شوند لیکن داشتن ارتباط با دنیا 
همیشه باعث پیشرفت می گردد. حضور شرکت های 
خارجی باعث ایجاد فضای رقابتی در بازار خواهد ش��د 

که به سود مصرف کننده خواهد بود.

مهندسمترجمی
مدیرعاملشرکتمهندسیبازرگانی

:)SSP(شناورسازهپویش
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مهندس س��ید مهدی مقدس��ی در گف��ت و گو با 
ماهنامه مهندسی دریا در مورد جایگاه صنایع دریایی 
در کشور در برنامه ششم توسعه اظهار کرد : بسیاری 
از مس��ئوالن به اهمیت اقتصاد دریا اذعان دارند اما 
باید جایگاه صنایع دریایی در برنامه ششم مورد توجه 

قرار گیرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه کمتر به جایگاه این صنعت در برنامه شش��م 
توجه شده است، تصریح کرد : جایگاهی که شایسته 
صنایع دریایی است در برنامه ششم وجود نداشت که 
با هماهنگی فعاالن صنایع دریایی احکامی پیشنهاد 
ش��د تا در برنامه گنجانده ش��ود که در کمیس��یون 
صنای��ع مع��ادن و اقتصادی به تصویب رس��ید و به 

کمیسیون تلفیق ارائه شد.
مقدسی اظهار داش��ت :در تالش هستیم که از این 
احکام در کمیسیون تلفیق حمایت بیشتری صورت 
گیرد و اس��تحکام جایگاه صنای��ع دریایی در برنامه 

ششم به سرانجام مطلوب برسد .
ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای عالی صنایع 
دریایی گفت : به دنبال آن بحث شورای عالی صنایع 
دریایی مطرح اس��ت که بنده به عن��وان عضو ناظر 
مجل��س در ش��ورای عالی با وزیر صنع��ت و معدن، 
مدیرعامل صندوق و دبیرخانه شورای عالی نشست 
هایی داشتیم تا ش��ورای عالی با فعاالن این صنعت 
ارتباط برقرار کند که امیدواریم با ارائه نقطه نظرات 
و پیش��نهادات و تبیین سیاس��ت های کلی صنایع 
دریایی مصوبات خوبی داشته باشیم و از این فرصتی 
که در شورای عالی هرسال یک بار انجام می شود به 

منظور تقویت صنایع دریایی بهره بگیریم .
مقدس��ی تصریح کرد : با مسئوالن میراث فرهنگی 

نیز گفت وگو هایی صورت گرفته تا بحث گردشگری 
دریایی بیشتر مورد قرار گیرد.

وی گفت: زمانی که بحث اقتصاد محور را مطرح می 
کنیم باید به دنبال فراهم کردن ش��رایط و اس��باب 

حمایتی آن باشیم .
این مسئول در شورای عالی صنایع دریایی تاکید کرد 
: حوزه ش��یالت ،گردشگری و حمل و نقل دریایی و 
نفت و گاز چه صنایع س��احلی و چه فراساحلی نیز 

باید مورد توجه قرار گیرد.
مقدسی با تاکید بر اینکه مقدمات حمایت از صنایع 
دریایی در مجلس و فراکس��یونها فراهم شده است 
گفت: جمعی از نمایندگان نی��ز عضویت خود را به 
ثبت رسانده اند که با هماهنگی هیات رئیسه مجلس، 
انتخابات هیات رئیسه فراکسیون حمایت از صنایع 

دریایی انجام می شود.
نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اس��المی در 
م��ورد بهره مندی از نظرات کارشناس��ان این حوزه 
گف��ت : به دنبال این هس��تیم ک��ه از نقطه نظرات 
صاحب نظران صنایع دریایی و در مجلس اس��تفاده 
کنیم، در همین خصوص از انجمن مهندسی دریایی 
ایران در همایش صنایع دریایی دعوت بعمل آمد تا 
در اولین فرصت در کمیسیون صنایع و معادن و سایر 
کمیسیون ها از نقطه نظرات و پیشنهادات آن ها بهره 

بگیریم.
وی ب��ا اظهار اینکه اقتصاد دریا متناس��ب با س��ایر 
بخشهای اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته گفت : باید 
نگاه خود را ب��ه صنایع دریایی تغییر دهیم و انتظار 
اس��ت که مسئوالن ذیربط به ظرفیت های خاص به 

این بخش توجه بیشتری داشته باشند .
مقدسی در پاسخ به دیگر سئوال که در حوزه ساخت 

ش��ناور چه فعالیت هایی در داخل کشور انجام می 
گیرد گفت: در این حوزه تنها 20 درصد نیاز کش��ور 
در داخل تامین می شود انتظار این است که با هدف 
گذاری این عدد را به 40 درصد افزایش دهیم و این 
موضوع تنها با ش��عار انجام نخواهد ش��د مگر اینکه 

اسباب و شرایط الزم فراهم شود .
این مسئول در ش��ورای عالی صنایع صنایع دریایی 
گفت : سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی بایستی 
شرایطی را برای تقویت بخش خصوصی فراهم کنند 
و در جذب منابع جدید و س��رمایه گ��ذاران در این 
حوزه اهتمام داشته باشند ، باید فضایی فراهم شود تا 
سرمایه گذاران خارجی نیز بتوانند وارد کشور شده و 

از این طریق انتقال و ارتقای تکنولوژی انجام شود.
مقدس��ی تاکید کرد :برگزاری همایش و نمایش��گاه 
صنای��ع دریای��ی این پیام را دارد ک��ه در این بخش 
قابلی��ت های زیادی وجود دارد ولی انچه شایس��ته 

است تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
وی اظهار کرد : در این صنعت می توان فرصت های 
شغلی ایجاد کرد و با فرهنگ سازی و انجام مجموعه 
ای از اقدام��ات آن را تقویت کرده و در جایگاه اصلی 

خود قرار داد .
ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای عالی صنایع 
دریایی با تاکید بر اینکه نوع نگاه مسئوالن باید نسبت 
به صنایع دریایی تغییر کند گفت : استفاده از نیروی 
متخصص در طراحی و ساخت، اختصاص منابع مورد 
نیاز ، توجه بیشتر به بخش خصوصی و تربیت نیروی 
انسانی متخصص از مواردی است که باید برای تقویت 

این صنعت به آن توجه ویژه ای کرد.

فراهمشدنمقدماتتشکیلفراکسیونحمایتازصنایعدریاییدرمجلس

هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

مقدسی با تاکید بر اینکه مقدمات حمایت از صنایع دریایی در مجلس و فراکسیونها فراهم شده است گفت : جمعی از نمایندگان نیز عضویت خود را به ثبت رسانده اند که با هماهنگی هیات رئیسه مجلس، 
انتخابات هیات رئیسه فراکسیون حمایت از صنایع دریایی انجام می شود.
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مدیرعامل شرکت فایبر صنعت دریا کیش با بیان اینکه با 
برخی شرکت های خارجی در این حوزه در ارتباط بودیم 
و مذاکراتی را در مورد همکاری های مش��ترک داشتیم 
گفت : برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی نیز فرصتی مناسبی برای نهایی شدن مذاکرات با 
این 2 شرکت بود که این همکاری در راستای تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید در داخل کشور صورت 

خواهد گرفت .
مدیر عامل شرکت سازنده شناورهای گردشگری ، غواصی 
و قایق های تندرو ' فایبر صنعت دریا کیش' گفت : تالش 
ما بر این بود تا تکنولوژی روز در این حوزه را از ش��رکت 
ایتالیایی بگیریم ، شرکت ایتالیایی نیز جزیره کیش را 
موقعیت مناسبی برای بازارهای تولید خود در شناورسبک 
دیدن��د که با عقد این قرار داد دو طرف در این زمینه به 

اهداف مورد نظر خواهند رسید .
جهانگیری اظهار کرد : با توجه به اینکه ش��رکت های 
ایتالیایی در آسیا نمایندگی برای تولید و ارائه محصوالت 
خود ندارند با عقد این قرارداد به این تفاهم رسیدیم که با 
آغاز تولید مشترک در ایران و کیش نیاز مشتریان را در 

کشورهای حوزه خلیج فارس نیز پوشش دهیم .
وی با تاکید بر اینکه هر دو شرکت ایتالیایی از شرکت های 
به نام در حوزه تولید شناورهای کامپوزیت و همچنین 
تامین کننده تجهیزات دریایی در جهان هستند اظهار 
کرد : در این قرار داد در زمینه ساخت شناورهای زیر 24 
متر به توافق رسیده ایم که اگرحمایت دولت و دلتمردان را 
داشته باشیم می توانیم در این حوزه به خوبی ورود کرده و 

نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز تامین کنیم . 

جهانگیری با بیان اینکه مکاتبات فنی مهندسی در این 
زمینه را آغاز کرده ایم و کار در مراحل اداری است افزود : 
حضور پر تعداد شرکت های خارجی فعال در حوزه دریا 
در هشتمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریا نوردی حاصل 
برداشته شدن تحریم ها و برجام است که استقبال شرکت 
های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و همکاری با 
شرکت های فعال در این حوزه می تواند به پر بار شدن این 

صنعت و پویایی آن کمک کند.
وی در م��ورد تعهدات 2 طرف گفت : آنچه که ما تعهد 
کردیم این بوده تولیدات تحت برند مشترکی که تلفیقی 
از نام ش��رکت کیشی و شرکت آن هاست به بازار عرضه 
شود و همچنین ما به غیر از طرف ایتالیایی از شرکتی 
دیگر محصوالت، مواد و تکنولوژی دریافت نکنیم، آن ها 
نیز متعهد شدند که در آسیا به غیر از طرف ایرانی حتی 
اگر مشتری هم داشته باشند نیاز مشتریان آن ها از طریق 

کیش تامین شود.
مدیرعامل شرکت تولید کننده شناورهای کف شیشه ایی 
انعقاد این قرار دارد را مانع از خروج ارز از کشور دانست و 
گفت : قیمت تمام شده شناور در اروپا به دلیل دستمزد 
باالیی نیروی کار باالس��ت و ساخت هر شناور چندین 
میلیارد هزینه در بردارد و وارد کردن آن به صرفه نیست .

وی با بیان اینکه ما فقط در زمینه تولید بدنه فعال هستیم 
اظهار کرد :با دریافت تکنولوزی روز در حوزه تجهیزات و 
آموزش نیروی انسانی در داخل کشور می توان شناورهایی 

مشابه تولید کرد و مانع خروج ارز از کشور شد .
جهانگیری تصریح کرد : با توجه به اهمیت گردشگری 
دریایی در کشور و اینکه کیش به عنوان قطب گردشگری 

دریایی و ورزشهای آبی و تفریحی است با فرصت بدست 
آمده می توان نیاز داخل را در تولید ش��ناورهای شبک ، 
غواصی ، ش��ناورهای کف شیش��ه ای��ی ، ماهیگیری و 

رستوران های دریایی برطرف ساخت .
وی صنعت ساخت شناور در کشور به عنوان صنعت مادر 
حوزه دریا را نیازمند حمایت دانس��ت و افزود : در دولت 
تدبیر و امید و برای نخستین بار سازمان بنادر و دریا نوردی 
از منابع خود تسهیالت بدون بهره به سازندگان شناورهای 
تفریحی پرداخت کرده است که اقدام ارزشمندی است ، 
در صورت حمایت دولت ، حذف بروکراسی می توان به 

رشد قابل توجه این صنعت امیدوار بود .
جهانگیری سیاست دولت در حمایت از صنایع دریایی 
و گردش��گری را خوب عنوان کرد و گفت : برخی طرح 
های بال تکلیف مورد حمایت سازمان بنادر قرار می گیرد و 
اگر در مراحل بانکی هم شفاف سازی صورت گیرد کارها 

زودتر به نتیجه خواهد رسید .
آن��دره رازتو طرف قرار داد از ش��رکت ایتالیایی در مورد 
س��رمایه گذاری در ایران اظهار کرد : بازار ایران برای ما 
تازگ��ی دارد و به این بازار که جای توس��عه دارد امیدوار 

هستیم .
وی جزیره کیش را جزیره ای زیبا با ظرفیت های طبیعی 
و گردشگری بسیار دانس��ت و گفت : ایرانی ها مردمان 
خوبی هستند و از حضور در ایران خوشحال هستیم و 

توانستیم در این نمایشگاه ارتباطات خوبی برقرار کنیم. 
رازتو برگزاری نمایش��گاه صنایع دریایی را در توس��عه 
همکاری بین فعاالن حوزه دریا و اشنایی با ظرفیت ها و 

توانمندی کشورها خوب عنوان کرد.
شرکت ساخت شناورهای تفریحی ایتالیا از سال 1973 در 
شهر سارمو ایتالیا در این حوزه فعالیت می کند این شرکت 
معروف به دریافت ساخت شناورهای سفارشی از آمریکا 
،آمریکای جنوبی ، آفریقا و اروپا و سفارش های خاص از 
کشورهای خاورمیانه است و بهترین سازنده قایق از نظر 

استاندارد و طراحی در ایتالیا است .
ش��رکت س��اخت و تامین تجهیزات داخل��ی و ایمنی 
ش��ناورهای مس��افری ایتالیا نیز از سال 1906 فعالیت 
می کند و سابقه همکاری با ایران را در پرونده خود در این 
زمینه دارد و کشتی های رافائل و میکالنچ از ساخته های 

این شرکت بوده است .
فایبر صنعت کیش نیز تولید کننده ش��ناورهای فایبر 
گالس در جنوب کش��ور است و از توانمندی طراحی ، 
تولید شناورهای کامپوزیتی بومی و شناورهای گردشگری 
، غواص��ی ، امداد و نجات ، کف شیش��ه ای ، قایق های 

ماهگیری و رستوران دریایی در کیش برخوردار است .

مصداقتحققشعاراقتصادمقاومتیدرنمایشگاهصنایعدریاییکیش

هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

حسین جهانگیری مدیرعامل فایبرصنعت کیش، درمورد قرارداد منعقده با 2 شرکت ایتالیایی فعال در حوزه ساخت شناورهای سبک و همچنین تامین تجهیزات داخلی و ایمنی شناورهای 
مسافری که به منظور شرکت در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریا نوردی به کیش سفر کرده بودند اظهار کرد : در راستای سیاست های مدیریتی و برای حرکت به سمت 

توسعه تولید بر اساس تکنولوژی و سیاست روز بازار تاش می کنیم تا کشور از فناوری های روز دنیا عقب نماند. 
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دومین جش��نواره ملی "دریا مس��یر پیش��رفت" با 
همکاری 30 سازمان ،ارگان دریایی و غیر دریایی با 
حضور بیش از یکصد نماینده طی برگزاری جلسات 
ماهیانه در اس��فند ماه 94 فراخوان و برگزار شد. به 
طور مشخص بنیادهای نخبگان استانهای ساحلی و 
وزارت آموزش و پرورش همکاری ویژه ای داش��تند.

ارگان های دولتی صنعتی و نظامی دریایی در بخش 
های مختلف جش��نواره نیز در برگزاری بازدیدهای 
علمی،کارگاه های علمی و... مس��اعدت و مشارکت 
داش��ته اند. جش��نواره در  6 بخش مختلف تشکیل 

شده است:
1-دانش آموزی

2-دانشجویی

3-ایده بازار
4-نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی

5-طرح و دستاوردهای فناورانه دریایی
6-کارگاه ها و سخنرانی های علمی

یکی از بخش های فعال در این جشنواره آثار دریافتی 
به دبیرخانه در حوزه دانش آموزی بوده است.امسال 
با رش��د 4.5 برابری مجموعا ح��دود 12000 اثر در 
رشته های مختلف دانش آموزی به دبیرخانه ارسال 
ش��د. همچنین طی داوری با هم��کاری ارگان های 
دریای��ی مجموعا از 122 نف��ر از بخش های مختلف 

جشنواره تقدیر شد.
در بخش طرح ودس��تاوردهای جش��نواره مجموعا 
44 طرح در س��ه ح��وزه ش��رکت های دانش بنیان 

دریایی،ارگان ه��ا و نهاده��ای دریای��ی، دانش��گاه و 
موسس��ات آموزش عالی دریایی دریافت شد و از 9  
طرح برتر  طی داوری و مساعدت متخصصین دریایی 

در افتتاحیه جشنواره تقدیر شد.
در بخش ایده بازار که دبیرخانه آن به عهده دانشگاه 
علوم دریایی امام خمینی)ره( نوش��هر بود مجموعا 
بال��غ بر 200 ایده دریافت گردی��د. طی دو روز ایده 
های پذیرفته ش��ده در محل برگزاری جش��نواره به 
ارائه ایده ها پرداختند.با همکاری موسسه رده بندی 
ایرانیان و حمایت ستاد دوره های کارآفرینی،نوآوری 
و تجاری سازی در حوزه دریا برای ایده پردازان ارائه 
و آم��وزش های الزم داده ش��د. در نهایت از مجموع 
ایده ها ط��ی داوری تخصصی 10 ایده برتر انتخاب 

جشنوارهدریامسیرپیشرفتفرصتیبرایهمکارینخبگان،دانشآموزانوارگانهایدریایی

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

رشد 4.5 برابری دریافت آثار در دومین جشنواره سبب شد مجموعا حدود 12000 اثر در رشته های مختلف دانش آموزی به دبیرخانه ارسال شود، همچنین طی داوری با همکاری ارگان های دریایی 
مجموعا از 122 نفر تقدیر شد.
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و تقدیر گردید.
یک��ی از عمده فعالیت های این جش��نواره برگزاری 
مس��ابقات دان��ش آم��وزی و دانش��جویی در محل 
برگزاری طی س��ه روز بوده اس��ت. مسابقات دانش 
آموزی در رشته های مسابقات شناورهای کنترل از 
راه دور بین 30 تیم دانش آموزی و مسابقات رباتهای 
زیر دریایی بین 12 تیم برگزار شد. قابل توجه است 
همکاری وزارت آموزش و پرورش و پژوهش سراهای 
شهر تهران در برگزاری جشنواره قابل تقدیر است. در 

اختتامیه جشنواره از تیم های برگزیده تقدیر شد.
در بخش مسابقات دانشجویی مسابقات شناورهای 
هوش��مند میان 30 تیم دانشجویی از دانشگاه های 
کشور طی دو روز برگزار شد و در بخش اصلی و ویژه 

تیم های برتر شناس��ایی شدند. همچنین مسابقات 
ربات های ROV نیز در اس��تخر جنبی میان 5 تیم 

دانشجویی برگزار و از 2 تیم تقدیر شد. 
الزم به ذکر است در بخش دانشجویی جشنواره فیلم 
کوتاه 90 ثانیه ای دریا با همکاری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر واحد بندرعباس طی فراخوان در دانشگاه 

ها برگزار و 10 نفر در 5 حوزه تقدیر گردید.
در کنار فعالیت های ذکر ش��ده با همکاری ارگان ها 
و ش��رکت های دان��ش بنی��ان دریایی،نمایش��گاه 
دس��تاوردهای فناورانه دریایی با حضور 70 مرکز در 
محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار و طی سه روز  به 
ارائه دستاوردها در حوزه های مختلف پرداخته شد.

ب��ا توج��ه به حج��م بازدی��د در حوزه ه��ای دانش 

آموزی،دانش��جویی و مدیران و کارشناسان دریایی 
دبیرخان��ه جش��نواره اقدام ب��ه برگ��زاری کارگاه و 
سخنرانی علمی با توجه به مخاطب خاص هر بخش 
نمودند. از مهم ترین کارگاه های برگزار شده در این 
جشنواره می توان به کارگاه "فرآیند تدوین و اجرایی 
س��ازی نقش��ه راه فناوری دریایی" برای ارگان های 
دریایی ،" آشنایی با دریا و مشاغل دریایی" برای دانش 
آموزان، کارگاه "معرفی سیستم مدیریت کیفیت در 
صنایع دریایی بر اساس آخرین استانداردها "توسط 

موسسه رده بندی ایرانیان اشاره کرد.
بهنام رضایی
دبیراجرایی دومین جشنواره ملی
"دریا مسیر پیشرفت"

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

خالقیت،کارآمدیوفرهنگسازی
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دکتر وطنی معاون توسعه و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری با بی��ان اینکه بهینه 
ترین مس��یر انتقال گاز منطقه از کش��ور ما است، 
اظهار ک��رد: توس��عه صنعت نفت از ح��وزه های 
بالقوه به شمار می رود که عالوه بر ارتقای جایگاه 
جمه��وری اس��المی در منطقه و جهان، اش��تغال 

آفرین نیز است.
وی هدف از برگزاری جشنواره دریا مسیر پیشرفت 
را معرف��ی قابلیت های این حوزه به مردم و جذب 
دانش آموزان و دانش��جویان به ب��ازار بزرگ دریا 
اعالم کرد و گفت: کشتیرانی، شیالت، انتقال نفت 
خام و امنیت غذایی بخ��ش های مهمی از بازار و 

اقتصاد دریا پایه هستند.
وطن��ی با بیان اینکه فعالیت های اقتصادی باید با 
توجه به مسائل محیط زیست و در قالب یک بسته 
دیده و اجرا شوند، افزود: هفت استان کشور با دریا 
مرتبط هستند و باید بستر فعالیت همچون تولید 

قطعات و تجهیزات را در آن ها فراهم کرد.
وی با بیان اینکه مواد نفتی متشکل از پنج عنصر 
اس��ت، اظهار کرد: مخازن پارس جنوبی سه برابر 
کل کش��ور آمریکا گاز دارند و تبدیل مواد خام به 

یکی از هفت میلیون مواد مش��تق ش��ده از نفت و 
گاز عالوه بر اشتغال ارزش افزوده باالیی را نصیب 

کشور خواهد کرد.
معاون علمی پژوهش��ی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت  جمهوری با اش��اره به اجرای طرح های 
کالن در حوزه ش��یالت نیز گف��ت: پرورش ماهی 
در قفس نمونه کوچکی اس��ت که آثار ارزشمندی 

داشته است.

وطنی تحریم را نعمتی برای شکوفایی استعدادها 
و خودب��اوری مل��ت ایران دانس��ت و اف��زود: هنر 
جوان��ان این مرز و ب��وم تبدیل چالش به فرصت و 
دانایی به دارایی است؛ جمهوری اسالمی ایران در 
بخش نظامی دریایی هیچ گونه وابستگی به خارج 
ندارد و این دس��تاورد تحری��م و نتیجه اعتماد به 

نفس جوانان است.
وی اظهار کرد: ورود آموزش و پرورش به جشنواره 
ملی دریا نش��انگر حرکتی پای��ه ای برای ورود به 
اقتصاد دریا پایه اس��ت و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در تالش است تا بسترهای الزم 

برای ورود همه اقشار را به این حوزه فراهم کند.
دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت از 17 تا 
19 آب��ان ماه در باغ موزه دفاع مقدس با همکاری 
دستگاه ها و سازمان های دولتی، صنعتی، نظامی 

و دریایی کشور درحال برگزاری است.
معرفی طرح های فناورانه دریایی برتر، ایده بازار، 
نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی، کارگاه ها 
و سخنرانی های علمی، دانشجویی و دانش آموزی 

بخش های اصلی این جشنواره است.

هنر،تبدیلچالشبهفرصتوداناییاست

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

علی وطنی در مراس�م افتتاحیه دومین جش�نواره ملی "دریا مسیر پیش�رفت" در باغ موزه دفاع مقدس، با گرامی داشت یاد شهدای غواص و دوران دفاع مقدس امنیت حاکم بر دریا را حاصل 
جانفشانی های رزمندگان دانست و افزود: 50درصد نفت جهان در خلیج فارس و 50 درصد گاز جهان در ایران است و پرداختن به این موضوع می تواند مشکل بیکاری جوانان را حل کرده و معیشت 

مردم را بهبود بخشد.

ورود آموزش و پرورش 

به جشنواره ملی دریا 

نشانگر حرکتی پایه ای 

برای ورود به اقتصاد 

دریا پایه است.

افتتاحیه
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دکتر محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و 
صنای��ع دانش بنیان دریایی با بیان این که کل دنیا 
یک کره آبی اس��ت گفت: با نگاهی به نقشه جهانی 
می بینیم که زمین مملو از قاره ها است که هر کدام 
در جزایری مس��تقر شده اند و تنها راه ارتباطی این 

قاره ها از دریا شکل می گیرد.
وی با اشاره به این که جایگاه ایران در حوزه دریایی 
جایگاه ویژه ای اس��ت، بیان کرد: ایران در نقطه ای 
قرار دارد که می تواند دریاهای آزاد را در کش��ورهای 

مختلف آسیای میانه به یکدیگر متصل کند.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری و صنای��ع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی ای��ران را از ذخایر نفت و گاز 
غنی دانس��ت و افزود: بهره ب��رداری از میادین نفت 
و گاز در جنوب کش��ور نیازمند کشتی های خاص 
دریایی است و بهره برداری در گرو  استفاده از دریا و 

توسعه این مسیر است.
وی با اش��اره به پنج عامل اساسی که کشور را ملزم 
به توجه این مزیت الهی می کند، بیان کرد: توس��عه 
سواحل جمعیتی کشور، ترانزیت حمل و نقل کاال که 
بیش از 90 درصد صادرات و واردات کشور را شامل 
می ش��ود، توسعه سواحل س��یاه و در نهایت امنیت 
دریایی کش��ور از عواملی اس��ت که آینده بشر را به 

سمت و سوی توسعه دریا سوق خواهد داد.
سیف از وضعیت موجود در حوزه دریا ابراز امیدواری 
کرد و گفت: خوشبختانه طی دو دهه اخیر پیشرفت 
های خوبی در زمینه س��کوهای دریایی  و همچنین 

کشتی سازی صورت گرفته است.
وی با اشاره به رشد صعودی مقاالت علمی در حوزه 
دریا بیان کرد: از س��ویی توانسته ایم در سال 2015 
جایگاه نهم را در دنیا از آن خود کنیم که این موضوع 
از اهمیت باالیی برخوردار است، اما از سوی دیگر ضد 

و نقیض هایی در این مسیر وجود دارد.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری و صنای��ع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی ادامه داد: با وجود پیش��رفت 
در حوزه علمی، وضعیت صنعتی کش��ور در جایگاه 
مناس��بی قرار ندارد و نتوانس��ته ای��م در این حوزه 
موجبات اشتغالزایی را فراهم کنیم و به ارزش افزوده 

و تولید محصوالت در کشور بپردازیم.
وی ب��ر ضرورت توجه به تمام ابعاد توس��عه دریایی 
کش��ور تاکید کرد و گفت: معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ب��ا توجه ویژه به توس��عه بخش 
فناوری و حمایت از نخبگان به س��وی پیشرفت در 

مسیردریا قدم برمیدارد.

س��یف افزود: از سوی دیگر س��تاد توسعه فناوری و 
صنایع دانش بنیان دریای��ی معاونت علمی در طی 
دو سال اخیر سعی داشته تا بر اهمیت موضوع دریا 
بپردازد. به همین منظور نخس��ت اقدام به برگزاری 
جشنواره ی دانش آموزی دریا و اینک جشنواره ملی 

دریا مسیر پیشرفت کرده است.
وی با اشاره به بخش های مختلف جشنواره ملی دریا 
مسیر پیشرفت گفت: این جشنواره از 6 بخش مجزا 
ش��امل معرفی طرح های فناورانه دریایی، ایده بازار، 
نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی، کارگاه ها و 
سخنرانی های علمی، دانش��جویی و در آخر دانش 

آموزی تشکیل شده است.
به گفته دبیر ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانش 
بنی��ان دریایی معاونت علم��ی در بخش طرح های 
فناوران��ه دریایی ت��ا کنون 44 طرح دریافت ش��ده 
ک��ه از 9 طرح برت��ر در این مراس��م تقدیر خواهد 
ش��د. همچنین در بخش ایده بازار که از بخش های 
جدیدی در این دوره از جش��نواره اس��ت، 200 ایده 
دریافت ش��د که در نهایت از 10 ایده برتر تقدیر به 

عمل می آید.
وی با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه دس��تاوردهای 
فناوران��ه دریای��ی بیان ک��رد: به طور کل��ی در این 
نمایش��گاه 70 مرکز از استان های مختلف شرکت 
دارند و تعداد ش��رکت های دانش بنیان نیز در این 

نمایشگاه به 33 شرکت رسیده است.
س��یف با بی��ان این ک��ه در بخش دانش��جویی این 
جشنواره شرکت کنندگان در سه حوزه فیلم کوتاه، 
ش��ناورهای هوش��مند و ربات های زیر سطحی به 
رقابت می پردازند، افزود: تا کنون 100 فیلم کوتاه به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که در این 

می��ان از 5 اثر در ح��وزه های مختلف تقدیر خواهد 
شد.

وی در توضیح بخش شناورهای هوشمند گفت: 29 
تیم در این بخش ش��رکت ک��رده اند که رقابت این 
تیم ها تا روز اختتامیه ادامه خواهد داشت. همچنین 
در بخش ربات های زیرس��طحی نیز 5 تیم شرکت 

دارند.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری و صنای��ع دانش بنیان 
دریای��ی معاونت علم��ی در ادامه ب��ه بخش دانش 
آموزی اش��اره کرد و گفت: حدود 1200 اثر در یان 
بخش دریافت ش��ده است که این میزان چهار و نیم 
برابر سال گذشته است. همچنین بخش اختراعات و 
ابداعات نیز در زمینه مسابقات دانش آموزی افزوده 

شد.
وی ادامه داد: در بخش شناورهای کنترل زا راه دور 30 
تیم دانش آموزی به رقابت خواهند پرداخت. در بخش 
زیردریایی ها نیز رقابت 12 تیم دانش آموزی را شاهد 

خواهیم بود.
سیف همچنین از برگزاری 9 کارگاه آموزشی در حوزه 
ه��ای دانش آموزی، دانش جویی و ارگان های دریایی 

خبر داد.
در پایان این مراس��م که ب��ا حضور علی وطنی معاون 
توسعه فناوری معاونت علمی، پرویز کرمی مشاورمعاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری و دبیرس��تاد توسعه 
فرهنگ علم، فناوری واقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، 
محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان دریایی معاونت علمی، محمد پورکاظمی 
رییس موسسه تحقیقات شیالت و احمد رفعت مسوول 
دبیرخانه شواری عالی صنایع دریایی برگزار واز نفرات 

برگزیده این جشنواره با اهدای جوایز ارزنده تقدیر شد.

بهرهبرداریازذخایرنفتوگازدرگرواستفادهوتوسعهدریا

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

محمدس�عید س�یف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی در افتتاحیه دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" گفت : چیزی در حدود 400 میلیون نفر در 
کشورهای شمالی ایران دسترسی به دریا ندارند که بهترین راه ارتباط آن ها با دریا کشور ایران است، از همین رو آینده دریایی کشور مستلزم نگاه ویژه به دریاست و هریک از ما باید همچون 

اکوسیستمی عمل کنیم تا بتوانیم توسعه دریایی کشور را رقم زنیم.

افتتاحیه

Marine Engineering

شماره 124/ آذر ماه  1395 صفحه 55



توسعهعلمیکشوردرگروتوسعهفرهنگپژوهشیاست

حضوردرعرصهبینالمللیمستلزمنگاهویژهبهدریاست

علی زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش : رویکرد آموزشی پرورش مبتنی بر کند و کاو پژوهشی است به طوری که با بازنگری در کتب درسی به آشنا سازی دانش آموزان به خاقیت 
و نوآوری میپردازد تا فرهنگ پژوهش را تقویت و گسترش دهد.

نایب رئیس مجلس شورای اسامی : با تغییر نگاه در خدمت خاقیت ها، دانایی و ابتکار باشیم تا آینده ای بر پایه توسعه فناورانه بنا کنیم.

علی زرافشان در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی 
"دریا مسیر پیشرفت" با اشاره به اینکه توسعه علمی 
کشور در گرو توسعه فرهنگ پژوهشی است بیان کرد 
: رویکرد آموزشی پرورش مبتنی بر کند و کاو پژوهشی 
است به طوری که با بازنگری در کتب درسی به آشنا 
سازی دانش آموزان به خالقیت و نوآوری میپردازد تا 

فرهنگ پژوهش را تقویت و گسترش دهد.
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: برپایی 
جش��نواره هایی همچون جشنواره دانش آموزی دریا 
فرصتی اس��ت که به منظور نوآوری و خالقیت فراهم 
شده است و در کنار آن جشنواره هایی دیگر همچون 
نانو، نوجوان خوارزمی، جوان خوارزمی و جابربن حیان 

را داشته ایم.
وی اف��زود : در این دوره ش��اهد برگ��زاری دوره های 
آش��نایی با دریا در بیش از 400 مدرسه و پژوهشسرا 
در استانهای کشور بویژه در استانهای ساحلی باشیم 
که این برنامه ریزی  با حمایت ها و تالش های صورت 
گرفته در ش��ورای برنام��ه ریزی وسیاس��ت گذاری 

جشنواره به خوبی هدایت و راهبری گردیده است.
زرافشان برنامه ریزی و آشنا ساختن دانش آموزان با 
موضوعات مرتبط با دریا یکی از اثرگذارترین اقداماتی 

دانس��ت که می توان��د زمینه س��از تامین نیروی 
انس��انی خالق و کارآمد ب��رای آینده این صنعت 
مهم در کش��ور باش��د و افزود : تبدیل شدن امور 
دریایی به یک موضوع ویژه در فعالیت های دانش 
آم��وزان و هدایت تحصیلی صحیح  دانش آموزان 
مستعد و عالقه مند به سمت رشته های تحصیلی 
مرتب��ط با حوزه دریا و ش��رکت دانش آموزان در 
اینگونه جش��نواره ها مسیر توسعه نیروی انسانی 

در این بخش را آس��ان تر خواهد نمود. 
وی گفت: توانس��ته ایم تعداد پژوهش س��راهای 
آموزش��ی را در مناطق مختلف افزایش دهیم و از 
300 پژوهشس��را به 615 پژوهشسرا دست یابیم.

مع��اون متوس��طه وزارت آموزش و پ��رورش در 
پای��ان یادگیری مبتنی بر پژوهش را از مهم ترین 
اهداف آم��وزش و پرورش نام ب��رد و گفت : این 
وزارت به دنبال آن اس��ت تا دانش آموزان را وارد 
عرصه ه��ای تحقیقی کند. که ای��ن هدف، انتظار 
جدی��دی را برای آموزش و پ��رورش ایجاد کرده 
اس��ت و برای پاس��خ به این انتظ��ارات باید همه 
دس��تگاه ها آم��وزش و پرورش را کم��ک کنند تا 

اقدماتی اساس��ی صورت پذیرد.  

دکتر مسعود پزشکیان در مراسم اختتامیه دومین 
جش��نواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" با بیان اینکه 
تمام رونق های تجاری از دریاست بیان کرد: حضور 
در عرصه بین المللی و رونق تجاری مس��تلزم نگاه 

ویژه به دریاست.

نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: سرمایه 
های کشور آن هایی هستند که از سنگ سیاه، طال 
می سازند، سرمایه انسان خالق و مبتکر است که از 

هیچ، همه چیز می سازد.
وی با اشاره به اینکه نظام آموزش و پرورش نظامی 

اس��ت که باید در راس توجه ق��رار گیرد بیان کرد: 
آینده س��ازان کش��ور در همین نظ��ام آموزش می 
بینند لذا می باید با تغییر نگاه در خدمت خالقیت 
ها، دانایی و ابتکار باشیم تا آینده ای بر پایه توسعه 

فناورانه بنا کنیم.
مسعود پزشکیان اشتغال را مهمترین دغدغه حال 
حاض��ر دولت و مردم دانس��ت و اف��زود: حمایت از 
واحد های تولیدی و صنعتی با ارائه خدمات ویژه به 
صاحبان صنعت اقداماتی هس��تند که می توانند در 

اشتغالزایی برای جوانان نقش موثری ایفا کنند.
وی با اش��اره به اهمیت و جایگاه اقتصاد در کشور 
برای بهبود وضعیت معیش��ت عموم جامعه تصریح 
کرد: بر همین اس��اس رس��یدگی و حل مشکالت 
صنع��ت بای��د از اولویت ه��ای دولت باش��د چون 
پیشرفت و توس��عه هر کشوری مستقیم وابسته به 
صنعت اس��ت و این بخش نقش مهم��ی در ایجاد 

اشتغال دارد. 

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت اختتامیه

نیازمندحجمبیشترفرهنگسازیدردریاهستیم

اسامیبرگزیدگاندومینجشنوارهملی"دریامسیرپیشرفت" 

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت ما را برای رسیدن به توسعه دریایی همراهی می کند اما آنچه باید بدانیم آن است که در نقطه فرهنگ سازی نقص ها زیاد است که باید آن ها را مورد 
توجه قرار داد.

دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" در بخش دانش آموزی و دانشجویی برگزیدگان خود را شناخت و طی مراسمی از آن ها تقدیر کرد.

امیر دریادار پیمان جعفری طهرانی در این مراس��م 
اختتامیه جش��نواره ملی "دریا مسیر پیشرف"، این 
جش��نواره را َطی طریقی به منظور توس��عه دریایی 
خواند و گفت : جش��نواره ملی دریا مسیر پیشرفت 
ما را برای رسیدن به توسعه دریایی همراهی می کند 
ام��ا آنچه باید بدانیم آن اس��ت که در نقطه فرهنگ 
سازی نقص ها زیاد است که باید آن ها را مورد توجه 

قرار داد. 
معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران افزود : در چنین جش��نواره هایی، به 
تنهایی برد تاثیر گذاری محدود است از این رو نیازمند 

حجم بیشتری از این گونه اقدامات هستیم.
وی گفت : برآیند بررس��ی ها نش��ان م��ی دهد که 
شناخت جامعه در حوزه دریا و قدرت دریایی نسبت 

به سایر بخش ها خیلی پایین تر است. سطح آگاهی 
افراد جامعه نس��بت به قدرت دریایی پایین است در 
حالی که الزمه رسیدن به آن، فرهنگ سازی در حوزه 

دریا و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور است.
امیر دریادار پیمان جعفری طهرانی ادامه داد: دریا به 
عنوان یک نعمت الهی ظرفیتی اس��ت که در صورت 
پی بردن مس��ئوالن و دست اندرکاران امر به اهمیت 
آن ، می ت��وان از دریا در تولید انرژی ، حمل و نقل ، 
شیالت ، گردشگری ، صنعت مدیریت در بنادر و در 

دیگر بخش ها به طور مطلوب بهره برد. 
معاون هماهنگ کنن��ده نیروی دریایی ارتش تاکید 
کرد : باید با رشد آگاهی و افزایش سطح فرهنگ افراد 
جامعه نسبت به دریا و نیز فراهم سازی زیرساخت ها، 
جمعیت را به سواحل گرایش داد تا بتوانند برای ادامه 
حیات و تامین معیش��ت از مزیت های دریا استفاده 

کنند. 
دری��ادار جعفری تهرانی در پایان گفت گفت : دولت 
تدبیر و امید دراین حوزه راهکارهای فراوانی ارائه داد 
که از جمله آن تبیین نقش دریا در تامین امنیت ملی 

و توسعه بوده است.

در مراس��م اختتامی��ه دومین جش��نواره ملی "دریا 
مسیر پیش��رفت"، برگزیدگان بخش دانش آموزی و 
دانشجویی معرفی و با حضور مسعود پزشکیان نائب 
رئیس اول مجلس ش��ورای اس��المی، علی زرافشان 

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش، امیر دریادار 
پیمان جعفری طهرانی معاون هماهنگ کننده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران و همچنین 
محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری 

از آن ها تقدیر و جوایزی اهدا شد.
بر اس��اس این گزارش در بخش شناورها، تیم های 
البرز نو، فرزانگان هفت و بامداد پارسی به ترتیب رتبه 
یکم تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین در 
بخش خالقیت، تیم های اندیش��ه شش و نگاران از 

برگزیدگان بودند. 
همچنی��ن تی��م fast&smart از پژوهش س��رای 
دان��ش آموزی فریدونکنار از دیگر برگزیدگان بخش 

خالقیت بوده است.
در بخش زیرسطحی تیم های کاوش دو، آسمان یک 
و اندیش��ه پویا سه نیز به ترتیب رتبه یکم تا سوم را 

ب��ه خود اختصاص دادند که در این مراس��م از آن ها 
تقدیر شد.

در دومین جش��نواره دانش آم��وزی دریا در بخش 
مسابقات رباتهای زیردریایی ROV تیم دانشگاه آزاد 
اسالمی قزوین با انجام کلیه مراحل مسابقات موفق 
به کس��ب 177 امتیاز در بخش اجرایی و 38 امتیاز 
در بخش سواالت فنی شد و با مجموع 215 امتیاز از 
250 امتیاز ممکن عنوان تیم برتر رقابتها را به خود 

اختصاص داد.
همچنین در این مراسم در بخش دانشجویی از تیم 
های ش��هید مهدوی، تورنادو و دانشگاه آزاد خارک، 
دریابان و توس��ن به عنوان پن��ج تیم برتر به ترتیب 

تقدیر شد.
در بخش آیتم ویژه س��ه تیم دانش��گاه آزاد خارک، 
شهید مهدوی و دریابان به ترتیب رتبه یکم تا سوم 

را از آن خود کردند.

اختتامیه
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توسعهعلمیکشوردرگروتوسعهفرهنگپژوهشیاست

حضوردرعرصهبینالمللیمستلزمنگاهویژهبهدریاست

علی زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش : رویکرد آموزشی پرورش مبتنی بر کند و کاو پژوهشی است به طوری که با بازنگری در کتب درسی به آشنا سازی دانش آموزان به خاقیت 
و نوآوری میپردازد تا فرهنگ پژوهش را تقویت و گسترش دهد.

نایب رئیس مجلس شورای اسامی : با تغییر نگاه در خدمت خاقیت ها، دانایی و ابتکار باشیم تا آینده ای بر پایه توسعه فناورانه بنا کنیم.

علی زرافشان در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی 
"دریا مسیر پیشرفت" با اشاره به اینکه توسعه علمی 
کشور در گرو توسعه فرهنگ پژوهشی است بیان کرد 
: رویکرد آموزشی پرورش مبتنی بر کند و کاو پژوهشی 
است به طوری که با بازنگری در کتب درسی به آشنا 
سازی دانش آموزان به خالقیت و نوآوری میپردازد تا 

فرهنگ پژوهش را تقویت و گسترش دهد.
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: برپایی 
جش��نواره هایی همچون جشنواره دانش آموزی دریا 
فرصتی اس��ت که به منظور نوآوری و خالقیت فراهم 
شده است و در کنار آن جشنواره هایی دیگر همچون 
نانو، نوجوان خوارزمی، جوان خوارزمی و جابربن حیان 

را داشته ایم.
وی اف��زود : در این دوره ش��اهد برگ��زاری دوره های 
آش��نایی با دریا در بیش از 400 مدرسه و پژوهشسرا 
در استانهای کشور بویژه در استانهای ساحلی باشیم 
که این برنامه ریزی  با حمایت ها و تالش های صورت 
گرفته در ش��ورای برنام��ه ریزی وسیاس��ت گذاری 

جشنواره به خوبی هدایت و راهبری گردیده است.
زرافشان برنامه ریزی و آشنا ساختن دانش آموزان با 
موضوعات مرتبط با دریا یکی از اثرگذارترین اقداماتی 

دانس��ت که می توان��د زمینه س��از تامین نیروی 
انس��انی خالق و کارآمد ب��رای آینده این صنعت 
مهم در کش��ور باش��د و افزود : تبدیل شدن امور 
دریایی به یک موضوع ویژه در فعالیت های دانش 
آم��وزان و هدایت تحصیلی صحیح  دانش آموزان 
مستعد و عالقه مند به سمت رشته های تحصیلی 
مرتب��ط با حوزه دریا و ش��رکت دانش آموزان در 
اینگونه جش��نواره ها مسیر توسعه نیروی انسانی 

در این بخش را آس��ان تر خواهد نمود. 
وی گفت: توانس��ته ایم تعداد پژوهش س��راهای 
آموزش��ی را در مناطق مختلف افزایش دهیم و از 
300 پژوهشس��را به 615 پژوهشسرا دست یابیم.

مع��اون متوس��طه وزارت آموزش و پ��رورش در 
پای��ان یادگیری مبتنی بر پژوهش را از مهم ترین 
اهداف آم��وزش و پرورش نام ب��رد و گفت : این 
وزارت به دنبال آن اس��ت تا دانش آموزان را وارد 
عرصه ه��ای تحقیقی کند. که ای��ن هدف، انتظار 
جدی��دی را برای آموزش و پ��رورش ایجاد کرده 
اس��ت و برای پاس��خ به این انتظ��ارات باید همه 
دس��تگاه ها آم��وزش و پرورش را کم��ک کنند تا 

اقدماتی اساس��ی صورت پذیرد.  

دکتر مسعود پزشکیان در مراسم اختتامیه دومین 
جش��نواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" با بیان اینکه 
تمام رونق های تجاری از دریاست بیان کرد: حضور 
در عرصه بین المللی و رونق تجاری مس��تلزم نگاه 

ویژه به دریاست.

نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: سرمایه 
های کشور آن هایی هستند که از سنگ سیاه، طال 
می سازند، سرمایه انسان خالق و مبتکر است که از 

هیچ، همه چیز می سازد.
وی با اشاره به اینکه نظام آموزش و پرورش نظامی 

اس��ت که باید در راس توجه ق��رار گیرد بیان کرد: 
آینده س��ازان کش��ور در همین نظ��ام آموزش می 
بینند لذا می باید با تغییر نگاه در خدمت خالقیت 
ها، دانایی و ابتکار باشیم تا آینده ای بر پایه توسعه 

فناورانه بنا کنیم.
مسعود پزشکیان اشتغال را مهمترین دغدغه حال 
حاض��ر دولت و مردم دانس��ت و اف��زود: حمایت از 
واحد های تولیدی و صنعتی با ارائه خدمات ویژه به 
صاحبان صنعت اقداماتی هس��تند که می توانند در 

اشتغالزایی برای جوانان نقش موثری ایفا کنند.
وی با اش��اره به اهمیت و جایگاه اقتصاد در کشور 
برای بهبود وضعیت معیش��ت عموم جامعه تصریح 
کرد: بر همین اس��اس رس��یدگی و حل مشکالت 
صنع��ت بای��د از اولویت ه��ای دولت باش��د چون 
پیشرفت و توس��عه هر کشوری مستقیم وابسته به 
صنعت اس��ت و این بخش نقش مهم��ی در ایجاد 

اشتغال دارد. 

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت اختتامیه

نیازمندحجمبیشترفرهنگسازیدردریاهستیم

اسامیبرگزیدگاندومینجشنوارهملی"دریامسیرپیشرفت" 

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت ما را برای رسیدن به توسعه دریایی همراهی می کند اما آنچه باید بدانیم آن است که در نقطه فرهنگ سازی نقص ها زیاد است که باید آن ها را مورد 
توجه قرار داد.

دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" در بخش دانش آموزی و دانشجویی برگزیدگان خود را شناخت و طی مراسمی از آن ها تقدیر کرد.

امیر دریادار پیمان جعفری طهرانی در این مراس��م 
اختتامیه جش��نواره ملی "دریا مسیر پیشرف"، این 
جش��نواره را َطی طریقی به منظور توس��عه دریایی 
خواند و گفت : جش��نواره ملی دریا مسیر پیشرفت 
ما را برای رسیدن به توسعه دریایی همراهی می کند 
ام��ا آنچه باید بدانیم آن اس��ت که در نقطه فرهنگ 
سازی نقص ها زیاد است که باید آن ها را مورد توجه 

قرار داد. 
معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران افزود : در چنین جش��نواره هایی، به 
تنهایی برد تاثیر گذاری محدود است از این رو نیازمند 

حجم بیشتری از این گونه اقدامات هستیم.
وی گفت : برآیند بررس��ی ها نش��ان م��ی دهد که 
شناخت جامعه در حوزه دریا و قدرت دریایی نسبت 

به سایر بخش ها خیلی پایین تر است. سطح آگاهی 
افراد جامعه نس��بت به قدرت دریایی پایین است در 
حالی که الزمه رسیدن به آن، فرهنگ سازی در حوزه 

دریا و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور است.
امیر دریادار پیمان جعفری طهرانی ادامه داد: دریا به 
عنوان یک نعمت الهی ظرفیتی اس��ت که در صورت 
پی بردن مس��ئوالن و دست اندرکاران امر به اهمیت 
آن ، می ت��وان از دریا در تولید انرژی ، حمل و نقل ، 
شیالت ، گردشگری ، صنعت مدیریت در بنادر و در 

دیگر بخش ها به طور مطلوب بهره برد. 
معاون هماهنگ کنن��ده نیروی دریایی ارتش تاکید 
کرد : باید با رشد آگاهی و افزایش سطح فرهنگ افراد 
جامعه نسبت به دریا و نیز فراهم سازی زیرساخت ها، 
جمعیت را به سواحل گرایش داد تا بتوانند برای ادامه 
حیات و تامین معیش��ت از مزیت های دریا استفاده 

کنند. 
دری��ادار جعفری تهرانی در پایان گفت گفت : دولت 
تدبیر و امید دراین حوزه راهکارهای فراوانی ارائه داد 
که از جمله آن تبیین نقش دریا در تامین امنیت ملی 

و توسعه بوده است.

در مراس��م اختتامی��ه دومین جش��نواره ملی "دریا 
مسیر پیش��رفت"، برگزیدگان بخش دانش آموزی و 
دانشجویی معرفی و با حضور مسعود پزشکیان نائب 
رئیس اول مجلس ش��ورای اس��المی، علی زرافشان 

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش، امیر دریادار 
پیمان جعفری طهرانی معاون هماهنگ کننده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران و همچنین 
محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری 

از آن ها تقدیر و جوایزی اهدا شد.
بر اس��اس این گزارش در بخش شناورها، تیم های 
البرز نو، فرزانگان هفت و بامداد پارسی به ترتیب رتبه 
یکم تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین در 
بخش خالقیت، تیم های اندیش��ه شش و نگاران از 

برگزیدگان بودند. 
همچنی��ن تی��م fast&smart از پژوهش س��رای 
دان��ش آموزی فریدونکنار از دیگر برگزیدگان بخش 

خالقیت بوده است.
در بخش زیرسطحی تیم های کاوش دو، آسمان یک 
و اندیش��ه پویا سه نیز به ترتیب رتبه یکم تا سوم را 

ب��ه خود اختصاص دادند که در این مراس��م از آن ها 
تقدیر شد.

در دومین جش��نواره دانش آم��وزی دریا در بخش 
مسابقات رباتهای زیردریایی ROV تیم دانشگاه آزاد 
اسالمی قزوین با انجام کلیه مراحل مسابقات موفق 
به کس��ب 177 امتیاز در بخش اجرایی و 38 امتیاز 
در بخش سواالت فنی شد و با مجموع 215 امتیاز از 
250 امتیاز ممکن عنوان تیم برتر رقابتها را به خود 

اختصاص داد.
همچنین در این مراسم در بخش دانشجویی از تیم 
های ش��هید مهدوی، تورنادو و دانشگاه آزاد خارک، 
دریابان و توس��ن به عنوان پن��ج تیم برتر به ترتیب 

تقدیر شد.
در بخش آیتم ویژه س��ه تیم دانش��گاه آزاد خارک، 
شهید مهدوی و دریابان به ترتیب رتبه یکم تا سوم 

را از آن خود کردند.

اختتامیه

Marine Engineering

شماره 124/ آذر ماه  1395 صفحه 57



رییس دبیرخانه ش��ورایعالی صنایع دریایی : جوانان 
سرمایه هایی هستند که درِ آینده به دلیل نبود سفارش 
در کارخانه ها به خارج مهاجرت میکنند، تنها راه حفظ 

آن ها این است که کارخانجات را فعال کنیم.
احمد رفعت رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی 
ایران در حاش��یه بازدید از نمایش��گاه دستاوردهای 
فناورانه دریایی گفت : بدون شک برگزاری همایش، 
نمایشگاه و جش��نواره بسیار اهمیت دارد و برای آگاه 

کردن ذهن مردم و مسئولین بسیار مثبت است. 
احمد رفعت با اشاره اینکه این جشنواره و همایش ها 
وسیله است و هدف نیست گفت : در واقع وسیله ای 
اس��ت تا ما بتوانیم صنایع دریایی کشور  را گسترش 

دهیم و جای پای آن را محکم کنیم. 
وی با بیان اینکه اگر می خواهیم در صنعت دریایی کشور 
حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید به سمت نهادینه 
کردن فرهنگ دریایی پیش برویم، افزود : همانطور که 
در این جشنواره می بنیم دانش آموزان و دانشجویان در 
حوزه های شناورهای سطحی و زیرسطحی فعالیت می 
کنند، این سرمایه ها در ِآینده به دلیل نبود سفارش در 
کارخانه ها به خارج مهاجرت میکنند، اکثر آنها با مشکل 
نبود کار مواجه هستند و تنها راه حفظ آن ها این است 

که کارخانجات را فعال کنیم.
وی در ادامه افزود : رابطه بین صنعت و دانشگاه نه تنها 
در صنایع دریایی بلکه در صنایع دیگر هم بسیار مهم 
است. نکته اینجاست که صنعت دریایی کشور باید پویا 
و قدرتمند باشد تا اصل این رابطه وجود داشته باشد. 

رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی ایران خاطر 
نشان کرد : زمانی که صنعت شکست خورده باشد و 
کارخانه و شرکت هایی مثل ایزوایکو-که به سختی با 
10 درصد ظرفیت خود فعالیت می کند و صدرا- که 
بدهکار به سیس��تم بانکی بوده است- و شرکت های 
خصوصی وجود نداش��ته باش��د، چه رابط��ه ای بین 

صنعت و دانشگاه می توان ایجاد کرد. 
احمد رفعت با بیان اینکه نیروهای انسانی متخصص 
و کارام��د به دلی��ل نبود س��فارش در کارخانجات از 
کشورهای در حال توسعه به سوی ملل و کشورهای 
صنعتی پیش��رفته می روند گف��ت : در حالی که این 
سرمایه ها با صرف هزینه گزاف به دست می  آیند که 

موجب افزایش بهره  وری در تولید می  شوند. 
وی افزود : منابع انسانی مانند دانشمندان، مهندسان، 
متخصصان، نیروی کارا و منابع س��ازمانی و نهادی به 
عنوان س��رمایه های انسانی تلّقی می شوند و فرار این 
نیروها به آن معناس��ت که جامعه از علم، تخصص و 

مهارت های فنی آنان محروم می  مانند.

جوانانسرمایههاییکهبایدحفظشوند
جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت در جریان جشنواره

صبح روز دوشنبه 17 آبان ماه 95 افتتاحیه »دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت« با هدف "توسعه و ترویج" مبحث دریا و فرهنگ سازی اهمیت دریا در باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار 
شد. در حاشیه برگزاری این جشنواره و همزمان با افتتاح نمایشگاه، گفت و گویی اختصاصی با مهندس احمد رفعت دبیر شورای عالی صنایع دریایی ایران  انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

نگاهفناورانهالزامیبرایپیشرفتدرعرصهتولید

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

هیچ شرکت تولیدی نمی تواند بدون تحقیق و توجه به فناوری در بلندمدت عملکرد مناسبی داشته باشد و این بحثی است که می توان نام الزام صنعتی بر آن گذاشت؛ بنابراین اگر بخواهیم رویکرد 
درستی نسبت به صنایع دریایی داشته باشیم مستلزم آشنایی با شرکت ها و مراکز تولید علم هستیم.

در جریان جشنواره

مهندس حسن ابراهیم پور ضیایی، مدیر عامل شرکت 
فنی مهندس��ی فن آوران س��یراف در مورد برگزاری 
جشنواره ملی دریا مسیر پیش��رفت و تاثیرات آن بر 
جامعه دریایی گفت : من فکر می کنم اولین بار است 
که کاری بنیادی و ریش��ه ای به این ش��کل در حال 
انجام اس��ت و به راحتی می توان بارقه های امید را در 
این زمینه دید، چرا که ما همیش��ه به وضعیت امروز 
نگاه می کنیم و به آینده بلند مدت توجه نکرده ایم، 
در حالی که در این جشنواره به نسل های بعدی توجه 
می شود و این کاری است که معاونت محترم ریاست 
جمهوری شروع کرده و یکی از اهداف آن آشنایی نسل 
جدید با دریا اس��ت و اینکه قسمت زیادی از مشاغل 
نسل آینده کشور با توجه به دریا و ظرفیت هایی که 
در کش��ور ما وجود دارد، ایجاد می شود. ما در شمال 
کش��ور حدود 800 کیلومتر مرز آبی داریم، در حالی 
که س��هم مشاغل آبی ما در این شواحل بسیار ناچیز 
است و تنها بندر انزلی به واسطه تاریخچه پرباری که 
در بحث کشتیرانی دارد، تا حدودی سهم مناسبی در 

اشتغال دریایی دارد.
من امیدوارم جشنواره های اینچنینی عالوه بر  اینکه 
فرهنگ تحقیق و توسعه را در بین دانشجویان و دانش 
آموزان گس��ترش می دهد، بتوانیم این نگاه را ایجاد 
کنیم که مردم باور کنند که غیر از واسطه گری و شغل 
های مشابه، می توانند در سطح کالن و تخصصی وارد 
ش��وند. جمعیت زیادی از ناوگان ملی ما از ملل دیگر 
هستند و اینها می توانند با نیروهای کار ایرانی جایگزین 
ش��وند و ما باید آن ها را با دریا و مشاغل مرتبط با آن 

آشنا کنیم.
واقعیت این است که  فاصله مراکز تحقیق و توسعه در 
کشور ما با صنعت بسیار زیاد است و صنایع و شرکت 
ها هنوز به این باور نرس��یده اند که فرآیند تحقیق و 
توسعه می تواند به کل جامعه صنعتی کشور و عملکرد 
خود ش��رکت کمک کند، البته این موضوع  از سوی 
آن ها به زبان آورده نمی ش��ود ولی به واس��طه سهم 
کم شرکت های تحقیقاتی در ارتباط با شرکت های 
تولیدی می توان مشاهده کرد. ولی در نهایت شرکت 

های تولیدی برای پیش��رفت محکوم به داشتن نگاه 
فناورانه در زمینه تحقیق و توس��عه هس��تند و هیچ 
ش��رکت تولیدی نمی تواند ب��دون تحقیق و توجه به 
فناوری در بلندمدت عملکرد مناسبی داشته باشد و 
این بحثی اس��ت که می توان ن��ام الزام صنعتی بر آن 
گذاشت؛ بنابراین اگر بخواهیم رویکرد درستی نسبت 
به صنایع دریایی داش��ته باش��یم مستلزم آشنایی با 

شرکت ها و مراکز تولید علم هستیم.
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نظراتکارشناسانوصاحبنظراندربارهجشنوارهملی"دریامسیرپیشرفت"
جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

امیردری�ادار دوم خ�رداد حکیمی 
فرمان�ده دانش�گاه عل�وم دریایی 

امام خمینی:

ایران کشوری دریایی است که باید نهایت 
استفاده را از ظرفیت هایش داشته باشد. این 
جشنواره گام بزرگی در ترویج است،مردم 

بایدبامزیت های دریا آشنا شوند.

مصطفی آب روشن عضو موسس و هیات 
مدیره انجمن هیدرو گرافی و آبنگاری:

برپایی بخش ایده بازار در جشنواره بیانگر 
ای��ن واقعیت اس��ت ک��ه ای��ده از اولویت 
باالتری نسبت به سرمایه برخوردار است.

دکت�ر جامع�ی عضو هی�ات علمی 
دانشگاه خلیج فارس:

نقطه قوت این جشنواره را می توان بخش 
ایده بازار نام برد.بهترین دستاورد است که به 
جوانان فرصت داده شود تا ایده های خود را 

مطرح کنند و این باعث شکوفایی می شود.

مدیرعامل شرکت فنی مهندسی فن 
آوران سیراف :

فرهنگ دریایی در ایران غریب است مهم 
این اس��ت که در مرکز کش��ور توانستیم 
پ��رچ صنایع دریایی را بلند کنیم و با این 
جش��نواره نس��ل آینده را با صنعت دریا 

آشنا سازیم.

کاپیت�ان محمد س�میعی مدیر عامل 
شرکت آراس سپنتاس:

اتفاق خوب امسال ایجاد بخش جدید ایده 
بازار دریایی اس��ت. باید با فرهنگ سازی 

دانش آموزان را با دریا آشنا نمود.

مدیرعام�ل  س�لیمانی  علیرض�ا 
شرکت کارن افزار تولید پارسیان:

دانش آموزان بسیاری با فعایت ما آشنا شدند. 
می توان با دعوت بیشتر از افراد متخصص 
و شرکت های تولیدی دراین نمایشگاه در 

جهت فرهنگ سازی بهتر اقدام نمود.

مهندس عل�ی نژاد نماین�ده معاونت 
آموزش متوسطه:

با توجه به آثار ارائه شده دانش آموزان در 
بخش طرح ها و ابداع��ات و اختراعات از 
حمایتهای الزم ستاد صنایع دانش بنیان 

دریایی خبر داد.

رویاشادمانی دکترای هیدرومیکانیک 
کشتی دانشگاه صنعتی امیر کبیر:

اولین بار است که در صنایع دریایی جامع 
وکامل ایده بازار برگزار می ش��ود،ایده ها 
یک بار داوری ش��ده ک��ه بهتر و پخته تر 

شدند و نیاز به حمایت دارند.
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کار اجرائی
شروع کار اجرائی مسابقات از اردیبهشت ماه 1395 با 
برگزاری جلسات اولیه در محل دبیر خانه ستاد دریایی 
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری آغاز ش��د.از همان 
ابتدا کار گروه اجرائی دبیر خانه مس��ابقات ربات های 
زیر دریایی ROV در محل مرکز تحقیقات سینتک 
دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ایجاد شد و با بررسی شرایط 
علمی موجود در کش��ور بخش اولیه قوانین مسابقات 
تدوین شد.پس از آن با راه اندازی وب سایت مسابقات 
به آدرس www.subsea.ir  جهت اطالع رسانی بهتر 
مسابقات راه اندازی شد و در چند مرحله قوانین به روز 
رسانی شد. در طی بازه ثبت نام تعداد زیادی از تیم ها 
موفق به ثبت نام اولیه ش��ده اند که در کمیته داوری 
رقابت ها پس از بررسی گزارشات فنی ارسال شده در 

نهایت 5 تیم را به عنوان تیم های نهایی معرفی کرد.
تیم های شرکت کننده در دومین دوره جشنواره 

ملی دریا مسیر پیشرفت
1.دانشگاه صنعتی شریف 2.دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
3.دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد  4.دانشگاه آزاد اسالمی 
قزوین 5.موسسه مجتمع علوم رباتیک و ریاضی هوش

اعضای لیگ
ریاس��ت لیگ و کمیته داوری را جناب آقای مهندس 
حاتم قاسم زاده مهویزانی،عضو کمیته ملی ربوکاپ ایران 
برعهده دارند. همچنین آقایان مهندس سعید ترکمان 
و امید بائی که از فعاالن با س��ابقه در حوضه ربات زیر 
دریایی محسوب می شوند،تشکیل شده است. در ادامه 
مدیریت کمیته اجرائی به عهده سرکار خانم مهندس 

صدف کازرانی فراهانی می باشد. 

در راستای توجه به ایده پردازی و حمایت از اندیشه 
های نوین در حوزه دریایی، اولین مس��ابقه ملی ایده 
بازار دریایی به عن��وان یکی از بخش های اصلی در 
دومین جش��نواره ملی دریا مسیر پیشرفت، توسط 
ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و با 
همکاری نیروی دریای��ی راهبردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه 
علوم دریایی امام خمینی )ره(، با حضور پژوهشگران، 
اساتید، دانشجویان، سازمان ها و صنایع فعال دریایی 
و بخ��ش خصوصی در تهران برگزار می گردد. هدف 
از برگزاری این رویداد فراهم آوردن محیطی مناسب 
جه��ت دریافت نظرات و ایده های خالقانه محققین 
ح��وزه دریای��ی، جهت تبدیل این ای��ده ها به طرح 
ه��ا و محصوالت دریایی ب��ا حمایت مادی و معنوی 
س��رمایه گذاران داخلي و خارجي و مدیران سازمان 

ها و صنایع دریایی می باشد. پس از تصویب برگزاري 
مسابقه ایده بازار دریایی در ستاد دانش بنیان دریایی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیرخانه 
مسابقات در مرکز رشد واحدهاي فناور نوشهرتشکیل 
گردیده و اطالع رساني مناسبي در سطح کشور انجام 
شد. سپس دریافت ایده ها از طریق ارسال ایده ها به 
ایمیل رویداددر یک بازه چهارماهه انجام پذیرفت.  با 
وجود بازه زمانی بسیارکوتاه، تعداد 192 ایده دریافت 
شد که در بررسی اولیه توسط دبیرخانه رویداد، تعداد 
161 ایده حائز شرایط اولیه جهت شرکت در مسابقات 
تشخیص داده شدند.  در دومین مرحله ارزیابی ایده 
های دریافتی که از اول تا دهم آبان 95 توسط کمیته 
علمی انجام شد، تعداد 87 ایده در چهار گروه علمی 
جهت حضور در جش��نواره و ادامه مسابقات معرفی 
گردیدند. در مرحله سوم مس��ابقات و در اولین روز 
مسابقه ایده بازار،  کارگاه های آموزشی کارآفرینی، 
نوآوری  و تجاری سازی ایده برای تمام ایده پردازان  
برگزار می گردد تا ارائه کوتاه خود را برمبنای آموخته 
های این کارگاه آم��اده نمایند. در چهارمین مرحله 
مس��ابقه و در ظهر و عصر روز دوم جش��نواره )  18 
آبان 95 ( ارائه س��ریع ایده های  پذیرفته ش��ده در  
سالن هویزه انجام می پذیرد. در این مرحله ایده های 
پذیرفته شده ) 87 ایده( هر کدام در زمان 3 دقیقه، 
توس��ط ایده پرداز معرفی می شوند. به تمامی ارائه 
دهن��دگان ایده در این مرحله، گواهی پذیرش اولیه 
ایده با ذکر عنوان آن تقدیم می گردد.  مرحله پنجم 
مسابقه ش��امل برگزاری کارگاه آموزشی نحوه آماده 

س��ازی فایل ارائه نهایی ایده می باش��د که عصر روز 
دوم جش��نواره )  18 آبان 95 ( از  س��اعت 17 الی 
18 در س��الن هویزه برگزار می گردد. این کارگاه به 
صورت رایگان برای نفراتی که ایده آن ها جهت ارائه 
نهایی کاندید گردیده است برگزار می گردد تا فایل 
ارائه نهایی خود را آماده نمایند.  در مرحله شش��م و 
پایانی مسابقه ایده بازار، ارائه نهایی ایده ها در صبح 
روز سوم جش��نواره  )19 آبان( از  ساعت 8 الی 11  
در  سالن خلیج فارس برگزار می شود که ایده پردازان 
برگزیده )10 الی 15 ایده(، ایده خود را در 10 دقیقه 
تش��ریح می نمایند. بعد از ارائه همه ایده ها، داوران 
به انتخاب ایده های برتر می پردازند و ایده های برتر 
انتخاب و از آن ها تجلیل می شود. الزم به ذکر است 
که تمام ایده هاي تائید شده در مسابقات، در اولویت 
جذب سرمایه گذاري براي تبدیل ایده به محصول و 
ایجاد یک کسب و کار صنعتي قرار خواهند گرفت، 
که این حمایت ها شامل تس��هیالت مالي،بازاریابي 
محصوالت و خدمات تولید ش��ده، حمایت کامل از 
دانش بنیان شدن تیم ها، ارائه فضاي کاري و اداري 
و دیگ��ر حمایت هاي مورد نیاز مي باش��د. در پایان 
ضمن تش��کر از حامیان برگزاری رویداد، تقدیر ویژه 
ای از همکارانم در مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر 
دارم که با تالش��ی ش��بانه روزی از ابتدای سال95، 
دبیرخانه رویداد را فعال نمودند و امیدوارم با برگزاری 
این رویداد، بتوانیم گامی نو در راستای تحقق شعار 
توسعه دریامحور برداشته و فضای علمی جدیدی را 

برای فعاالن حوزه دریا ایجاد نمائیم. 

)ROV(مسابقاتدانشجوییرباتهایزیردریایی

مسابقاتایدهبازاردریایی
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ایده بازار بخش��ی از جشنواره "دریا مسیر پیشرفت" 
بود که در چهار بخش مهندس��ی مکانیک دریایی، 
مهندس��ی برق و فن��اوری اطالع��ات و دریانوردی، 
اقتصاد آب و علوم پایه دریایی محیط  زیست و ایمنی 

برگزار گردید.
دکتر ناخدا دوم مجید یوسفی، دبیر مسابقه ملی ایده 
بازار دریایی و مدیر مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر، 
درب��اره ایده ب��ازار که یک��ی از بخش های دومین 

جشنواره ملی دریاست گفت : شهریور امسال 
در نوش��هر اولین رویداد ملی اس��تارت آپ 

دریای��ی را آغاز و همان زمان 200 ایده 
دریافت کردیم. این ایده ها قرار است 
در شش مرحله ارزیابی شد که تا به 
حال دو مرحله گذشته و 87ایده در 

چهار گروه پذیرفته شده  است. 
وی اف��زود : در این جش��نواره هر 
ای��ده ارائه کوتاه��ی دارد و داوران 
ایده ه��ا را ارزیاب��ی می کنند و 11 
ایده انتخاب می ش��ود. اما همه این 

87 ایده امکان استقرار در مرکز رشد 
را دارند و بعد از آن می توانند ش��رکت 

دانش بنیان تاسیس کنند و در این گونه 
به نخبگان کارآفرین امکان پیش��رفت داده 

می شود.
ایده های »ساخت استخر موج سواری« از محمدرضا 

جوانمردی و »اس��تفاده از الی��اف آلومینیوم بعنوان 
چف« از محمدامید کنکاش در جایگاه دوم و س��وم 
قرار گرفتند. همچنین ایده »تولید سوسیس ماهی« 
از فاطمه کوچکی ب��ه عنوان ایده برتر دانش آموزی 

برگزیده شد. 

در این بخش با حمایت ستاد توسعه فناوری و نوآوری 
صنایع دانش بنیان دریایی از ایده های خالقانه برای 
رس��یدن به دس��تاوردهای فناورانه دریایی استفاده 

می شود.
دومین جشنواره ملی »دریا، مسیر پیشرفت« به همت 
ستاد توس��عه فناوری و نوآوری صنایع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
از 17 ت��ا 19 آبان امس��ال در محل باغ موزه دفاع 
مقدس برگزار ش��د. این جش��نواره در شش 
بخش معرفی طرح های فناورانه، ایده بازار، 
نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی، 
کارگاه ه��ا و س��خنرانی های علمی و 
مسابقات دانشجویی و دانش آموزی 
برگزار شد. در این جشنواره از 44 
طرح فناورانه، 9 طرح برتر انتخاب 
می شود و از ایده 10 ایده پرداز برتر 
تقدیر شود. همچنین 33 شرکت 
دانش بنیان دستاوردهای فناورانه 
دریایی را در نمایش��گاه به نمایش 
گذاش��تند. مس��ابقات دانش��جویی 
این جش��نواره در س��ه بخ��ش فیلم 
کوتاه، ش��ناورهای هوشمند و ربات های 
زیرس��طحی )ROV( برگزار ش��د. محل 
برگ��زاری رقابت ها نیز دریاچه ب��اغ موزه دفاع 

مقدس و استخر دانشگاه امیرکبیر بود.

ایدههایخالقانهدرمسیربازارفناوریهایدریایی

در راستای سیاس��ت های ترویجی ستاد توسعه 
فن��اوری صنایع دان��ش بنیان دریایی ریاس��ت 
جمهوری در عرصه دریایی مس��ابقات "طرح ها 
و دس��تاوردهای فناورانه" در دستور کار کمیته 
برگ��زاری دومین جش��نواره ملی "دریا مس��یر 

پیش��رفت" قرار گرفت. 
این مسابقات که یکی بخش های جشنواره دریا 
مس��یر پیش��رفت بود که در س��ه بخش شرکت 
های دانش بنی��ان، مراکز علم��ی و ارگان های 
دریایی برگزار شد. در این بخش، پس از داوری 
بی��ش از 40 طرح فناوران��ه دریایی، طرح های 

برتر در هر بخش مش��خص ش��دند.
در بخش شرکت های دانش بنیان دریایی طرح 
»طراح��ی دکل حفاری خود باالب��ر دریایی« به 
عن��وان طرح برتر برگزیده ش��د. همچنین طرح 
ه��ای »تولید پیس��تون موتور ش��ناور فوجی« و 
»چراغ ه��ای ترافیک دریایی« ب��ه عنوان طرح 

های دوم و س��وم انتخاب ش��دند.
در بخ��ش دانش��گاه ه��ا و مراک��ز علم��ی طرح 
»پایل��وت تولید بیواتانول و بیودیزل با اس��تفاده 
از کش��ت میکروجلبک« از مرکز توسعه فناوری 

دریایی بوش��هر به عن��وان طرح برت��ر برگزیده 
ش��د.

طرح های »ارائه الگوی بهینه س��ازی مهاربندی 
س��کوی امیرکبیر در موقعی��ت عملیاتی جدید« 
از دانشگاه صنعتی شریف و »تولید جزر و مدی 
حلزونی متناسب با ش��رایط جریان کشندی در 
تنگه خوران« از دانش��گاه سمنان رتبه های دوم 

و س��وم را به خود اختصاص دادند.
در بخ��ش س��ازمان ه��ا و ارگان ه��ای دریایی 
طرح »طراحی و س��اخت دیزل ژنراتور و موتور 
دریای��ی« از س��ازمان صنایع دریای��ی به عنوان 

طرح برتر برگزیده ش��د.
همچنین طرح های »طرح مهار و ایمن س��ازی 
چاه آس��یب دی��ده گازی در زیر س��طح آب« و 
»طراحی و س��اخت آرایه فرستنده- گیرنده« به 

عنوان طرح های دوم و س��وم انتخاب ش��دند.

معرفیطرحهاودستاوردهایبرترفناورانهدریایی
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