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این روزها شــرایط صنایع و حمل و نقــل دریایی متاثر از 
چندین رویداد و وضعیت خاص است که در صورت توجه و 
برخورد مناسب با آنان می توان راه های توسعه و برون رفت 

مناسبی برای این صنعت رقم زد. 
ضمن عرض تسلیت به جامعه دریایی و بازماندگان سانحه 
غم بار سانچی، بررسی همه جانبه و با حضور کلیه ذینفعان 
بصورت طرحی تحقیقاتی می تواند این حادثه ناخوشایند را 
تبدیل به درس آموخته های خوبی برای آینده حمل و نقل 

بویژه برای جلوگیری از حوادث مشابه نماید. 
رکود اقتصادی موجود و عدم وجود سفارشات قابل تامل برای 
صنعــت و خدمات دریایی، می طلبد که جامعه دریایی در 
کلیه ارکان و شئون از ظرفیتهای یکدیگر استفاده حداکثری 
نمایند. بعنوان مثال بارهای ایرانی توسط کشتی های ایرانی 
حمل شوند، کشتی های ایرانی توسط کشتی سازان ایرانی 
ساخته و تعمیر شوند و در ساخت و تعمیر شناورها خدمات 

و تجهیزات ایرانی بکار گرفته شود.
وضعیت نابسامان اشتغال و ظرفیتهای اشتغال زایی صنعت 

کشتی و ساخت فراساحل و همچنین کمبود نیروی دریانورد 
می طلبد که توجه جدی دولت به این صنعت را جلب نمائیم. 
بازی های اســتکبار جهانی در غرب و شــرق با کشور 
جمهوری اســامی ایران بویژه امریکا با برجام، نشان از 
آن دارد که تحریم ها هر لحظه ممکن اســت سخت تر 
از قبل اعمال شــوند. در این خصــوص توجه و تقویت 
زیر ساخت های قبلی از اصول مهمی است که می تواند 
نه تنها در برابر تحریم ها کشــور را مقاوم ســازی نماید 
بلکه می تواند به زیر ســاخت توسعه صنعت و حمل و 

نقل دریایی بهتر منجر شود. 
در آستانه ســال جدید و باتوجه به شرایط خاص کشور و 
موقعیت مکانی و زمانی آن می طلبد که برای سال جدید 
از همین االن برنامه هوشیاری، همدلی و هم افزایی داشته 
باشیم تا انشــااله سال آینده بتواند نقطه عطفی در توسعه 

کارآفرینی در این صنعت استراتژیک گردد. 

هیات تحریریه
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متن پیام تسلیت انجمن مهندسی دریایی ایران بدین شرح است:
بسمه تعالی

انّاهلل و انّا الیه راجعون
فاجعـه غمبـار و سـوزناک نفتکـش ایرانی که باعث از دسـت رفتن دریانـوردان عزیزمان 
گردیـد، قلـب تـک تک هموطنـان بخصـوص جامعـه دریایی کشـور را بـدرد آورد و بار 
دیگـر کشـورمان را سـیاه پـوش کـرد. اهمیـت صنعـت حمـل و نقـل دریایـی در دنیا و 
اثـر آن بر توسـعه اقتصادی کشـور بر کسـی پوشـیده نیسـت و نقش دریانـوردان در آن 
بسـیار واضـح و مبرهـن اسـت. هـر کسـی از عهده مشـقت های این شـغل بـر نمی آید 

و بایـد در راه عشـق بـه وطـن با کفـش های آهنیـن دریاهـا را پیمود. 
انجمن مهندســی دریایی ایران به عنوان عضوی از جامعه دریایی کشــور ضمن ابراز 
تأثر و تأسف عمیق، عروج شهادت گونه عزیزان دریانورد را که هزاران کیلومتر دور از 
وطن در آبهای شرق آسیا، در راه اعتای اقتصاد کشورمان جان به جان آفرین تسلیم 
داشتند، به تمامی هموطنان، پرسنل شرکت ملی نفتکش ایران و خصوصاً خانواده های 
عزیز و داغدار تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان ضمن صبر جزیل برای ایشان، 

برای تک تک این دالور مردان غفران و علو درجات را مسئلت دارد. 
نامتان جاویدان، یادتان پایدار
انجمن مهندسی دریایی ایران

تسلیت انجمن مهندسی دریایی ایران به شهیدان دریانورد کشور 



فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 
اســامی ایــران، در آیین افتتاحیــه همایش 
بین المللی صنایع دریایــی که در جزیره کیش 
برگزار شــد، اظهار داشت: 70 درصد کره زمین 
را آب فــرا گرفته، 80 درصد مردم کنار دریا قرار 
دارنــد و 90 درصد از تجــارت جهانی از طریق 
دریا انجام می شــود که این ویژگیها یک اعتبار 

معناداری با هم دارند.
امیر دریادار حسین خانزادی افزود: به این دلیل 
است که 90 درصد از تجارت جهان از طریق دریا 

انجام می شود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه نگاه 
ویژه و کار را متوجه موضوعی تحت عنوان تمدن 
دریایی کرده ایم افزود: دریا فرصتی برای توسعه و 

کسب منزلت منطقه ای و جهانی است.
امیر دریادار خانزادی تاکید کرد: تا زمانی که روی 
خشکی مستقر هســتیم و نگاه به دریاها، تحت 
حاکمیت کشور است، اتفاق پیچیده ای برای ما 
نمی افتد بلکه آنچه که تحت عنوان تمدن دریایی 
می خواهیم از آن صحبت کنیم پا را فراتر از این 
می گــذارد. وی اضافه کرد: اگر از دریا به عنوان 
بستر تمدن ساز استفاده کنیم باید رویکرد جدی 

داشته باشیم و بدانیم کجا قرار داریم.
وی با اشاره به بخشی از صحبت های مقام معظم 
رهبری افزود: براســاس گفته ایشان دریا برای 

کشور یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ 
منافع ملی اســت و فواید دریا برای یک ملت و 
کشور فواید راهبردی و بزرگ و کان است. وی 
ادامه داد: کشور جمهوری اسامی ایران به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی کشور جمهوری اسامی ایران 
با رویکرد همه نظریه های ژئو پلتیکی در مرکز 
قرار دارد و کشوری نیست که در حاشیه مناطق 

جغرافیایی کره زمین قرار گرفته باشد.
فرماندهــی نیــروی دریایی راهبــردی ارتش 
جمهوری اسامی گفت: اینکه می گوییم اتصال 
به دریا منابعی را به دنبال دارد در واقع افزایش مرز 
امکان و تولید یکی از موضوعاتی است که همه 80 
درصد جمعیت کره زمین به دنبال آن می گردند.

خانزدای بــه اهمیت مرزهای دریایی اشــاره و 
خاطرنشان کرد: با وجود پنج هزار و 800 کیلومتر 
مرز دریایی، 90 درصد صادرات و واردات کشور از 

طریق دریا انجام می شود.
وی خاطرنشــان کرد: این ظرفیت مرز دریایی، 
فرصت ترانزیتی و موقعیت گذرگاهی جمهوری 
اســامی ایران را به شــکل خیره کننده برای 
کشورهای آسیای میانه و منطقه برقرار می کند و 
اینجا است که حضور معناداری باید داشته باشیم 
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه انقاب شکوهمند 
جمهوری اسامی ایران در سال 57 اتفاق افتاده 
از همان روز پنجه در پنجه استبار جهانی هستیم 

و دریا تنها راهی است که تصور می شود تهدید 
بــزرگ ما از آن راه باشــد و همیــن طور تنگه 
راهبردی هرمز که به عنوان وضعیت ژئوپلتیک 
جمهوری اســامی ایران در معادالت جهانی از 

بابت برقراری امنیت بسیار اثرگذار است.
خانــزادی گفت: خاصیت تنگه هــا به باز بودن 
آنها اســت نه به بسته بودن آنها و اگر قرار است 
تنگه هرمز به عنوان وضعیت ژئوپلتیک جمهوری 
اسامی ایران باشــد با باز بودن آن معنا محقق 

می شود.
فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران خاطرنشان کرد: بر خاف تصور که همه فکر 
می کنند ما یک کشور ساحلی هستیم، در عمل 
جمهوری اسامی ایران یک کشور دریایی است و 
در طول تاریخ ما غفلت کردیم که از ظرفیت های 

این کشور دریایی بهره مند شویم.
امیر دریادار خانــزادی افزود: اگر می خواهیم از 
منافع دریا بهره مند شــویم، یک راه جدی آن 
برخــورداری از قدرت دریایی اســت و در واقع 
داشتن اقتدار اســت و همان چیزی که همه ما 
تاش می کنیم بخش هایی از پازل اقتدار دریایی 
را به سهم خود شکل دهیم . وی تاکید کرد: اگر 
می خواهیم به دنبال اقتدار باشیم و قدرت دریایی 
را دنبال کنیم و سهم خود را به اشتراک بگذاریم، 

باید حضور معنا دارمان را تعریف و اثبات کنیم.
وی تصریح کرد: آنچه که قرار است قدرت دریایی 
را شــکل دهد تمدن دریایی است که در طول 
تاریــخ، ایران با هر ابعــاد و اندازه ای یک تمدن 
دریایی بوده اســت و باید این درگاه ارتباطی در 

رابطه با جهان بیرون باشد.
خانزادی تاکید کرد: اگر ما در دریا حضور معناداری 
نداشته باشیم، دیگران حضور می یابند و منافع 
آن را بهره مند می شوند و منافعی را که ما قرار 
است از آن بهره مند شویم آنها استفاده می کنند. 
وی گفت: دیگرانی که وضع ژئوپلتیک خود را به 
وضع ژئوپلتیک ما گره زده اند و با استفاده از آن 

در منطقه و جهان قدرتنمایی می کنند.
وی افــزود: دریا و ســاحل در انحصــار برخی 
قدرت های بزرگ اســت و برای شکســتن این 

انحصار باید حضور خود را در دریا معنادار کنیم.

 بر خالف تصور که همه فکر می کنند ما یک کشور ساحلی هستیم، در عمل جمهوری اسالمی ایران یک کشور دریایی است و در طول تاریخ 
ما غفلت کردیم که از ظرفیت های این کشور دریایی بهره مند شویم.

امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران

غفلت تاریخی از بهره مندی ظرفیت های دریا
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  هیچ یک از ظرفیت های دریایی مانند تفریحات، سفرها، ورزش ها، حمل و نقل و تجارت دریایی در جزیره کیش جدی گرفته نشده و ما مصمم 
هستیم از این پس بر پروژه های نو و جذاب مرتبط با دریا تمرکز کنیم.

محمد ابراهیم انصاری الری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

مصمم بر استفاده حداکثری از ظرفیت دریا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم 
افتتاحیه نوزدهمین همایش بین المللی صنایع 
دریایی که در مرکــز همایش های بین المللی 
کیش با حضور مسئوالن لشــکری و کشوری، 
نماینــدگان مجلس، فرمانده نیــروی راهبردی 
دریایی جمهوری اســامی ایــران، معاون وزیر 
دفاع،  سفیر هلند در جمهوری اسامی ایران و 
فعاالن عرصه صنایع دریایی و دریانوردی برگزار 
شد، اظهار کرد: هیچ یک از ظرفیت های دریایی 
مانند تفریحات، سفرها، ورزش ها، حمل و نقل 
و تجــارت دریایی در جزیره کیش جدی گرفته 
نشــده  و ما مصمم هستیم از این پس بر پروژه 

های نو و جذاب مرتبط با دریا تمرکز کنیم.
محمد ابراهیم انصــاری الری با تاکید بر اینکه 
کشــور ما با وجــود خط ســاحلی طوالنی در 
شــمال و جنوب کشــور به طول 5 هزار و 800 
کیلومتر از یک غفلت تاریخی نسبت به دریا رنج 
می برد،گفت: ما به معنای واقعی بر دریا مسلط 
نیستیم زیرا مفهوم تسلط بر دریا غیر از آشنایی و 

بهره برداری موردی از دریا است.
مدیرعامل سازمان افزود: ما بر دریا مسلط نیستیم 
زیرا تسلط بر دریا به معنای بهره برداری اصولی 
و علمی از همه داشته های دریایی و نعمت های 
دریــا با ماحظات زیســت محیطی و کمترین 

آسیب به دریاست.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران و ارتباط  17 
اســتان کشور با دریا، بیان کرد: با وجود این مرز 
طوالنی  کشور ما پیوند وسیع و عمیق با فرهنگ، 
تمدن و اقتصاد دریا ندارد و اگر اقتصاد مرتبط با 
صنایع نفت و گاز در دریا را مستثنی کنیم سهم 

دریا در اقتصاد کشور بسیار اندک خواهد بود.
انصاری الری با یادآوری این نکته که  از میان 10 
شهر مهم کشور هیچ یک در کنار ساحل و دریا 
واقع نشده اند اظهار کرد: برعکس هر چه به دریا 
و ساحل نزدیکتر می شویم رنگ محرومیت، فقر 
و نازیبایی شهرها و آبادی ها بیشتر می شود و این 
یک ضعف و نقیصه برای کشور به شمار می آید.

وی تاکید کرد: بنادر پیشــانی و چهره اصلی هر 
کشور محسوب می شوند و از دیدن بنادر و میزان 
عمران و آبادانی و توســعه و رونق بنادر می توان 
به یک قضاوت اجمالی در مورد یک کشور رسید 
اما اگر کســی بخواهد با نگاه به بنادر کشور ما 
قضاوت کند به یک قضاوت اشتباه دچار می شود 
زیرا وضعیت بنادر و شهرهای ساحلی ما بسیار 

متفاوت است.
این مقام مســئول در سازمان منطقه آزاد کیش 
ادامه داد: به اقتضای خاکپاره دردانه و آرام جزیره 
کیش می توان گفت » اهمیت هر جزیره از یک 
سو به توده خاکی است که به صورت یک خشکی 
از میان امواج خروشان سربرآورده و از سویی دیگر 

به پهنای خیره کننده و زیبای دریایی است که 
این خشکی را احاطه کرده  و توجه اغراق آمیز به 
این توده خاکی و خشکی سبب شده که از دریای 
بی انتها و پربها غفلت کنیم« در همه جا به ویژه 

در جزیره کیش ما دچار این غفلت شده ایم .
وی ادامــه داد:  ما هیچ یک از تفریحات دریایی، 
سفرهای دریایی، حمل و نقل، ورزش و تجارت 
دریایی را در جزیره کیش جدی نگرفته ایم و از 
این پس بر پروژه های نو و جذاب مرتبط با دریا و 
استفاده از ذخیره حداکثری دریایی تمرکز کنیم.

انصــاری الری افزود: ســازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری کشــور باید جایگاه ویژه اداری در 
ساختار خود برای گردشــگری دریایی تعریف 
کرده و با تامین منابع مالی و آموزش های الزم 

گردشگری دریایی را تولیت و تقویت کند.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش خاطر 

نشــان کرد: اگر در قطعنامه این همایش که 
بــا حضور متخصصان و فعــاالن معتبر عرصه 
دریانوردی برگزار می شــود به این نکته توجه 
شود بی تردید برای ما راهگشا خواهد بود و ما 
در مســیر اداری این مطلب را دنبال خواهیم 
کرد و شــاید در ســال های آتی به یمن این 
رویداد از گردشــگری دریایی مواهب و ثمرات 

زیادی برداشت کنیم.
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نماینده مردم اراک در مجلس شــورای اسامی 
در مراسم افتتاح نوزدهمین همایش بین المللی 
صنایع دریایی، ضمن تشکر از انجمن مهندسی 
دریایــی ایران بابــت برگزاری ایــن همایش و 
نمایشگاه و نقش مثبتی که در توسعه فرهنگ 
دریایی داشــته است، اظهار داشــت: قدم های 
ارزشمندی در برنامه ششم توسعه برای توجه به 
صنایع دریایی برداشته شده است که در بند الف 
تبصره 4 قانون برنامه ششم، سالیانه 65 میلیارد 
دالر موضوع جذب سرمایه گذاری های خارجی 
به روش های مســتقیم و غیر مستقیم از طریق 
فاینانس و روش های مختلف تامین منابع مالی 

مطرح شده است.
سید مهدی مقدسی، با تاکید بر اینکه به اقتصاد 
دریا محور خیلی توجه نکرده و به نقطه مطلوب 
نرسیده ایم، افزود: محور و اولویت های فعالیت های 
جمهوری اسامی ایران در دریا نفت و گاز است 
و ما فرصت ها و منابع بسیاری را صرف این حوزه 
در دریا کرده ایم، مبحث اقتصاد دریا محور باید 

بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس، گفت: 
بیــش از 5 هزار کیلومتر ســاحل داریم و باید 
جهت گیری در حوزه دریا بدنبال تربیت نیروی 
انسانی و انتقال تکنولوژی با دیگر کشورها باشیم.

ناظر پارلمان در شورایعالی صنایع دریایی کشور، 

ادامه داد: اگر چه در حوزه نفت و گاز در سالهای 
گذشــته وقت و منابع را صرف کردیم اما بحث 
صنایع دریایی به عنوان اولویت جا دارد که بیشتر 
مورد توجه باشــد و در حوزه گردشگری دریایی 

باید بیش از گذشته تاش کنیم.
مقدسی در عین حال یاد آور شد: البته نیروهای 
مســلح جمهــوری اســامی در دریــا حضور 
مقتدرانه ای دارند و در حوزه نظامی پیشرفت های 

بسیار قابل توجهی داشته ایم.
این نماینده مــردم در مجلس دهم، تاکید کرد: 
مجلس مصمم اســت و از هرگونــه اقدامی که 

در راستای اســتفاده از ظرفیت های دریا باشد 
استقبال خواهد کرد و انتظار می رود دولت نیز 

در این خصوص جدی وارد شود.
مقدسی تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی از شرکت کشتی سازی 
بندرعباس و برخی بنــادر بازدید خواهد کرد و 
سعی کردیم کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
را بیشــتر درگیر این بخش کنیم.  وی تصریح 
کرد: برای اینکه بتوانیم در حوزه دریا ورود کنیم، 
نمی توانیم به تنهایــی اقدام کنیم و نمی توانیم 
تنها وارد کننده باشــیم بلکه باید با مشــارکت 
شــرکت های خارجی باشد تا فقط دانش فنی و 

تکنولوژی را وارد کنیم.
نماینده مــردم اراک تاکید کــرد: دریا یکی از 
مزیت های مهم کشــور اســت زیرا کشورهای 
بســیاری در اطراف ما هســتند که محصور در 
خشکی بوده و راه به دریا ندارند و با یک محاسبه 
سرانگشتی در بحث ترانزیت و استفاده از ظرفیت 
ترانزیت دریایی کشــور سالیانه 35 میلیارد دالر 

عایدات می توانیم از آن ها داشته باشیم.
ناظر پارلمان در شورایعالی صنایع دریایی کشور 
با اشــاره به اینکه از ظرفیت های دریای خزر نیز 
خوب اســتفاده نکرده ایم، ادامه داد: گردشگری 
دریای خزر نیز از مواردی اســت که به آن توجه 
نشده اگر چه در شیات قدم هایی برداشته شده 
اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری است.

 مجلس مصمم است و از هرگونه اقدامی که در راستای استفاده از ظرفیت های دریا باشد استقبال خواهد کرد و انتظار می رود دولت نیز در 
این خصوص جدی وارد شود.

مهندس سید مهدی مقدسی ، نماینده و ناظر مجلس در شورایعالی صنایع دریایی

مجلس مصمم برای استفاده از ظرفیت های دریا
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دکتر سعید مظاهری ، دبیر نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی

بستری مناسب برای توسعه صنایع دریایی کشور

  دبیــر نوزدهمین همایش بین المللی صنایع 
دریایی در آیین افتتاحیه این همایش که 20 
آذر ماه امسال در کیش برگزار شد با اشاره به 
محورهای مختلف صنایع دریایی و دریانوردی 
در اقتصاد کشور اظهار کرد: این همایش بستر 
مناســبی برای توســعه صنایع دریایی کشور 

ایجاد می کند.
سعید مظاهری با اشاره به برگزاری 37 کارگاه 

تخصصــی در حــوزه صنایع دریایــی در این 
همایش افزود: این همایش در 10 محور دریایی 
برنامه ریزی شده اســت و 50 مقاله شفاهی و 
یکصد مقاله به صورت پوســتر در این همایش 

ارائه خواهد شد.
مظاهری اضافه کرد: از میان 450 مقاله دریافت 
شــده در دبیرخانه همایش تعداد 341 مقاله 
نهایی شــده و در قالب دو کتابچه فارســی و 

انگلیسی به چاپ رسیده است. وی گفت: در این 
همایش به محورهای مختلف حوزه دریایی در 
زمینه جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور، 
نقد مســائل و مشکات از منظر همه ارگان ها 
و مراکز مرتبط، تدوین راه حل  ها و روش های 
اجرایی با توجه بــه فرصت های موجود جهت 
توســعه سواحل کشور و جذب بیشتر بازارهای 
بزرگ صنایع دریایــی به کارخانجات و صنایع 

داخلی پرداخته خواهد شد.
ســعید مظاهری افزود: هم چنین تسریع در 
اجرای آئین  نامه  های قانون حمایت از توسعه 
صنایع دریایی، آشــنایی مســئوالن با صنایع 
دریایی و مسائل آن، پیگیری حداکثر استفاده 
از توان و ظرفیت صنایــع داخلی، برنامه ها و 
دیدگاه های مســئوالن اجرایی و قانونگذاری 
کشــور درزمینه صنایع دریایی از اهداف این 

همایش است.
دبیــر نوزدهمین همایش بیــن المللی صنایع 
دریایی بررسی و نقد مسائل و مشکات صنایع 
دریایی از منظر همه ارگان ها و مراکز مرتبط، 
هم فکری صاحب نظران و کارشناسان دریایی 
و طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات و ارائه آخرین 
دستاوردهای علمی و فناوری در صنایع دریایی 
و صنایــع وابســته را از دیگــر موضوعات این 

همایش سه روزه عنوان کرد.
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دبیـر نوزدهمیـن همایـش بین المللی صنایـع دریایی، نتیجـه میزگرد 
تخصصـی »راهکارها و روش های توسـعه صنعـت دریایی و دریانوردی 
در برنامه ششـم توسـعه کشـور« را مفید و موثر دانسـت و از مسـولین 
و سیاسـت گـذاران درخواسـت نمـود که به نتایـج این میزگـرد توجه 

ویژه ای مبـذول نمایند.
میزگـرد تخصصـی »راهکارهـا و روش هـای توسـعه صنعـت دریایی و 
دریانـوردی در برنامـه ششـم توسـعه کشـور« با حضور قاسـم احمدی 
رئیـس فراکسـیون بنـادر، دریانوردی و توسـعه صنایـع دریایی مجلس 
شـورای اسـامی، رامیـن نورقلی پور عضو کمیسـیون صنایـع و معادن 
مجلـس شـورای اسـامی، امیـر دریـادار امیـر رسـتگاری معـاون وزیر 
دفـاع و رییـس سـازمان صنایـع دریایی، خانـم پروین فرشـچی معاون 
محیـط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، مهنـدس 
ایـران  دریایـی  صنعتـی  شـرکت  مدیرعامـل  دهقانـی  محمدرحیـم 
)صـدرا( و مهنـدس جبل عاملـی مدیرفنـی و عملیات ناوگان شـرکت 
ملـی نفتکش ایـران در روز اول نوزدهمین همایـش بین المللی صنایع 
دریایـی در سـالن خلیـج فـارس مرکـز همایـش هـای کیـش برگـزار 
گردیـد.  در ایـن میزگـرد تخصصـی سـعی شـد که بـا مطـرح نمودن 
موضوعـات مختلـف از مهمانان شـرکت کننده از جمله مسـائل مرتبط 
بـا قوانیـن و مقـررات و نهـاد هـای قانـون گـذار کشـور، چالـش هاي 
پیـش روی صنعـت دریایـی، نحـوه ی توسـعه صنعـت دریایـی، نقش 
نیـروی انسـانی و دانشـگاه هـا در توسـعه صنعـت دریایـي و همچنین 
مسـائل مالـی و بیمـه، نظـر شـرکت کنندگان بـه طور صریـح و واضح 

گردد.  دریافـت 
دبیـر نوزدهمیـن همایـش بین المللی صنایـع دریایی که ریاسـت این 
پنـل تخصصـی را بـر عهـده داشـت نتیجـه ایـن میزگـرد تخصصی را 
مفیـد و موثـر دانسـت و از مسـئولین و سیاسـت گـذاران درخواسـت 

نمـود کـه بـه نتایـج این میزگـرد توجـه ویـژه ای مبـذول نمایند. 
دکتر سـعید مظاهری نتایج مشـخص شـده این میزگرد را در مجموع 

به شـرح زیر اعام داشـت: 
- الزم اسـت به جهت پیشـرفت و توسـعه، تغییر ساختارهاي مدیریتی 

ارگان های دریایي ناکارآمد را در دسـتور کار قرار داد. 

- برنامـه ششـم توسـعه در زمینـه توسـعه دریایـي کشـور ناکافـی و 
ناکارآمـد مـی باشـد و نیازمنـد اصاحـات اساسـی اسـت. 

- بـا توجـه بـه اینکه بـه طور کلـی 28 درصـد از برنامه توسـعه پنجم 
کشـور تحقق پیدا نموده، الزم اسـت توجه ویژه ای به سـاز و کارهای 

اجرایـی قوانیـن در کنار وضـع قوانین جدید انجـام پذیرد. 
- شـرکت هـای دریایـی در حال حاضر بـا کمبود پـروژه و منابع مالي 
روبرو هسـتند، در این راسـتا الزم اسـت بسـتر سـازی های الزم برای 

حفـظ این شـرکت هـای دریایی صـورت پذیرد. 
اساسـی  بـا چالش هـای  دریایـی کشـور در حـال حاضـر  نـاوگان   -
نظیـر رقابـت بـا شـرکت های بیـن المللـی و تطبیـق دادن با شـرایط 

روبـرو هسـتند. بین المللـی 
ــاذ  ــن اتخ ــور ضم ــی کش ــش دریای ــه در بخ ــت ک ــروری اس - ض
ــت  ــگ جه ــتمر و هماهن ــای مس ــت ه ــردی، فعالی ــات راهب تصمیم

ــرد.  ــورت پذی ــا ص ــق آنه تحق
- توجـه بـه اقتصـاد دریـا و تهیـه مدل اقتصـادی توسـعه ی مرتبط از 
ضروریـات اصـاح نگـرش به فعالیت هـای دریایی محسـوب می گردد 

و الزم اسـت مـورد توجه جدی واقـع گردد. 
- متصـل کـردن اسـتان هـای سـاحلي بـه دریـا از دیگـر راهبردهـای 

توسـعه کیفـی و کمـی جوامـع دریایـی مـد نظـر قـرار گیرد. 
- امـکان اسـتفاده از منابـع صنـدوق ذخیـره ارزی بـرای پـروژه هـای 

سـودآور و ارزشـمند دریایـی فراهـم شـود.

راهکارها و روش های توسعه صنعت دریایی در برنامه ششم

درخواست توجه ويژه مسئولين و سياست گذاران 
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دبیر نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی در آیین 
افتتاحیه همایش همایش بین المللی صنایع دریایی با تاکید بر اینکه هدف 
جامعه دریایی توســعه و پیشرفت صنایع مختلف دریایی است تاکید کرد: 

صنایع دریایی می تواند محور توسعه کشور باشد و دریا پایه قرار گیرد.
پیمان مسعود زاده تصریح کرد: هدف این نمایشگاه آشنایی با ظرفیت ها و 
پتانسیل های دریایی برای ذینفعان، تعامل با شرکت های خارجی با رویکرد 

برون گرا و درون زا و در نهایت آشنایی با فرهنگ دریایی می باشد.
وی افزایــش تعامات بیــن المللی در حوزه صنایع دریایــی و دریانوردی 
را مهمترین هدف این نمایشــگاه برشمرد و  گفت: در این نمایشگاه صنایع 
شــیات، حمل و نقل دریایی، نفت و گاز فراساحلی، قوانین و استانداردها 
،کنوانســیون های بین المللی، صنایع ساخت شــناور دریایی و تجهیزات 
دریایی، اقیانوســی و علوم جوی و گردشگری دریایی، امنیت در دریا و در 

حوزه شناورهای نظامی غرفه هایی برپا شده است.
دبیر نمایشگاه نوزدهم صنایع دریایی، ایجاد فرصت رقابتی برای ارائه کاال و 
خدمات توسط شرکت های داخلی و خارجی را یکی از اهداف این نمایشگاه 
برشمرد و ادامه داد: توسعه همکاری های مشترک بین شرکت های داخلی 
و خارجی با هدف توســعه بازار، افزایش تعامل بین صنایع و مراکز علمی و 
پژوهشــی، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی، آشنایی با نیاز 
مشتریان و شناخت فرصت های سرمایه گذاری از دیگر اهداف این نمایشگاه 
است. مسعود زاده تعداد شــرکت های حاضر در نمایشگاه را 300 شرکت 
داخلی و 65 شرکت خارجی عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه در فضایی به 
وسعت 7هزار و 350 متر مربع برگزار می شود که 850 متر مربع از فضای 
نمایشگاهی به شــرکت های خارجی که از 16 کشور مانند هلند، فرانسه، 

آلمان، دانمارک، نروژ، فناند، ایتالیا، ترکیه، چین، اسپانیا، کره جنوبی، یونان و 
امارات در این نمایشگاه مشارکت دارند اختصاص یافته است.

دبیر نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش 
خاطر نشان کرد: گشت دریایی و بازدید از ناوشکن جماران از برنامه های 

جنبی این نمایشگاه است.
وی  گفت: همچنین غرفه بومیــان جزیره کیش نیز از دیگر برنامه های 
جنبی این نمایشــگاه اســت و با هماهنگی انجمن مهندسی دریایی و 
ارگان های دریایی بیش از 200 دانشجو برای بازدید از این نمایشگاه در 

جزیره حضور دارند. 

مهندس مسعود زاده ، دبیر نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی

تعامالت بین المللی با رویکرد برون نگر و درون زا

ایران مقصد راه های دریایی بین المللی 

ســفیر هلند ضمن خوشــامدگویی و تشــکر از برگزارکنندگان همایش 
 Europort و نمایشــگاه بین المللی دریایی در کیش اشــاره نمودند که
نمایشگاه دریایی بین المللی است و در شهر بندری روتردام توسط شرکت 
Ahoy سازمان دهی شده اســت. Europort با برخورداری از تجربه و 
شبکه بین المللی در سایر کشورها، سال گذشته با Iranimex همکاری 

نمود و امسال اولین تجربه همکاری Europort با Iranimex است.
کشــور هلند در فناوری آب و دریایی مشــهور اســت و تعجب ندارد که این 
فناوری ها یکی از پایه های مهم ارتباط ما با ایران است. ما درصدد هستیم که 

این همکاری با ایران را با به اشتراک گذاری دانش و ارتباط همکاری بازرگانی 
بلندمدت گسترش دهیم. شــرکت های دریایی هلند شرکت های راهبردی 
حوزه تخصصی خاص هستند. تاریخ بلندمدتی از همکاری ایران و هلند وجود 
دارد. ایران با داشــتن 9 بندر بزرگ در خلیج فــارس مقصد راههای دریایی 
بین المللی اســت. در قرن هفدهم کشــور هلند یک دفتر بازرگانی در بندر 
بوشهر ایجاد نمود. این همکاری بازرگانی بین دو کشور توسط نقاش هلندی 
)Jan Baptist Weenix( در نقاشــی که بیانگر سفر سفیر هلند توسط 
کشــتی به پرشیا در مســیرش به اصفهان است به تصویر کشیده شده است. 
کشــور ایران بدنبال توسعه شــناورهای کانتینری و فله اش است. از آنجا که 
ایران بزرگترین منابع گازی دنیا و چهارمین منابع ذخیره نفت دنیا را داراست، 
نیازمند توسعه فناوری فراساحل برای برداشت این منابع و جابجایی آنهاست. 
کشور هلند آمادگی ارائه دانش و محصوالت با کیفیتش را در این زمینه اعام 
مــی نماید و لذا به افق ادامه این همکاری خوب بازرگانی با ایران امید داریم. 
البته ناگفته نماند که در این راستا چالش هایی هم وجود دارد، ما انتظار داریم 
که همه دینفعان که امروز حضور دارند از انعطاف پذیری الزم برخوردار باشند و 
محدودیت های مالی، بانکی و اطاعاتی را درک نمایند. زمانی که فهم مشترک 
و اشتیاق همکاری وجود داشته باشد، قطعاً امکان تفاهم های بازرگانی بزرگ 

هم وجود دارد. من برای همه ی شما نمایشگاه جذابی آرزومندم. 

Marine Engineering
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هــدف نشــانه گــذاري چالــش هــا ي مدیریت 
واجــراي پــروژه هــاي اســتخراج نفــت و گاز از 

فــات گســترده دریایي و فراســاحلي کشــور
ــن  ــت و گاز نوزدهمی ــي نف ــت تخصص نشس
ــا  ــي ب ــع دریای ــي صنای ــن الملل ــش بی همای
هــدف نشــانه گــذاري چالشــهاي مدیریــت و 
اجــراي پــروژه هــاي اســتخراج نفــت و گاز از 
فــات گســترده دریایــي و فراســاحلي کشــور 
خصوصــا فیلدهــاي مشــترک برگــزار گردیــد. 
دکتــر دانشــفر، مدیــر تولیــد و عضــو هیــات 
ــران،  ــاره ای ــات ق ــت ف ــرکت نف ــره ش مدی
مهنــدس علیخانــي، از معاونت تولید شــرکت 
ملــي نفــت ایــران، دکتــر ســلیماني، معــاون 

ــرکت  ــاف ش ــت اکتش ــاف مدیری ــور اکتش ام
ملــی نفــت ایــران، دکتــر تابــش پــور، عضــو 
ــریف و  ــی ش ــگاه صنعت ــي دانش ــات علم هی
دکتــر بهــاري اســتاد دانشــگاه تهــران و دبیــر 
ــت( ــت نشس ــي همایش)ریاس ــه علم کمیت

ــدا در  ــن نشســت حضــور داشــتند. ابت در ای
عناویــن انتخــاب شــده بــه ایــراد ســخنراني 
ــه ســؤاالت  ــد و ســپس در پاســخ ب پرداختن

مســتمعین بــه بحــث نشســتند. 
دکتــر دانشــفر، مدیــر تولیــد و عضــو هیــات 
ــران در  ــاره ای ــات ق ــره شــرکت نفــت ف مدی
ایــن نشســت بــه موضوع بررســی نقــاط ضعف 
ســاختاری در مدیریــت فراســاحلی کشــور در 
بخش هــای کارفرمایی، شــرکتهای پشــتیبان، 
رگاتــوری و ... و آثــار ناشــی از آن در پروژه هــا 

پرداخــت. 
دکتــر دانشــفر برخــورداری ایــران از منابــع 
غنــی نفــت و گاز در فراســاحل و وجــود 
فرصتــی  را  دریایــی  مشــترک  میادیــن 
توســعه ی  و  تشــکیل  بــرای  ارزشــمند 
و  مهندســی  و  طراحــی  شــرکت های 
اتخــاذ  کــه  کــرد  عنــوان  پیمانــکاری 
روش هــای صحیــح و کارآمــد در زمینــه 
ــاحل  ــع فراس ــه روز صنای ــای ب ــاوری ه فن

ــی  ــه تخصص ــای بنی ــد ارتق ــهیل رون و تس
ــکاران ایــن حــوزه از اهمیــت خاصــی  پیمان
ــی و  ــد نگاهــی مل ــوده و نیازمن برخــوردار ب

ــت. ــه اس ــه جانب هم
ــای  ــرکت ه ــای ش ــش ه ــت: از چال وی گف
ــوان  ــور، می ت ــاحل در کش ــکاری فراس پیمان
ــن  ــی، پایی ــع مال ــن مناب ــه مشــکات تامی ب
تعــداد  بــودن  محــدود  فنــاوری،  بــودن 
صاحــب  توانمنــد  بــزرگ  پیمانــکاران 
صالحیــت اشــاره کــرد و الزمــه توســعه 
صنایــع فراســاحلی را مــی تــوان بومی ســازی 
تجهیــزات، تامیــن منابــع مالــی، حمایــت از 
ــی  ــش فن ــعه دان ــی و توس ــکاران داخل پیمان
در صنایــع نفــت و گاز دیــده و اســتفاده 
از تجــارب مدیریتــی دانســت. در کشــور 
عمدتــا  فراســاحلی  مــا چرخــه صنایــع 
می شــود در حالــی کــه در کشــورهای دیگــر 
ــرژی هــای  موضوعــات مختلفــی از قبیــل ان
نــو و ... نیــز مطــرح مــی باشــد. شناســایی و 
 ،P&E تاییــد صالحیــت شــرکت های داخلــی
ــف کاالی  ــای مختل ــل گروهه ــاخت داخ س
ــذاری  ــت و گاز، واگ ــت نف ــاز صنع ــورد نی م
ــتیتوهای  ــکیل انس ــن و تش ــات میادی مطالع
ــا دانشــگاههای  پاییــن دســتی نفــت و گاز ب
ــی  ــای اساس ــوان از گام ه ــی ت ــور را م کش
ــر  ــی و تغیی در راســتای توانمندســازی داخل

ــمرد.  ــم برش ــم حاک پارادی
مهنــدس علیخانــي، از معاونــت تولیــد شــرکت 
ملــي نفــت در ایــن نشســت بــه موضــوع 
ــای  ــی ه ــه دارای ــت یکپارچ ــتم مدیری سیس
فیزیکــی )AIMS ( در پــروژه هــای فراســاحل 

ــت.  پرداخ
ــن  ــر ای ــاره ب ــن اش ــي ضم ــدس علیخان مهن
ــا  ــرکت ه ــا و ش ــازمان ه ــه س ــت ک واقعی
بــرای تحقــق اهــداف ســازمانی تعریــف شــده 
خــود از جملــه انجــام تعهــدات تعریــف شــده 
ــود،  ــادی خ ــود اقتص ــازی س ــر س و حداکث
نیــاز بــه برنامــه ریــزی سیســتماتیک جهــت 
ــود  ــای خ ــی ه ــری از دارای ــتفاده حداکث اس
از جملــه تجهیــزات، افــراد، فرآیندهــا و 
ــار و  ــد، راهکــ سیســتم هــای مربوطــه دارن
استراتـــژی تحقـــق اهداف فـــوق را استفـاده 
از "سیســـتم مدیریــت یکپارچه دارایـــی ها" 

ــا بصــورت اختصــار )AIMS(دانســت.  ی

نشست تخصصي نفت و گاز نوزدهمين همايش بين المللي صنايع دريايي 
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کلیــه  را   AIMS اصلــی  اجــزاء  ایشــان 
دارایی هــای ملمــوس و غیرملمــوس ســازمان 
ــازمان  ــرای س ــق ارزش ب ــیل خل ــه پتانس ک
دارنــد، توصیــف کردنــد و تاکیــد کــرد اصلــی 
تریــن اجــزاء عبارتنــد از: تجهیــزات، کارکنان 
ــدی، فرایندهــا و  ــی ذینفعــان کلی و بعبارت
ــه  ــا تمرکــز ب سیســتم هــای مربوطــه کــه ب
افزایــش طــول عمــر مؤثــر هــر کــدام از ایــن 
اجــزاء، برآینــد عملکــردی کل سیســتم مــی 
بایســت در راســتای تحقــق اهــداف ســازمانی 
و کاهــش هزینــه هــا و حــوادث باشــد. بدیــن 
میادیــن  از  تولیــد  و  توســعه  در  منظــور 
هیدروکربنــی در راســتای تولیــد ایمــن و 
ــل  ــه مراح ــتم AIMS در کلی ــدار، سیس پای
توســعه و تولیــد میــدان یعنــی مراحــل 
ــدازی،  ــاخت، راه ان ــد کاال، س ــی، خری طراح
ــات  ــردن تاسیس ــع ک ــرداری و جم ــره ب به
ایفــای نقــش نمــوده و اســتفاده از آن بعنــوان 

ــردد.  ــی گ ــی م ــک ضــرورت تلق ی
دکتــر تابــش پــور، عضــو هیــات علمــي 
دانشــگاه  مکانیــک  مهندســی  دانشــکده 
صنعتــی شــریف در ایــن نشســت بــه موضوع 
 )SIMS( سیســتم مدیریــت یکپارچــه ســازه

ــت.  ــاحل پرداخ ــات فراس در تأسیس
ــع  ــن جام ــزوم پرداخت ــرورت و ل ــر ض وی ب
بــه مالحظــات ایمنــی ســکوها در بخــش 
ــه اســتانداردهای  ــا اشــاره ب ســازه تاکیــد و ب
بین المللــی و ضوابــط فنــی موجــود، مــروری 
بــر ســاختارهاي پیشــنهادي در آییــن نامه هــا 
و زمینــه هــاي تحقیقاتــي آنهــا ارایــه نمــود.

دکتــر ســلیماني، معــاون امــور اکتشــاف 
مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران 
در ایــن نشســت بــه موضــوع پتانســیل هــای 
ــور در  ــاحل کش ــوزه فراس ــوری ح هیدروکرب
ــت  ــان و فرص ــای عم ــارس و دری ــج ف خلی
آن  بــا  مرتبــط  گــذاری  ســرمایه  هــای 

ــت.  پرداخ
دکتــر بهمــن ســلیمانی ضمــن بیــان چشــم 
انــداز مدیریت اکتشــاف در افق بیســت ســاله 
کشــور، بــه اکتشــافات بــزرگ نفــت و گاز در 
خلیــج فــارس اشــاره کــرد و گفــت: صنعــت 
نفــت ایــران پــس از انقــاب بــه ویــژه بعــد از 
جنــگ تحمیلــی در حــوزه اکتشــاف عملکــرد 
قابــل توجهــی داشــته اســت. ســلیمانی گفت: 
ــا حــدود  ــی، ت ــد کنون ــه رون در صــورت ادام
100 ســال دیگــر نفــت و حــدود 165 ســال 
دیگــر گاز بــرای تولیــد داریــم زیــرا صنعــت 

ــی و  ــوان داخل ــر ت ــه ب ــا تکی ــران ب ــت ای نف
ــش و تکنیــک هــای روز  ــری از دان بهــره گی
دنیــا در زمینــه اکتشــاف، کارنامــه خوبــی در 
ایــن زمینــه داشــته و برنامــه بهبــود مســتمر 
را ســرلوحه کاری خــود قــرار داده اســت. 
ــی  ــرکت مل ــاف ش ــت اکتش ــاون مدیری مع
ــا در  ــم ت ــران ادامــه داد: تالــش داری نفــت ای
آینــده، پتانســیلهای نفتــی و گازی بیشــتری 
را بــا جــذب ســرمایه گذاران بیــن المللــی در 
بلوکهــای اکتشــافی توســعهای بالفعــل کنیم.

دکتــر بهــاري اســتاد مهندســي عمــران 
دانشــگاه تهــران و دبیــر کمیتــه علمــي 
ایــن نشســت بــه موضــوع  همایــش در 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــرویس ه ــواع س ــی ان بررس
خطــوط لولــه دریایــی، نقــاط قــوت و ضعــف 
و آســیب هــای مرتبــط بــا آن پرداخــت. 
ــر تنــوع گســترده و  ایشــان ضمــن تاکیــد ب
تخصصــي دیســپلین هــاي سیســتم نفــت و 
گاز خصوصــا در فیلــد دریایــي و فراســاحلي 
و نیــز پــر چالــش و پــر هزینــه بــودن ایــن 
پــروژه هــا، در عیــن حــال اســتفاده از خــط 
لولــه زیــر ســطحي را ســریعترین، اقتصــادي 
تریــن، ایمــن تریــن و ســازگارترین بــا 
و  نفــت  انتقــال  بــراي  زیســت  محیــط 

علي الخصــوص گاز شــیرین دانســت و اشــاره 
ــق  ــرطي محق ــه ش ــه ب ــا هم ــتند: اینه داش
میشــوند کــه بــر نــگاه مدیریتــي یکپارچــه و 
اجــراي خالــي از حادثــه بــا کمتریــن توقــف 
در رونــد اجــرا و همــراه بــا مطالعــات جامــع 
موضوعــات ریســک آمیــز شــامل انتخــاب و 
ســفارش کاال از مبــادي مطمئــن، شناســایي 
ــه اي  ــتیک منطق ــناوري و لجس ــت ش ظرفی
شایســته  مدیریتــي  تیــم  اختصــاص  و 
ــراي تمــام دوره کار اعتقــاد داشــته و ســر  ب
لوحــه کار قــرار گیــرد. وي در ادامــه ضمــن 
برشــمردن شــرح فعالیت هــاي اصلــي در 
ــن  ــزوم تعیی ــادرات گاز و ل ــروژه ص ــک پ ی
تکالیــف بــه موقــع تیم مشــارکت کننــده در 
ســرمایه گــذاري، کمیتــه راهبــري، مانیتــور 
پیشــرفت در دیســیپلین ها علي الخصــوص 
وآمــاده  تامیــن  و  مهندســي  بخش هــاي 
ــم  ــا تی ــي ب ــرا و هماهنگ ــاي اج ــازي ه س
ــه  ــه نکت ــد، ب ــات و تولی ــؤول در عملی مس
و  مــدون  هــاي  رویــه  تهیــه  مغفــول 
ــداري  ــر نگه ــي و تعمی ــده بازرس ــه ش تجرب
از خطــوط لولــه و نهایتــا گزینــه هــاي 
ــد  ــاره و تاکی ــا اش ــي )Decom( آنه برچین

کــرد.
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امير دريا دار امير رستگاری معاون وزير دفاع و رئيس سازمان صنايع دريايی:

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ضمن تشکر از مسئولین انجمن 
مهندسی دریایی ایران و دست اندارکاران برگزاری این همایش و نمایشگاه، 
کشورمان  دریایی  حوزه  به  تاریخی  غفلت  تنها  نه  ما  که  داشتند:  اظهار 
داشتیم بلکه یک غفلت تاریخی هم به جغرافیای کشورمان کردیم، به لطف 
خداوند بزرگ کشور ما هم دریاش پر برکت است و هم خشکی اش، در سال 
2016 سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای اروپا تحقیقی را به عنوان 
اقتصاد اقیانوسی انجام داد که چند نکته جالب داشت، اینکه افق این تحقیق 
تا سال 2030 بوده و پیش بینی شده جهان تا این تاریخ جمعیتش بالغ بر 
9 الی 10 میلیارد نفر خواهد شد و این تعداد بیش از 55 الی 60 درصدش 
در حوزه اقیانوس هند متمرکز می شود. این جمعیت نیاز به کار، انرژی، غذا 
و مواد خام دارد که همه اینها می تواند از طریق دریا تامین شود. چرخش 
مالی در این حوزه بالغ بر 3 هزار میلیارد دالر برای 14 سال بوده است که 2 
سال آن هم گذشت. حدود 30 درصد آن برای حوزه اکتشافت نفت از بستر 
عمیق و نیمه عمیق است. 15 درصد آن متعلق به حوزه حمل و نقل دریایی 
است. پیک حوزه دریایی را تا سال 2050 دیده اند که 3 برابر افزایش پیدا 
می کند یعنی حدود 1300 میلیارد تا 2050 پیش بینی گردش مالی این 
حوزه است. حوزه حمل و نقل دریایی حوزه ای ثروت ساز و اشتغالزایی است 
ولی متاسفانه در کشور شاهد آن هستیم که در این زمینه هیچ برنامه ای 
نداریم، هیچکدام از دستگاه های مرتبط بصورت مشترک با هم برنامه ریزی 
نمی کنند و همه بصورت جزیره ای برنامه های راهبردی خود را تدوین و 
اقدام می نمایند. در تحقیق ذکر شده در حدود 23 درصد حوزه گردشگری 
ساحلی و دریایی پیش بینی شده است. همچنین در این تحقیق 11 درصد 
این مبلغ به حوزه ساخت در صنایع دریایی )شناور، تجهیزات، سکوهای 
فراساحلی و ...( تعلق دارد. اینها مواردی است که می تواند برای کشور ثروت 
ساز و اشتغالزا باشد به شرطی اینکه دریا متولی داشته باشد. بزرگترین نقطه 
ضعفمان در کشور این است که متولی دریا نداریم و متأسفانه هنوز در این 
ایجاد کند، در کشورمان نداریم.  بتواند حرکت و تغییر  حوزه تفکری که 
کشورهای توسعه یافته چون بلوغ یافته اند، می توانند بصورت جزیره ای 

عمل کنند، بدلیل اینکه منافع ملی آنها حاکم بر منافع سازمانی است. ولی 
ما متاسفانه چون هنوز آن بلوغ الزم را در حوزه دریایی و منافع ملی در 
دستگاه ها نداریم، عمدتا منافع، منافع دستگاهی و متاسفانه کوتاه مدت 
برنامه ها در یک افق 4 ساله نهایتا 6 ساله دیده می شود  است. تمامی 
بخاطر همین است که تمام برنامه ها متاثر از ریاست سازمان ها و دستگاه ها 
است و این منافع ملی را قطعا پوشش نخواهد داد. لذا ما باید در حوزه دریا 
به دنبال یک متولی باشیم که بتواند همه نخبگان حوزه های دریا را در 
خودش تجمیع نماید و براساس یک خرد جمعی سیاست گذاری ها، هدف 
گذاری و راهبردها تعیین و بر اساس آن حرکت شود و مدیران دستگاه ها 
بر اساس سیستم حرکت کنند نه اینکه هرشخص بر اساس تفکرات خودش 

حوزه دریایی را حرکت دهد. 
ما یک کشوری هستیم که در مرکز این فرصت ها قرار داریم. اسفناک است 
ما خط کریدور شمال به جنوب و شرق و غرب کشورمان یک مجموعه ثروت 
ساز می باشد. بیش از 1 میلیارد تن ساالنه از کانال سوئز بار جابجا می شود. 
در حالی که اگر ما بتوانیم از طریق بندر طرطوس سوریه و بندرالزقیه سوریه 
با کمک خط راه آهن بارها را 35 روز زودتر به بندر چابهار برسانیم. این صرفه 
اقتصادی و اشتغالزایی بسیار خوبی خواهد داشت. بر همین اساس الزم است 
که وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود و یک وزاتخانه ای داشته باشیم که 
بر این شریان فکر کند. استکبار جهانی به خاطر ظرفیتها و پتانسیلها، این 
منطقه را رها نخواهد کرد. این خط دائمی ترانزیتی که ایجاد شود، ضمن 
اینکه برای کشور درآمد دارد، یک خط صلح پایداری خواهد بود که همه 
کشورهایی که در این مسیر قرار دارند همواره در جهت حفط آن تاش 
خواهند کرد. لذا باید در این زمینه حرکت کنیم و زمان را از دست ندهیم 
و متولی وسط بیاید و نقش خودش را ایفا کند. گرچه می دانیم که داشتن 
ابزار اقتدار مبنی بر داشتن اقتدار نیست. اینها معضاتی است که متاسفانه 
امروز در حوزه دریایی و ژئوپولتیک کشورمان داریم و امیدواریم که با تاش 
تمام فرهیختگان شاهد آن روزی باشیم که توسعه دریامحور بستر توسعه 

ملی کشورمان باشد. 

در حوزه دریا به دنبال متولی باشیم
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دانشجويان ارزش همايش ها را 
متوجه باشند

افتخاری بود که دبیرکمیته علمی این همایش باشم، تاش ما این بود که 
در جلسات 2 هفته یکباری که در انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار 

میشد، مقاالت مورد بررسی قرار بگیرد و تعیین داور شود، 
همانطور که بهتر می دانید داوری مقاله بصورت زمان کوتاه و فشرده یکی 
از معضات تمام همایش ها و کنفرانسها است. 450 مقاله را داوری کردیم 

و تاش شد نظرات داوری عادالنه و درست باشد. 
بیش از 300 مقاله پذیرفته شد که از این 300 مقاله بخاطر محدودیت 
فضا 50 مقاله با توجه به پراکندگی موضوعات ارائه گردید. موضوعات 
مقاالت ارائه شده در حوزه کشتی سازی، فراساحلی، آمایش اطاعاتی 
... بود.  10 محور در این همایش برای عاقه مندان جهت پژوهش  و 
پیشنهاد شده بود، 72 نفر از همکاران علمی و پژوهشی کمک کردن در 
داوری که در عین حال بعضی از همکاران بیشتر در امر داوری مشارکت 
در  خوشبختانه  شدند.  معرفی  برتر  مقاله  عنوان  به  مقاله   3 داشتند.  
همایش امسال وزن بیشتری به کارگاه های اموزشی داده شد که برای 

ارائه آنها هم با استقبال خوبی روبرو شدیم. نمی توانستیم چشم پوشی 
کنیم چون واقعا افرادی که می خواستند کارگاه ارائه بدهند افرادی با 
تجربه، زبده و عاقه مند بودند برای همین ما 37 کارگاه آموزشی با فشرده 
کردن آنها برگزار کردیم. از عاقه مندان برای ارائه کارگاه در همایش سال 
آینده درخواست داریم با نوآوری و بروزرسانی کارگاه های جدیدی را برای 
همایش ارائه نمایند.  از مرداد دریافت مقاالت انجام گرفت که 25 مهر 
آخرین روز دریافت مقاالت بود که چکیده مقاالت انگلیسی و فارسی چاپ 
و توزیع شد.  برای نشست های تخصصی پانل های متعددی پیشنهاد شد 
که در میان آنها برنامه ششم و نفت گاز انتخاب و برگزار شد. امیدواریم 

برگزاری این ها نتایج خوبی هم برای همایش و هم کشور داشته باشد. 
امیدوارم در سالهای بعد دریافت مقاالت با سختگیری بیشتری انجام شود 
و  ایران  انجمن مهندسی دریایی  و  باالتر رود  تا وزن پژوهشی مقاالت 
دانشگاهها تمهیداتی را بیاندیشند که دانشجویان بیشتری مقاله بدهند و 

قدر وجود چنین همایشهایی را دانشجوها متوجه باشند. 

 دکتر محمد بهاری دبير کميته علمی
 نوزدهمين همايش صنايع دريايی
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همایش  نوزدهمین  برگزیدگان  کیش  همایشهای  مرکز  در  مراسمی  طی 
بین المللی صنایع دریایی معرفی و تجلیل شدند.

در مراسـم اختتامیـه نوزدهمیـن همایـش بیـن المللـی صنایـع دریایی از 
برگزیـدگان ایـن همایـش با حضـور امیـر دریادار امیـر رسـتگاری معاون 
وزیـر دفـاع و رییـس سـازمان صنایـع دریایـی، رامیـن نورقلـی پـور عضو 
پرویـن  اسـامی، خانـم  و معـادن مجلـس شـورای  کمیسـیون صنایـع 
فرشـچی معـاون محیـط زیسـت دریایی سـازمان حفاظت محیط زیسـت، 
مهنـدس محمدرحیـم دهقانـی مدیرعامل شـرکت صنعتی دریایـی ایران 
)صـدرا(، احمـد رفعت مشـاور وزیر صنعـت و رییس دبیرخانه شـورایعالی 
صنایـع دریایـی و سـعید مظاهری دبیـر نوزدهمیـن همایش بیـن المللی 

صنایـع دریایـی تقدیـر به عمـل آمد.
فهرست برگزیدگان به شرح زیر است: 

پیشکسوت برتر : 
امیر سمواتیان از سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع 

پروژه های صنعتی برتر : 
گروه صنایع شهید اثری نژاد "تولید موتور برون نصب 200 اسب بخار"

شرکت فن آوران سیراف "اهتمام در تحقیق و توسعه صنعت کشتی سازی" 
)دکتر ضیایی(

کتاب برتر )ترجمه( : 
- تالیف و ترجمه: مهندسی و روش خارج سازی مغروقه ها )عباس بادکوبه، 

دکتر مصباح سایبانی و اشکان بابازاده(
-  اهتمام در تدوین کتاب دریایی در حوزه های مختلف )دکتر بهزاد الصفی(

استاد برتر: 
دکتر مصطفی زین الدینی )دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(

کمیته علمی نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی: 
-  دکتر نبرد حبیبی

-  دکتر مریم راهبانی
- دکتر روزبه پناهی

مقاالت برتر: 
-  آسیب شناسی ساختار سازمانی منطقه ویژه بندر امام خمینی بر اساس مدل  

S7 مگینزی )الهام پناهی(
خرمشهر  بندر  بتنی  های  سازه  بر  ها  بایوفیلینگ  اثر  بررسی  و  مطالعه   -

بسحاق،  مهدیه  سواری،  احمد  شناس،  دوست  بابک  ساالری،  )محمدعلی 
معصومه جهان پناه(

- بهبود دقت و کارایی روش هیدرودینامیک ذرات هموار در شبیه سازی مرز 
جامد با تنش اصطکاکی با بهره گیری از قابلیت پردازش موازی )علی ساسانی، 

حسن اکبری، امیر طاهری(
پایان نامه برتر: 

مهندس محمد مهدی شبانی )دانشگاه صنعت نفت، دانشکده علوم دریایی 
محمودآباد(

 Reliability Assessment of Existing Subsea نامه:  پایان  عنوان 
Pipelines in Persian Gulf

دانشجوی برتر: 
هاشم نوروزی )دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

کارگاه برتر: 
- مهندس ابوالفضل و مهندس عابدینی ، مؤسسه رده بندی ایرانیان، " معرفی 

سیستم مدیریت دارایی سازمانی" و " مسیر صحیح ایده تا محصول"
- مهندس رضا غضنفری، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، 
چالش های موجود در پروژه بومی سازی طراحی و ساخت داخل ROV آبهای 

عمیق
فرهنگ و کسب و کاردریایی: 

اهتمام در تقویت نهادهای توسعه فرهنگ و کسب و کار دریایی )دکتر پلمه، 
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته(

گردشگری و غرفه برتر نمایشگاهی: 
غرفه برگزیده نمایشگاه و فعال در توسعه گردشگری دریایی )شرکت مکین 

دریا( 
همکاران اجرایی برگزیده: 

-  دکتر غامرضا منوچهری  )مسئول پانل نفت و گاز(
- دکتر محمدرضا بهاری )دبیر کمیته علمی(

- مهندس میثم مغاره
- مهندس سعید قاسمی سیف آبادی

-  اکبر احمدی

تجليل از برگزيدگان نوزدهمين همايش بين المللی صنايع دريايی
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نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی IRANIMEX2017 عصر روز بیست و یکم آذرماه 1396 
با حضور امیردریادار خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا، دکتر انصاری الری، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، امیر دریادار رستگاری، رئیس سازمان صنایع دریایی، خانم سوزانا ترستال، سفیر کشور 
هلند در ایران و جمعی از مسئولین و مدیران ارگانهای دریایی کشور و همچنین مدیران شرکتهای بین المللی افتتاح 
گردید. در این مراسم امیر دریادار خانزادی با استعانت از کالم اهلل مجید و پس از نواختن سرود جمهوری اسالمی 
IRANI�  ایران توسط گروه موزیک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با نام و یاد خداوند متعال نمایشگاه
MEX2017 را افتتاح نمودند تا یکی دیگر از بزرگترین و معتبرترین رویدادهای دریایی کشور در جزیره کیش کلید 
بخورد. برای حضور در این نمایشگاه بیش از 500 تن مهمان خارجی ثبت نام کردند. در طول این نمایشگاه مقامات و 

فعاالن جامعه دریایی و همچنین شرکت های بین المللی همپای اقشار عمومی از این نمایشگاه بازدید نمودند.

نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع دريايی و دريانوردی ايران
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نمایش توانمندی صنایع دریایی کشورمان در کیش

دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی راهبردی 
دریایی ارتــش جمهوری اســامی ایران پس 
از بازدیــد از نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
 IRANIMEX2017 صنایع دریایی و دریانوردی
گفت:  اکنون جمهوری اسامی ایران مسلط به 

دریاهای کشور است و بومی سازی دانش دریایی، 
کشورمان را از وابستگی به قدرتهای دیگر بي نیاز 

کرده است.
معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز 
گفت: جمهوری اسامی ایران در همه زمینه های 

صنایع دریایي به خود کفایی رســیده و تنها دو 
عرصه را بومی نکرده است.

دریادار امیر رستگاری افزود: متخصصان داخلی 
در حال ورود به عرصه تولید ناو هواپیما بر و زیر 
دریایی با رانش هســته ای هستند تا در این 2 

زمینه نیز به خودکفایی کامل برسیم.
و  خارجــی  و  داخلــی  کننــدگان  شــرکت 
بازدیدکنندگان، توانمندی های جمهوری اسامی 
ایــران را در زمینه صنایــع دریایي و دریانوردی 

مطلوب ارزیابی کردند.
نمایندگان ایتالیا، ژاپن، چین و امارات در گفتگو با 
خبرنگاران برای سرمایه گذاری در بخش الیروبی، 
توسعه بنادر، بیمه و ساخت شناور اعام آمادگی 

کردند. 
از بخش هــای مختلــف دولتــی و خصوصی و 
نمایندگان کشــورهای اروپایی و آســیایی در 

IRANIMEX2017 حضوری فعال دارند.
آرش احمدی نیا مخترع جوان نیز با ساخت ربات  

خرچنگ دریایی در نمایشگاه حضور داشت.
این سازه در زمینه تصویر برداری از عمق آب برای 
تحقیقات علمی و زیســت محیطی و شناسایی 
پوسیدگی های اطراف بدنه شناورها کاربرد دارد.

همچنین از دیگر مشــارکت کننــدگان در این 
نمایشگاه به ســازندگان کشتی کاتاماران که در 
نمایشــگاه حضور دارند اشــاره کرد که با تولید 
این شناور، ایران جزء هفت کشور تولید کننده 
کاتاماران پس از اســترلیا، فرانسه، ژاپن، امریکا، 

نیوزلند و نروژ قرار گرفته است.
همچنین اولین مدل شناور تفریحی طراحی شده 
توسط متخصصان ایرانی فایبر صنعت دریا کیش 
و شــرکت ایتالیایی AMER در این نمایشگاه 

رونمایی شد. 

Marine Engineering

شماره 127/ اسفند ماه/ 1396 صفحه 17



نوزدهمیـن همایـش بین المللی صنایع دریایی توسـط انجمن مهندسـی 
دریایـی ایـران با همـکاری ارگانهـای دریایی کشـور 20 الـی 23 آذرماه 
سـال جـاری در مرکـز همایـش های بیـن المللی کیـش برگـزار گردید. 
کمیتـه اجرایی نوزدهمیـن همایش بین المللـی صنایع دریایـی با صدور 
پیامـی از همـکاری تمامـی اسـاتید، محققیـن، دانشـجویان و ارگانهای 
دریایـی کشـور در امـر برگـزاری ایـن رویـداد معتبـر و بـزرگ دریایی 

قدردانـی و تشـکر نمود. 
 متن این پیام تشکر بدین شرح است:

نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی 
انجمن مهندسی دریایی ایران

)  من  لم یشکر المخلوق   لم یشکر ا لخالق  (
هـم اینـک که با لطـف ایزدمنـان و همـکاری و همیاری تمامی اسـاتید، 
محققیـن، دانشـجویان و ارگانهـای دریایی کشـور نوزدهمیـن همایش 
بیـن المللـی صنایـع دریایـی برگزارگردید، برخـود فرض مـی دانیم به 
عنـوان هیأت اجرایـی نوزدهمین همایـش بین المللی صنایـع دریایی از 
همـه ارگان هـا و نهادهاي دریایي کشـور و همچنین متخصصین، دسـت 
انـدرکاران، سیاسـت گذاران، حاضریـن و همکاران گرامي تشـکر نموده 
و امید اسـت که بـا دریافت پیشـنهادات و انتقادات عزیزان در راسـتای 
مشـارکت حداکثـری و کیفـی پژوهشـگران، فعـاالن عرصـه صنعـت 
دریایـی و انرژی فراسـاحلی کشـور و جهـان در برگزاری هرچـه مؤثرتر 
بیسـتمین همایش بین المللی صنایع دریایی  در مسـیر رشـد و توسـعه 

پایدارکشـور برنامـه ریزی نمـوده وگام برداریم.

کمیته اجرایی
نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی

تشکر کميته اجرايی نوزدهمين همايش 
بين المللی صنايع دريايی  

بیـش از 200 دانشـجو از دانشـگاه هـای مختلف در حاشـیه 
برگـزاری نوزدهمیـن همایـش بیـن المللـی صنایـع دریایی 
نشسـتی بـا حضـور آقایـان دکتـر محمدسـعید سـیف دبیر 
دریایـی  بنیـان  دانـش  صنایـع  و  فنـاوری  توسـعه  سـتاد 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری، دکتر محسـن 
خسـروی بابـادی از سـازمان صنایـع دریایـي ایـران، دکتـر 
مرتضـی یوسـف زادی رییس دانشـکده علوم و فنـون دریایی 
دانشـگاه هرمـزگان، دکتـر ابوطالـب مطلبـی عضـو هیئـت 
علمـی دانشـگاه علوم دریایـی امام خمینی )ره( نوشـهر، رضا 
عبدالمجید مشـاور شرکت کشتی سـازی و صنایع فراساحل 
ایـران )ایزوایکـو(، غام ابوالفضل معاون اداری، منابع انسـانی 
و برنامـه ریزی موسسـه رده بنـدی ایرانیـان و کاپیتان اصغر 
قونیانلوئـی مدیـر آمـوزش شـرکت ملـی نفتکـش ایـران و 
مهندس قاسـمي نماینده کمیته دانشـجویي برگـزار نمودند.

در ایـن جلسـه ابتـدا نماینـدگان دانشـگاه هـا متـن بیاینـه 
خـود را در حضـور مدعوین و حاضرین جلسـه قرائت نمودند 
و سـپس جلسـه بصـورت پرسـش و پاسـخ ادامـه یافـت که 

مدعویـن پاسـخگوي سـواالت دانشـجویان بودند.

مهمترین موارد مطرح شده در این نشست :
• نگرانـي از بـازار شـغلي آینـده دانشـجویان رشـته هـای 

دریایـی
• سیابس مهندسي دریا

• کسري خدمت دانشجویان دریایي ) آقا(
• نبود المپیاد دریایي

• کمک به ایجاد جنبش دانشجویي
• اسـتفاده از تخصص نیروي کار خانم در شرکت ملي نفتکش 

ایران

نشست کميته دانشجويی
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تفاهـم نامه همکاری میان شـرکت نفت ایرانول 
و شـرکت پترونـاس در راسـتای سیاسـت های 
کان اقتصاد مقاومتی، اشـتغالزایی و جلوگیری 
از خـروج ارز از کشـور در نوزدهمین نمایشـگاه 
بین المللـی صنایع دریایـی و دریانوردی کیش 
امضـاء گردیـد و اولیـن محصـوالت مشـترک 
دریایی تولیدی شـرکت نفت ایرانول و شـریک 
تجـاری اش، شـرکت پتروناس رونمایی شـد.

مدیـر بازاریابـی، فـروش و صـادرات شـرکت 
نفـت ایـران اظهـار داشـت: ایـن محصـوالت 
بـا اسـتفاده از روغـن پایه هـای شـرکت نفـت 
ایرانـول و در یکـی از کارخانجـات آن تولیـد 
شـده اسـت. کاظمـی ادامـه داد: محصـوالت 
مشـترک دریایی را شـرکت پتروناس آزمایش 
و تاییـد کرده اسـت، پترونـاس این محصوالت 
را بـه لحـاظ کیفی معـادل با محصـوالت خود 
معرفـی کـرده کـه دارای تاییدیه بیـن المللی 
هسـتند.  وی افـزود: ایـن محصـول بـا حضور 
جمعـی از مدیـران شـرکت نفـت ایرانـول و 
مدیـران کنتـرل کیفیـت و تحقیقـات و مدیر 

منطقـه ای شـرکت پترونـاس رونمایی شـد.
از  پترونـاس  شـرکت  اسـت،  ذکـر  شـایان 
بزرگتریـن شـرکت های تولیـد کننـده انـواع 
روانکار هـا در جهان اسـت که سـالیانه نزدیک 
روانکار هـای  انـواع  لیتـر  میلیـارد  یـک  بـه 
موتـوری بنزینـی، دیزلـی، صنعتـی، توربیـن، 
ترانسـفورماتور و گریـس را تولیـد و به فروش 
می رسـاند و بیشـترین سـهم بـازار اروپـا را در 

دارد.  اختیـار 

 امضاء تفاهم نامه همکاری
 ايرانول و پتروناسدر
IRANIMEX2017 

 انتقال 50 سال تجربه
 بخاطر ظرفيت های نهفته در ايران

 AMER شـرکت  خاورمیانـه  منطقـه  مدیـر 
Permare Group ایتالیـا بـا بیـان اینکـه 
ایـران پتانسـیل هـای زیـاد و ظرفیـت هـای 
نهفتـه ای دارد کـه مـا را ترغیـب ورود به بازار 
آن کـرده اسـت، اظهار داشـت: تجربـه و تمام 
اندوختـه فکری و ذهنی 50 سـاله خـود را در 
غالـب یـک پـروژه بـا تیـم همـکار ایرانـی بـه 

ایـران منتقـل مـی نمائیم.
شـناور  مـدل  اولیـن  مشـترک  قراردادتولیـد 
پایـه  بـر  هوشـمند  و  مـدرن  تفریحـی 
اولیـن کار مشـترک  تکنولوژی هـای روز کـه 
ایـران و ایتالیـا در طراحـی شـناور تفریحـی 
مـی باشـد بـا نـام "کیش-ایتالیا" در حاشـیه 
نوزدهمیـن همایـش و نمایشـگاه بیـن المللی 
صنایـع دریایـی امضا شـد. این قـرارداد که در 
دوران پسـا برجـام امضـاء گردیـد با مشـارکت 
یـک  و  کیـش  دریـا  صنعـت  فایبـر  شـرکت 
شـرکت معروف تولیـد کننده شـناور تفریحی 
ایتالیایـی بـه نـام AMER بـه انجـام رسـید. 
انتقـال  قـرارداد  ایـن  مهـم  دسـتاوردهای  از 
تکنولـوژی هـای نوین در این حـوزه و صادرات 
ایـن محصـوالت به منطقه اسـت. ایـن موضوع 
از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت چـرا کـه 
تولیـد کننـدگان ایـن نـوع شـناورها در رقابت 

تنگاتنگـی بـا یکدیگـر هسـتند.  
 Alessio Tumbiolo بـه همیـن خاطـر بـا
 AMER شـرکت  خاورمیانـه  منطقـه  مدیـر 
Permare Group از کشـور ایتالیـا )طرف 
خارجـی قـرارداد( گفتگویـی انجـام داده ایـم. 
آلسـییو تومبیولو بـا بیان اینکـه مرکز فعالیت 
تفریحـی سـنرمو در  بنـدر  ایـن شـرکت در 
نزدیکـی مـرز فرانسـه اسـت، اظهـار داشـت: 
همـه مـی داننـد ایتالیـا یکـی از بزرگتریـن 

تفریحـی و  تولیـد کننـده هـای شـناورهای 
تنـدرو در دنیـا اسـت، آنچـه در ایتالیـا تولیـد 
مـی کنیـم بخاطر ایـن ویژگی خاص شـهرت 
اکثـر  بـازار  بـه  توانسـتیم  مـا  دارد،  جهانـی 
کشـورهای دنیا ورود و محصوالت مـان را ارائه 

 . هیم د
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دانـش و تخصصمـان 
ایـران - جزیـره کیـش  تـا در  ایـم  آورده  را 
و  مـدرن  توریسـتی  و  تفریحـی  شـناورهای 
باکیفیـت روز اروپایـی تولیـد نمائیـم، بیـان 
داشـت: دلیل آن مشـخص اسـت چـون ایران 
پتانسـیل هـای زیاد و ظرفیت هـای نهفته ای 
دارد کـه مـا را ترغیـب ورود به بـازار آن کرده 

ست.  ا
تومبیولـو بـا بیان اینکـه ایران کشـور بزرگ و 
سرشناسـی در منطقه اسـت و راغب هسـتیم 
تـا بـازار و نحوه تولیداتمان را در ایران توسـعه 
بدهیـم، افـزود: یکی دیگـر از ویژگیهای خوب 
ایـران وجـود همـکاران خـوب و پیـدا کـردن 

شـریک مطمئن بـرای همکاری اسـت. 
وی در خصــوص تولیــد ایــن شــناور بــا 
بیــان اینکــه تولیــد ایــن شــناور بــا طراحــی 
خــاص بــرای ایــران کار بســیار بزرگــی اســت، 
اظهــار داشــت: الزم اســت مفاهیــم و الزامــات 
بــرای ســاخت یــک شــناور اولیــه ماننــد بدنه 
شــناور، سیســتم های مکانیکــی، الکتریکال و 
ســایر تجهیــزات، طراحــی و در تمــام مراحــل 
ــه  ــا بتوانیــم وارد مرحل بهینه ســازی شــوند ت

تولیــد شــویم. 
تومبیولـو خاطر نشـان کرد: شـما یک شـناور 
تفریحـی را بـه ایـن زیبایی نگاه مـی کنید اما 
پشـت ساخت این شناور 50 سـال تجربه قرار 
دارد. نـه فقـط در طراحی بدنـه، بلکه طراحی 
مهندسـی قسـمتهای مختلـف این شـناور نیز 

درس آموختـه این پنجاه سـال اسـت.  
 AMER شـرکت  خاورمیانـه  منطقـه  مدیـر 
Permare Group تاکیـد کـرد: بـا امضـاء 
اندوختـه  ایـن تجربـه و تمـام  ایـن قـرارداد 
فکـری و ذهنـی 50 سـاله خـود را در غالـب 
یـک پـروژه بـا تیـم همـکار ایرانـی بـه ایـران 
منتقـل می نمائیـم و این کار خیلـی بزرگتر و 

مهمتـر از سـاخت شـناور اسـت.  
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ــا  ــت دری ــر صنع ــرکت فایب ــل ش مدیرعام
کیــش در نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
صنایــع دریایــی و دریانــوردی اظهار داشــت: 
در نمایشــگاه ســال گذشــته بــا کشــتی 
ســازی AMER ایتالیــا تفاهمنامــه ای را 
امضــاء کردیــم کــه بــه دنبــال پیگیــری هــا، 
ــی  ــناور تفریح ــترک ش ــد مش ــرارداد تولی ق
مــدرن در حاشــیه همایــش و نمایشــگاه 

امســال امضــاء شــد. 
حسـین جهانگیـری ادامـه داد: اولیـن مـدل 
شـناور تفریحـی ایرانی – ایتالیایـی برای این 
شـرکت توسـط دانشـگاه میان ایتالیـا برای 
مصـارف داخلـی و صـادرات طراحـی گردیده 

اسـت کـه بـزودی تحویل می شـود. 
وی گفــت: همــکاری هــای فــی مابیــن آغــاز 
ــام  ــه انج ــوژی ک ــال تکنول ــا انتق ــده و ب ش
تولیــد آن در جزیــره کیــش  می گــردد، 
آغــاز خواهــد شــد و امیدواریــم شــاهد ادامــه 
ــد و بومــی ســازی ســاخت شــناور  ایــن رون

ــدرن باشــیم.  تفریحــی م
پیگیریهــای  بــه  اشــاره  بــا  جهانگیــری 
صــورت گرفتــه و اهمیــت برنــد ســازی برای 
دانشــجویان  گفــت:  همــکاران خارجــی، 
ــش  ــوی "کی ــا لوگ ــان ایتالی گرافیســت می
ــی  ــناور طراح ــن ش ــرای ای ــا" را ب – ایتالی
ــازمان  ــام س ــم مق ــط قائ ــه توس ــد ک کردن

ــد.  ــی ش ــش رونمای ــه آزاد کی منطق
وی بــا اشــاره بــه توجــه مســئولین ســازمان 
ــگری  ــق گردش ــه رون ــش ب ــه آزاد کی منطق
ــاد و  ــت در اقتص ــن صنع ــه ای ــهمی ک و س
بــازار خــوب شــناور  و  دارد  اشــتغالزایی 
ــئولین  ــگاه مس ــت: ن ــان داش ــی،  بی تفریح
کشــور نیــز بــه ســمت توســعه ایــن صنعــت 
ــناورها در  ــه ش ــون اینگون ــم اکن ــت، ه اس
کشــور وارداتــی هســتند کــه بــه امیــد خــدا 
بــه زودی شــاهد بومــی ســازی و تولیــد آن 

ــود.  ــم ب ــور خواهی در کش
ــا  ــت دری ــر صنع ــرکت فایب ــل ش مدیرعام
ــیار  ــای بس ــه فرصته ــان اینک ــا بی ــش ب کی
خوبــی در ایــران وجــود دارد، ایتالیایــی هــا 
هــم بــه ایــن موضــوع اشــراف داشــتند کــه 

ــران را  ــی ای ــا و زیرســاختهای دریای ظرفیته
ــح  ــد، تصری شناســایی و جــذب آن شــده ان
کــرد: یکــی از بندهــای اصلــی ایــن قــراداد 
ــه  ــوالت ب ــن محص ــادرات ای ــترک، ص مش

ــت.  ــه اس ــورهای منطق کش
ــن  ــکر از انجم ــا تش ــری ب ــین جهانگی حس
مهندســی دریــای ایــران بابــت برپایــی ایــن 
ــان  ــا آقای ــگاه و مخصوص ــش و نمایش همای
دکتــر محمــد ســعید ســیف و مهنــدس 
حســن رضــا صفــری از ایــن انجمــن کــه از 
ســال گذشــته تــا کنــون بــرای ایــن قــرارداد 
اظهــار  انــد،  کشــیده  زیــادی  زحمــات 
داشــت: اقدامــات خوبــی بــرای توســعه 
صنایــع دریایــی کشــور در حــال انجــام 
اســت و ان شــااهلل بــزودی شــاهد ایــن 
باشــیم کــه بــه نــام کیــش ایتالیــا از جزیــره 

ــود.  ــی ش ــادر م ــناور ص ــش ش کی
ــناور  ــرکت ش ــود، ش ــی ش ــان م ــر نش خاط
ــال 1973  ــی AMER از س ــازی ایتالیای س
در شــهر ســارمو ایتالیــا در ایــن حــوزه 
ــروف  ــرکت مع ــن ش ــد، ای ــی کن ــت م فعالی
ــت ســاخت شــناورهای سفارشــی  ــه دریاف ب
آفریقــا،  جنوبــی،  آمریــکای  آمریــکا،  از 
ــورهای  ــاص از کش ــفارش های خ ــا و س اروپ
ــازنده  ــن س ــد و بهتری ــی باش ــه م خاورمیان
در  و طراحــی  اســتاندارد  نظــر  از  قایــق 

ــت. ــا اس ایتالی

همچنیـن شـرکت فایبـر صنعت دریـا کیش، 
گاس  فایبـر  شـناورهای  کننـده  تولیـد 
توانمنـدی  از  کـه  اسـت  در جنـوب کشـور 
طراحـی، تولیـد شـناورهای کامپوزیتی بومی 
و شـناورهای گردشـگری، غواصـی، امـداد و 
نجـات، کف شیشـه ای، قایق هـای ماهگیری 
برخـوردار  کیـش  در  دریایـی  رسـتوران  و 
اسـت. الزم به ذکر اسـت، نوزدهیمن نمایشـگاه 
دریانـوردی  و  دریایـی  صنایـع  بین المللـی 
دریایـی  رویـداد  تریـن  قدیمـی  و   معتبرتریـن 
کشـور اسـت و همه سـاله به منظور ارائه آخرین 
توانمندی هـا، دسـتاوردها و معرفـی فرصت های 
سـرمایه  گـذاری در  حوزه هـای مختلـف صنایـع  
انجمـن  دریایـی و صنایـع وابسـته بـه همـت 
مهندسـی دریایـی ایران بـا حمایـت و همکاری 

ارگانهـای دریایـی کشـور برگـزار  می شـود.

»کيش - ايتاليا«، اولين مدل شناور تفريحی فاخر ايرانی - ايتاليايی
مدیرعامـل شـرکت فایبر صنعت دریـا کیش گفت: اولین مدل شـناور تفریحی ایرانی – ایتالیایی برای این شـرکت توسـط دانشـگاه میالن 

ایتالیـا بـرای مصـارف داخلی و صـادرات طراحی گردیده اسـت که بزودی تحویل می شـود.
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نمایشـگاه توانمنـدی هـای صنعـت دریایـی کشـور بـا حضـور مسـعود 
پزشـکیان نایـب رییـس اول مجلـس و جمعـی از نماینـدگان در محـل 

دائمـی نمایشـگاه هـای مجلـس شـورای اسـامی برگزار شـد.
 ایـن نمایشـگاه دریایـی کـه 3 دی مـاه بـا حضـور مسـعود پزشـکیان 
نایـب رییـس اول مجلـس و جمعـی از نماینـدگان در محـل دائمـی 
سـازندگان  انجمـن  همـت  بـه  شـد  افتتـاح  مجلـس  نمایشـگاه های 
بـا هـدف نمایـش و  ایـران  شـناور، تجهیـزات و سـازه های دریایـی 
معرفـی ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای صنعـت دریایـی کشـور بـه 

تصمیـم گیـران قـوه مقننـه کشـور دایـر گردیـد. 
مسـعود پزشـکیان نایـب رییـس اول مجلـس درایـن بازدیـد کـه در 
حاشـیه جلسـه علنی مجلس انجـام گردید، در جریـان آخرین وضعیت 

صنعـت دریایـی کشـور و نحـوه سـاخت صنایـع و تاسیسـات دریایـی 
قـرار گرفـت. عضـو هیـات مدیره انجمـن سـازندگان شـناور، تجهیزات 
و سـازه هـای دریایـی ایـران نیـز هـدف از برپایـی ایـن نمایشـگاه را 
معرفـی ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای صنعـت دریایی بـه نمایندگان 
مجلس شـورای اسـامی عنوان کرد. حسـن رضا صفری افـزود: در این 
نمایشـگاه سـعی کردیـم از طریق نمایش پوسـترها، ماکـت و فیلم این 

صنعـت را بیشـتر به نماینـدگان معرفـی کنیم.
رویـداد نمایـش گونـه »معرفـی صنایـع دریایـی، موفقیـت هـا، فرصتها، 
چالش هـا و راهـکاره« با حضور مدیران ارگانها و شـرکتهای بزرگ و فعال 
دریایـی کشـور و همچنین شـرکت هـای دانش بنیـان دریایی کشـوربه 

مدت چهـار روز دایـر بود.

 نمايشگاه توانمندی های
  صنعت دريايی کشــور
شد مجلس برگزار  در   

نایــب رییــس انجمــن ســازندگان شــناور، تجهیــزات و ســازه های 
ــدوق  ــع صن ــران خواســتار اختصــاص بخشــی از مناب ــی ای دریای
ــد و  ــور ش ــل کش ــناورها در داخ ــاخت ش ــه س ــره ارزی ب ذخی
تاکیــد داشــت: اعتبــار زمانــی قانــون حمایــت از صنایــع دریایــی 
ــون  ــن قان ــم ای ــد و امیدواری ــی رس ــام م ــه اتم ــده ب ــال آین س

ــه نفــع تولیــد داخلــی اصــاح شــود.  ــد و ب تمدی
و  تجهیــزات  شــناور،  ســازندگان  انجمــن  رییــس  نایــب   
ســازه های دریایــی ایــران در حاشــیه نمایشــگاه توانمنــدی 
هــای صنعــت دریایــی کشــور در مجلــس اظهــار داشــت: توســعه 

صنایــع دریایــی باعــث ایجــاد اشــتغال پایــدار و ضامــن امنیــت 
ــرم در  ــش ج ــاق کاال و کاه ــری از قاچ ــی و جلوگی ــای آب مرزه

ــد.  ــد ش ــور خواه ــاحلی کش ــهرهای س ش
مصطفــی رناســی بــا اشــاره بــه وجــود 5800 کیلومتــر ســواحل 
و ســهم 90 درصــدی حمــل و نقــل دریایــی در دنیــا بــر اهمیــت 
ــان داشــت:  ــود و بی ــد نم ــا محــور تأکی ــه اقتصــاد دری ــه ب توج
توانمنــدی تولیــد کننــدگان داخلــی در زمینــه ســاخت شــناورها، 
ــل توجــه اســت و در ایــن  تجهیــزات و ســازه هــای دریایــی قاب
ــی از خــارج  ــزات دریای ــد و واردات شــناور و تجهی شــرایط خری

اختصاص بخشی از منابع صندوق ذخيره ارزی به ساخت شناور در داخل کشور 
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نایب رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه نگاه به دریا و صنایع 
مرتبط با آن نکته ای مثبت برای برون رفت از مشکات کشور است، گفت: 

عده ای که در واردات منافع دارند، در مقابل تولید داخلی می ایستند.
 نایب رییس مجلس شورای اسامی یکشنبه ،3 دی ضمن بازدید از 
نمایشگاه توانمدیهای صنایع دریایی در مجلس، گفت: دستاوردهای قابل 
توجه در صنعت دریایی کشور با تاش عزیزان محقق شده است و از 
همین رو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای  اسامی نیز چندین 
بار از توانمندی های صنایع دریایی بازدید بعمل آوردند که این امر نشان 

می دهد مجلس شورای اسامی نگاه ویژه ای به صنایع دریایی دارد.
مسعود پزشکیان با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر اهمیت 
صنعت دریایی توجه دارد، تصریح کرد: صنایع دریایی و در حقیقت بستری 
که در دریا وجود دارد، بستر بسیار باز و بزرگی است که می تواند برای 

کشور یک امتیاز بسیار بزرگ تلقی شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسامی افزود: کشورهایی که به دریا 
دسترسی ندارند، بسیار تاش می کنند که یک آبراهه ای داشته باشند 

که بتوانند از طریق دریا حمل ونقل خودشان را انجام دهند و براساس 
اطاعات موجود بیش از 90 درصد حمل و نقل در دنیا از طریق دریا انجام 

می گیرد و این عدد بسیار بزرگ است.
وی ادامه داد: موقعیت سوق الجیشی ایران هم برای خودمان و هم برای 
کشورهایی که می توانیم مسیر مناسبی برای آنها به شمار آییم، بسیار 
ارزشمند است زیرا می توان از مسیر دریایی دستاوردهای بسیار مناسبی 

را کسب کرد.
نماینده مردم تبریر در مجلس تصریح کرد: نگاه به دریا و وضعیت سوق 
الجیشی ما می تواند نکته مثبتی برای برون رفت از مشکاتی باشد که در 

کشور با آن روبرو هستیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مدیران صنایع 
دریایی گله و صحبتی داشتند که چرا توانمندی های ما در حوزه صنایع 
دریایی نادیده گرفته می شود و ما همچنان شاهد حضور ورود بی رویه 
شناورهای خارجی هستیم به ویژه اینکه مجلس مصوبه ای برای ممنوعیت 
واردات کاالهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد، خاطرنشان کرد: آن 
چیزی که مشخص است این است که کمیسیون صنایع به جد پیگیر 
هستند که این اشکال وجود دارد زیرا عده ای در واردات منافع دارند و 
شاید تولید برای آنها آن منفعت را نداشته باشد و در مقابل آن می ایستند؛ 
ما مسئولیم که آن را پیگیری کنیم و تاش کنیم که این اتفاق نیافتد و 

انشااهلل این عزم واراده در کمیسیون وجود دارد.
ویدر پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تقویت شورای عالی صنایع دریایی، 
اظهار کرد: کارگروهی در کمیسیون صنایع این مسئله را پیگیری می کند 

و امیدواریم آنچه به نفع کشور و عدم وابستگی است اتفاق افتد.
شورای  مجلس  نمایندگان  چند  از  تنی  بازدید  این  در  است،  گفتنی 
اسامی از جمله سید مهدی مقدسی، علی وقف چی، محمد آشوری 
مسعود  اسامی،  شورای  مجلس  رییس  نایب  اکبریان  عزیز  تازیانی، 

پزشکیان را همراهی کردند. 

عده ای که در واردات منافع دارند در مقابل توليد داخلی می ايستند

از کشــور ظلــم مضاعــف آشــکار در حــق 
ــهرهای  ــردم ش ــی و م ــازندگان داخل س

ســاحلی اســت. 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نای
ــع  ــی از مناب ــاص بخش ــتار اختص خواس
ســاخت  بــه  ارزی  ذخیــره  صنــدوق 
شــناورها در داخــل کشــور شــد و تاکیــد 
ــت از  ــون حمای ــی قان ــار زمان ــرد: اعتب ک
صنایــع دریایــی ســال آینــده بــه اتمــام 
مــی رســد و امیدواریــم ایــن قانــون 
تمدیــد و بــه نفــع تولیــد داخلــی اصــاح 

شــود. 
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رویـداد نمایـش گونـه با عنـوان »معرفی صنایـع دریایـی، موفقیت هـا، فرصتها، چالش هـا و راهکارها« بـا حضور مدیـران ارگانها 
و شـرکتهای بـزرگ و فعـال دریایـی کشـور از 3 دی ماه به مدت 4 روز در مجلس شـورای اسـالمی برپا شـد.

گزارش تصويری نمايشگاه توانمندی های دريايی در مجلس 
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بـا رای نماینـدگان سـازمان بنـادر و دریانـوردی موظـف شـد جهـت کاهش 
انتظار نوبت کشـتی های تجاری نسـبت به توسـعه و تکمیل بنادر و تاسیسات 

بنـدری و تامیـن تجهیـزات مورد نیـاز دریایی و بندری کشـور اقـدام کند.
 در جلسـه علنـی سه شـنبه 10 بهمـن مجلس شـورای اسـامی با پیشـنهاد 
حـذف مـاده 3 شـامل الحـاق سـه بند بـه الیحه اصـاح قانون تسـریع در امر 
تخلیـه و بارگیـری کشـتی ها در بنـادر بـا 121 رأی موافـق، 59 رأی مخالـف 
و 8 رأی ممتنـع از مجمـوع 234 نماینـده حاضـر در صحـن موافقـت کردند.

بنابـر ایـن گزارش محسـن بیگلری در تذکـری با انتقاد به بندهـای الحاقی به 
ایـن الیحـه گفت: چرا از ورود دیوان محاسـبات به حسابرسـی سـازمان بنادر 

ممانعت می شـود؟
دکتـر الریجانی رئیس مجلس شـورای اسـامی در پاسـخ به ایـن تذکر گفت: 

دیوان محاسـبات بر سـازمان بنادر نظارت دارد.
حسـینعلی حاجـی دلیگانـی نیـز بـا اسـتناد به اصـل 55 قانـون اساسـی در 
اخطـاری گفـت: متاسـفانه روندی شـروع شـده که تعـدادی از سـازمان ها از 
شـمول دیوان محاسـبات خارجی می شـوند، لذا باید این سـوال را پرسید که 

ایـن رونـد تـا کـی ادامـه دارد و بـه اصطاح کجـا ترمز مـی گیرد؟
نماینده مردم شـاهین شـهر در مجلس شـورای اسـامی ادامه داد: دیدگاه ما 
افزایـش نظـارت هـا اسـت، لذا به نظر می رسـد ایـن اقدام یعنی اضافه شـدن 
بندهایی به الیحه در راسـتای خارج شـدن سـازمان بنادر از حسابرسی دیوان 

محاسـبات با مفهوم و پیـام اصل 55 قانون اساسـی مغایرت دارد.
دکتـر الریجانـی در پاسـخ بـه ایـن اخطار گفـت: موارد فـوق در الیحـه دولت 
نبـوده اسـت و کمیسـیون مربوطـه آن را بـه الیحـه اضافـه کـرده کـه البتـه 
اشـکاالتی دارد اما این اشـکاالت مشـمول قانون اساسـی نمی شـود، در واقع 

بـه نظر مـن هم اشـکال وارد اسـت.
همچنین صدیف بدری سـخنگوی کمیسـیون عمران مجلس شورای اسامی 
در دفـاع از ایـن مـاده الیحـه اصاحی گفت: بند 11 یکسـری امتیـازات برای 
سـازمان بنـادر دارد، چـرا که توسـعه بنـادر و راحت تر شـدن ترخیص کاالها 

را بـه دنبال دارد.
وی ادامـه داد: سـازمان بنـادر چه کم از سـازمان گسـترش و توسـعه بنادر در 
ایـران دارد؟ در واقـع نـه تنهـا اهمیـت آن کمتر نیسـت، بلکه مـی توان گفت 

در رأس اهمیت قـرار دارد.
گفتنـی اسـت در ادامـه نماینـدگا بنـد دو مـاده واحده قانـون تسـریع در امر 
تخلیـه و بارگیـری کشـتی ها در بنـادر را بـا افـزوده شـدن عبـارت »از محـل 

سـرمایه گذاری بخـش غیردولتـی« اصـاح کردنـد.
براسـاس بند دو ماده واحده قانون تسـریع در امر تخلیه و بارگیری کشـتی ها 
در بنـادر، سـازمان بنـادر و دریانـوردی موظـف اسـت جهـت کاهـش انتظـار 
نوبـت کشـتی های تجـاری نسـبت بـه توسـعه و تکمیـل بنـادر و تاسیسـات 
بنـدری و تامیـن تجهیـزات موردنیـاز دریایـی و بنـدری کشـور در چارچـوب 
قوانیـن و مقـررات حاکـم بر مناطق ویژه اقتصـادی و آزاد تجـاری- صنعتی از 
محـل منابـع داخلی خود منـدرج در بودجه سـنواتی و سـرمایه گذاری بخش 

غیردولتـی اقـدام کند.
از 234 نماینـده حاضـر در جلسـه 121 رای موافـق، 59 رای مخالـف و 8 رای 

ممتنـع به پیشـنهاد رئیس کمیسـیون اصل 44 قانون اساسـی داده شـد.

 در جلسه علنی مجلس مصوب شد:

استفاده از ظرفيت بخش غيردولتی برای توسعه و تکميل بنادر

راهبر  اطلس  بنیان  دانش  شرکت  مدیرعامل 
افزار  نرم  فناورانه  دستاورد  مهمترین  گفت:  دریا 
سی مستر، تسهیل مدیریت شناورها و مدیریت 
مکانیزه ی کشتی و امکان ارتبط online شناور 

و دفتر مالک شناور است.
 شرکت دانش بنیان اطلس راهبر دریا به عنوان  
به  کشتی  مدیریت  جامع  سیستم  کننده  تولید 
دلیل مشاهده نیاز و نبود هیچ گونه محصول داخلی 
اندازی  راه  به  اقدام  مرتبط،  نیازهای  رفع  جهت 
کشتیرانی  های  شرکت  در  مستر  سی  نرم افزار 
مختلف برای شناور کابل گذار، شناور تانکر و 17 

شناور فراساحلی انجام داده است.
 مدیرعامل شرکت دانش بنیان اطلس راهبر دریا 

با اشاره به ضرورت کاهش هزینه ها و خطاهای 
انسانی و کاهش خطرات زیست محیطی، اظهار 
داشت: مهمترین دستاورد فناورانه محصول تسهیل 
مدیریت شناورها و مدیریت مکانیزه ی کشتی و 
امکان ارتبط online شناور و دفتر مالک شناور 

است. هویزاوی با تاکید به برنامه فروش نرم افزار 
در سطح بین الملی افزود: تاییدیه های بین الملی 
ازجمله  دنیا  در  دریایی  ارگانهای  معتبرترین  از 
)DNV-GL( اخذ شده و بروشور انگلیسی جهت 
شرکت در نمایشگاه های بین الملی و مارکتینگ 

تهیه شده است.
وی با اشاره به فرصت ها و زمینه های رقابتی را 
در عرصه ی داخلی صنعت دریایی کشور و تولید 
دانش دریایی اضافه کرد: عدم اجبار جهت استفاده 
کارشناسان  از  استفاده  خارجی،  های  نرم افزار  از 
هزینه  و  ها  تحریم  تاثیر  از  ترس  عدم  و  داخل 
بسیار کمتر نسبت به محصوالت خارجی از جمله 
مهمترین فرصت های تولید این محصول می باشد.

استفاده از نرم افزار داخلی سی مستر برای تسهيل مديريت شناورها
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 رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع:

تامين نيازهای دريايی کشور با اعتماد به جوانان و شرکت  های دانش بنيان
رییس سازمان صنایع دریایی وزارت با بیان اینکه 
باید به جوانان و صاحبان شرکت های دانش بنیان 
اعتماد کرد، گفت: این توان در کشور ما وجود دارد 
که بسیاری از نیازهای دریایی را در داخل مرتفع 

کنیم و اجازه خروج ارز از کشور را ندهیم.
در  دفاع  وزارت  دریایی  صنایع  سازمان  رییس   
حاشیه رونمایی از 2 دستاورد جدید وزارت دفاع 
سیستم  سامانه  ساخت  اینکه  بیان  با  مشهد  در 
رانش شفت متحرک 1800 اسب بخار شناورهای 
تندرو دریایی، نسبت به سامانه مشابه خارجی در 
هر سامانه 2 میلیارد ریال صرفه جویی ارزی دارد، 
اظهار داشت: این سیستم قدرت مانور و سرعت 
و مصرف سوخت  افزایش  درصد  را 30  شناورها 

شناور را 25 درصد کاهش می دهد. 
امیر رستگاری تصریح کرد: سامانه  امیر سرتیپ 
کاهش  در  خوبی  بسیار  قابلیت  متحرک،  شفت 
زمان به اسکی رسیدن قایق های تندرو دارد و جزو 

سامانه های به روز دنیاست. 
وی گفت: این سیستم فناوری باالیی از نظر طراحی 
شفت، طراحی پروانه، سامانه متحرک یکپارچه دارد 
و جزو چند کشور انگشت شماری هستیم که به 

طراحی این سامانه دست یافته ایم. 
امیر رستگاری با اشاره به رونمایی از سیستم مقابله 
با خوردگی شناورهای دریایی نیز افزود: سیستم 
حفاظت کاتدی جریان تزریقی نخستین سیستم 
حفاظت بدنه است که بوسیله متخصصان داخلی 

طراحی و ساخته شد. 
است،  هوشمند  ها  سیستم  این  کرد:  اظهار  وی 
قابلیت اطمینان بسیار داشته و با کاربری بسیار 

آسان نیازی به تنظیمات توسط کاربران ندارد. 
وی با بیان اینکه طراحی و ساخت این سیستم 18 

ماه به طول انجامید گفت: این سیستم برای انواع 
شناور و کشتی ها قابل نصب بوده و کنترل دستگاه 
کاما دیجتال است و قابلیت اتصال به کامپیوتر 
ذخیره سازی  و  مانیتورینگ  مرکزی،  کنترل 

اطاعات را دارد. 
وی ادامه داد: شناورهای نظامی و غیر نظامی با 
تجهیز به این سیستم می توانند سالها در آبهای 
شور دریا حرکت کنند بدون اینکه دچار خوردگی 
شوند و تمام داده های مربوط به خوردگی شناور 

نیز داخل جعبه سیاه ثبت و کنترل می شود. 
رییـس سـازمان صنایـع دریایـی وزارت دفـاع بـا 
اشـاره به تجربه سـاخت موتورهای »براشـلس« که 
در حوزه شـناورهای سـطحی و زیرسـطحی کاربرد 
دارنـد، اظهـار داشـت: توانسـتیم مینـی موتورهای 
ایـن  کنیـم.  تولیـد  و  طراحـی  نیـز  را  براشـلس 
موتورهـا در کولرهـا و وسـایل نقلیه سـبک کارآیی 
دارنـد و ضمـن کاهش مصرف انرژی تـا 30 درصد، 
می تواننـد در بهبـود وضعیت آلودگی هـوا، به ویژه 

در کان شـهرها موثـر باشـند. امیـر رسـتگاری بـا 
بیـان اینکه بایـد به جوانان و صاحبان شـرکت های 
دانش بنیـان اعتماد کـرد و به این عزیـزان کار داده 
شـود، گفـت: جوانـان ما امـروز در حوزه هـای مهم 
دریایـی و دانش بنیان کـه پیچیده ترین محصوالت 
را دارنـد، ورود پیـدا کرده و تجهیزات بسـیار خوبی 

را طراحـی و تولیـد کرده انـد.
رییس سازمان صنایع دریایی خاطرنشان کرد: این 
توان در کشور ما وجود دارد که بسیاری از نیازهای 
دریایی را در داخل مرتفع کنیم و اجازه خروج ارز 

از کشور را ندهیم.
الزم به ذکر است، سامانه سیستم رانش شفت 
شناورهای  برای  بخار  اسب   1800 متحرک 
تندرو دریایی و سیستم حفاظت کاتدی جریان 
وزیر  جانشین  با حضور  تزریقی 17بهمن 96 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیر عامل 
در مشهد  دفاع  وزارت  دریایی  سازمان صنایع 

رونمایی شد. 

مدیر شـرکت کشتی سـازی صدرا بهشهرگفت: 
شـناورهای  بزرگتریـن  از  یکـی  شـناور  ایـن 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران اسـت که 
بیـش از 2800 تـن وزن و 140 متر طول دارد.

جمشـید حاجـی زاده افـزود: تـا سـال گذشـته 
ایـن شـناورها بـرای تعمیـرات بـه کشـورهای 
حاشـیه دریای خـزر مثل آسـتاراخان، روسـیه 
و آذربایجـان مـی رفتنـد زیـرا امـکان تعمیرات 
کشـور  شـمال  در  سـنگین  شـناورهای  ایـن 
وجـود نداشـت. وی اظهار کرد: امسـال صدرای 

بهشـهر توانسـت بـا تکیـه بـر تـوان داخلـی و 
ارتقـای سـطح دانـش فنـی، تعمیـر سیسـتم 
باالبـر شـناورها "سـینکرولیفت" و بـا اعتمـاد 
سـازی، بازاریابـی و جلـب مشـتری این شـناور 

سـنگین را تعمیـر کنـد.
حاجـی زاده گفـت: این شـناور با هّمـت و توان 
70 نیـرو بـه صـورت مسـتقیم در کمتـر از دو 
هفتـه تعمیـر شـد و 8 دی سـال جـاری بـه 
کشـتی رانـی جمهوری اسـامی ایـران تحویل 

داده شـد.

تعمير نخستين شناور ولگامکس در صدرا 

Marine Engineering
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  دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری و صنایـع دانـش 
بنیـان دریایـی معاونت علمـی و فناوری ریاسـت 
نخبگانـی  اجتماعـات  نشسـت  در  جمهـوری 
پیرامـون راهکارهـای پیشـرفت صنایـع دریایـی 
اسـتان گلسـتان با بیان اینکه خوشبختانه استان 
گلسـتان ظرفیـت خوبـی در بخـش دریـا دارد، 
اظهـار کـرد: آمادگـی داریـم ماننـد طـرح هایـی 
کـه بـه معاونـت علمی و فنـاوری ارائـه و حمایت 
می شـوند، طـرح هایی که مطابق فـن آوری های 
جدید باشـند و به اشـتغال و توسعه استان کمک 

کننـد، حمایـت نمائیم.  
محمدسـعید سـیف بـا بیـان اینکـه بـه دنبـال 
ایـن هسـتیم کـه در تمامی اسـتان های سـاحلی 
اطلـس دریایـی تهیـه شـود، تاکیـد کرد: بـا این 
بهتـر  را  اسـتان  ظرفیت هـای  مسـئولین  کار 
می شناسـند و تصمیم گیری هـای بهتـری اتخـاذ 
می شـود و  سـرمایه گـذاران بخشـهای دولتـی، 
خصوصـی و مـردم براسـاس ایـن اطلـس بهتـر 
بتواننـد آن اسـتانها و ظرفیـت هـای دریایـی را 

بشناسـند. 
سـیف تصریـح کـرد: امیدواریـم ظـرف چنـد ماه 
آینـده بـا همـکاری کـه مسـئوالن گلسـتان و 
اعضـای جامعـه نخبـگان و برنامه ریزان گلسـتان 
بـا سـتاد علـم و فـن آوری دارنـد ایـن اطلـس 
تهیـه شـود تـا مقدمه ای بـرای تصمیـم گیری و 

برنامه ریـزی اسـتان باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه مهمتریـن ظرفیـت هایی که 

مـی توانـد در گلسـتان مـورد توجـه قـرار بگیرد 
یکـی بحـث شـیات و آبزیـان و صنایـع وابسـته 
بـه آن اسـت کـه قدمـت باال و جـدی در اسـتان 
از  اسـتفاده  و  توریسـم  حـوزه  دیگـری  و  دارد 
بـرای  توانـد  جذابیت هایـی آن اسـت کـه مـی 
مـردم اسـتان درآمدزا باشـد، امیداریـم بتوانیم از 
ایـن ظرفیـت هـا در فـن آوری هایـی کـه بتواند 
بازدهـی را بـاال ببـرد و فـن آوری های نـو در آن 
ایجاد بشـود بهـره ببریـم، تاکید کرد: امـا به نظر 
می رسـد برای فعال شـدن این دو حـوزه موانعی 
در محیـط زیسـت منطقـه وجـود دارد کـه بـا 
تعامـل باید حل بشـود تـا طرحهای گردشـگری 
و فعالیت های شـیاتی بدون آسـیب رسـاندن به 

محیـط زیسـت رشـد کند. 
سـیف افزود : مشـکات زیسـت محیطـی خلیج 
گـرگان و بررسـی که بایـد در ایـن زمینه صورت 
بگیـرد مهم اسـت تا راهکارهایی بـرای آنان اتخاذ 

شـود مسـئله بعـدی کـه مطـرح شـده اطاعات 
دریایـی و ظرفیـت هـای گلسـتان در ایـن بخش 
کـه باید مسـتند بشـود اما متاسـفانه تـا االن این 

کار صـورت نگرفته اسـت .
دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری صنایع دانـش بنیان 
دریایی همچنین در حاشـیه این نشسـت در گفت 
و گو با خبرنگاران اظهار داشـت: از بعد تسـهیات 
پرداختـی سـتاد علـم و فنـاوری توانسـته بـه 16 

پـروژه تسـهیات قابـل توجه پرداخـت کند .
محمـد سـعید سـیف افـزود: در 10 سـال آینـده 
نیـاز کشـور در حـوزه سـاخت و سـاز دریایـی و 
کشـتی حدود 5 میلیارد دالر خواهـد بود که این 
نیـاز در بخـش انواع کشـتی، سـکو و تاسیسـات 
دریایـی اسـت و اگـر تولید به داخل هدایت شـود 

مانـع از خـروج این مقـدار ارز می شـود .
سـیف تصریـح کـرد: با خریـد کشـتی 25 نفر به 
کار مشـغول مـی شـوند، اگـر کشـتی را مونتـاژ 

تهيه اطلس دريايی در همه استان های ساحلی
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کنیـم 750 نفـر و اگـر هـم قطعـات آن را خـود بسـازیم سـه هـزار نفر شـاغل می شـوند. 
وی بـا اشـاره بـه رتبـه خـوب ایـران در جهـان در بخـش دانش نظـری، فعالیـت، پژوهش 
و تحقیقـات اسـاتید دانشـگاهی و صاحبنظـران صنایـع دریایـی و همطرازی با بسـیاری از 
کشـورهای پیشـرفته و تصریـح کـرد: در بخـش تبدیـل صنایـع به شـغل، ارزش افـزوده و 
عملیاتـی کـردن نتیجه تحقیقـات به دلیل نقش موثـر عواملی چون قوانین کسـب و کار و 

نقـص در بخـش قوانیـن صـادرات و واردات موفق نیسـتیم.
دبیـر سـتاد توسـعه فناوری صنایـع دانش بنیـان دریایی تاکیـد کرد: محصـوالت و صنایع 
مـا در رقابـت بـا محصـول خارجی در بازار کسـب و کار نیازمند همکاری بانـک ها و قوانین 

حمایتـی و بکارگیری اقتصـاد داخلی دارد.
سـیف ادامـه داد: بازارهـای داخلـی معمـوال بـه راحتـی در اختیار مشـتریان خارجـی قرار 

می گیـرد و ایـن موضوعـات باعـث شـده صنعـت رقابت پذیـر و پویایی نداشـته باشـیم.
وی ارتبـاط دادن محصـوالت شـرکت هـای دانـش بنیـان کشـور بـا بـازار کار و تجـارت 
و مشـتریان اصلـی را از دیگـر اقدامـات سـتاد برشـمرد و تصریـح کـرد: اسـتاندارد سـازی 
محصـوالت و ارایـه سوبسـید بویـژه در بخـش محصـوالت دریایـی از دیگـر اقدامـات بوده 
چراکه تمایل به خرید از سـوی شـرکت های کشـتیرانی و شـیات به محصوالت استاندارد 
هسـت. دبیر سـتاد توسـعه فناوری دانش بنیان دریایی گفت: بیش از 40 محصول تاکنون 

در بخـش صنایع دریایی استانداردسـازی شـده اسـت.
محمدسـعید سـیف برخـی مشـکات در ایـن مسـیر را تحریـم ها برشـمرد و اظهـار کرد: 
امیدواریـم بـا حمایـت صندوق توسـعه، منابع به داخـل هدایت و تولیدات در داخل کشـور 

صـورت گیرد.
وی بـا اشـاره بـه همکاری سـتاد علـم و فنـاوری و مذاکرات و تفاهـم نامه با 3 کشـور کره، 
آلمـان و روسـیه گفـت: پس از برجام همکاری های بین المللی بیشـتر و تاخیر در سـاخت 

صنایع کمتر شـده اسـت.
بـه گفتـه وی بیـش از سـه هـزار شـرکت دانـش بنیان در کشـور فعالیـت دارند کـه از این 

تعـداد 48 شـرکت در حـوزه صنایع دریایـی فعالند.
دبیر سـتاد توسـعه فنـاوری و صنایع دانش بنیـان دریایی معاونت علمـی رئیس جمهور در 
پایـان تاکیـد کـرد: برای توسـعه چرخه ای از مسـائل گوناگون در کنار هم هسـتند و نباید 

نـگاه جزیره ای داشـته باشـیم تا بتوانیم محیـط الزم برای رشـد را فراهم کنیم.
رئیـس بنیـاد نخبگان اسـتان گلسـتان نیز در این جلسـه اظهار کرد: با فرمـان رهبر معظم 
انقـاب در سـال 1383 بنیـاد ملـی نخبگان تأسـیس و برنامه ها و سیاسـت گـذاری ها به 

منظـور جـذب و به کارگیـری آن صورت گرفـت تا در جامعه اثرگذار باشـد.
ابوالقاسـم خزاییـان، اضافـه کـرد: در این راسـتا در سـال 1386 اسـاس نامه بنیـاد نخبگان 
تصویـب شـد و در سـال 1390 ارکان ملـی آن شـکل گرفـت، رئیس جمهـور رئیس هیات 

امنا آن اسـت.
خزاییـان بیـان کرد: وظیفه بنیاد نخبگان سیاسـت گذاری برای شناسـایی، توانمند سـازی 
و حمایـت مـادی و معنـوی نخبـگان بـه منظـور جـذب و نگهـداری و توسـعه زیرسـاخت 
هاسـت. وی تصریـح کرد: گلسـتان به عنوان یک اسـتان سـاحلی همـکاری های خوبی 
را بـا سـتاد توسـعه فنـاوری و صنایع دریایی معاونـت علمی وفناوری ریاسـت جمهوری 
داشـته اسـت و یکـی از برنامـه حضور در جشـنواره »دریا مسـیر پیشـرفت« بود.رئیس 
بنیـاد نخبـگان اسـتان گلسـتان بـا بیان این کـه در این جلسـات مقدماتی پیشـنهادات 
خوبـی از جملـه تشـکیل کار گـروه دریـا و صنایع دریایی ارائه شـد، گفـت: تهیه اطلس 
توانمنـدی هـای دریایی اسـتان و تبیین نقشـه راه توسـعه دریایـی از موضوعات مطرح 

شـده در این جلسـات بود.

مروری بر وضعيت رشد 
شرکت های دانش بنيان دريايی

  ایـران به عنـوان کشـوری قدرتمند به جهت داشـتن 
منابـع انسـانی متخصص و توانمنـد و امکانات فراوان، 
قابلیـت رسـیدن بـه جایـگاه مناسـب در بخش هـای 
تاشـگران  از  حمایـت  ازایـن رو  دارد،  را  مختلـف 
بایـد  نیـز  مختلـف صنعتـی  در حوزه هـای  داخلـی 

به عنـوان یـک ضـرورت موردتوجـه قـرار گیـرد. 
سـتاد توسـعه فنـاوری و صنایـع دانش بنیـان دریایی 
معاونـت علمـی، بـا اتخـاذ سیاسـت ها و حمایت های 
مناسـب برنامـه ویژه ای را بـرای توسـعه فناوری های 
دریایـی و تأمیـن مـواد و تجهیـزات ایـن حـوزه در 
نظـر گرفتـه اسـت. ایـن سـتاد در خصـوص توسـعه 
شـرکت های دانش بنیـان دریایـی، تأثیـر قابل توجهی 

برافزایـش تعـداد شـرکت ها داشـته اسـت. 
به طوری کـه تعـداد ایـن شـرکت ها از 12 شـرکت در 
سـال 93 به 42 شـرکت در سـه ماه اول سـال جاری 

رسـیده است. 
در جهـان سراسـر رقابـت امـروز، دسـت یافتـن بـه 
مزیـت رقابتـی چـه در عرصـه خـرد بنگاهـی و چـه 
در عرصـه کان ملـی، بـه ضرورتـی انکارناپذیـر بدل 
شـده اسـت. ایـران نیـز به عنـوان کشـوری در حـال 
پیشـرفت، از ایـن قاعـده کان ملـی، بـه ضرورتـی 
انکارناپذیـر بـدل شـده اسـت و به عنـوان کشـوری 
در حـال پیشـرفت، ضـرورت کسـب رقابت پذیری در 

عرصـه ملـی و جهانـی را درک کـرده اسـت. 
بـدون شـک، یکـی از عوامـل اساسـی در دسـتیابی 
بـه ایـن امر، ایجـاد ارزش افـزوده اقتصـادی حاصل از 
نـوآوری و تجاری سـازی فناوری اسـت و این مهم در 
قالـب شـکل گیری شـرکت های دانش بنیـان صـورت 

گرفت.  خواهـد 
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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گنج سواحل را فرصتی برای توسعه دریا محور 
دانست و گفت: اقدامات سازمان در حوزه توسعه سواحل مکران شامل سه بخش 

اطاعات پایه، مدیریت یکپارچه سواحل و پروژه های اجرایی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی سخنرانی به تشریح اقدامات این سازمان 
در جهت فرآیند توسعه سواحل مکران پرداخت و گفت: قطعا اقدامات انجام گرفته 
در محدوده شهر و بندر جاسک باعث این احیای این منطقه شده و از سویی دیگر 

زیربنای امر توسعه در مکران را نیز در این محدوده فراهم کرده است.
محمد راستاد در ادامه گنج سواحل را فرصتی برای توسعه دریا محور دانست و 
گفت: ایران 5800 کیلومتر خط ساحلی با اقلیم های متفاوت داشته و همچنین 
دارای 35 جزیره قابل سکونت و توسعه با شرایط ژئوپولیتیکی منحصر به فرد است 
که همراه با توان تخصصی باال و رتبه مناسب در دنیا در زمینه مهندسی دریایی 

شرایط الزم برای موفقیت در توسعه دریا محور را پدید آورده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در 
پایه، مدیریت یکپارچه  حوزه توسعه سواحل مکران شامل سه بخش اطاعات 
سواحل و پروژه های اجرایی است گفت: طراحی و راه اندازی شبکه ملی پایش 
مشخصه های دریایی با اعتبار بیش از 80 میلیارد ریال اعم از راه اندازی دستگاه های 
موج نگار، جزرو مد سنجی، شیب تراز آب، ترازسنجی، هواشناسی بندری و ایجاد 
سامانه ای هشدار سریع سونامی و طوفان های حاره ای از جمله این اقدامات در حوزه 
اطاعات پایه به شمار می رود. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره 
به فعالیت های انجام گرفته از سوی این سازمان طی سال های 84 تا 94 در بحث 
پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور نیز بیان کرد:  تهیه اصاحات الزم 
جهت استفاده در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، بررسی مشکات 
موجود در مناطق ساحلی مورد مطالعه و ارائه روش های حل مشکل از دیدگاه 
مهندسی سواحل، دستیابی به یک مرجع اطاعاتی قابل اطمیمنان در این حوزه و 

... از اهداف اصلی این اقدام طی 10 سال مذکور محسوب می شوند.
راستاد همچنین ضمن اشاره به امور انجام شده در حوزه هیدروگرافی سواحل 
مکران و تهیه اطلس مکران از سوی سازمان بنادر در راستای اهداف توسعه ای 
این سواحل نیز بیان کرد: تدقیق مطالعات طرح مدیریت یکپارچه این مناطق 
نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش است که در حال حاضر در بخش 
هرمزگان تکمیل شده و در دستور کار شورای برنامه ریزی استان و همچنین شورای 

عالی شهرسازی و معماری کشور قرار گرفته است.
وی با اشاره به انجام پایش و مطالعات شبیه سازی در سواحل هرمزگان، بوشهر، 
استان های شمالی، مکران و خوزستان راه اندازی شده است، یادآور شد: این سامانه ها 
به بررسی مشکات موجود در مناطق ساحلی می پردازد و همچنین می تواند از 

اطاعات آن در خصوص فعالیت های آینده استفاده کرد که هزینه آن با اعتباری 
بالغ بر 65 میلیارد ریال بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود بهره برداری از فاز نخست 
طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار را یکی دیگر از اقدامات مهم و شاخص 
سازمان بنادر در سواحل مکران اعام کرد و گفت: در این طرح 203 هکتار 
افزایش  بندری،  اراضی، 15.8 میلیون مترمکعب الیروبی حوضچه  استحصال 
ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر از 2 به 8 میلیون تن، ساخت 15 موج شکن 
مردمی با 260 میلیارد تومان اعتبار، به بهره برداری رسید و این فاز با 150 
میلیون دالر خط اعتباری هند از طریق بانک صادرات نهایی شد. به گفته وی، 
403 میلیون دالر از محل صندوق توسعه ارزی برای اجرای فاز 2 طرح توسعه 
اعتباری هند برای خرید  از محل خط  شهید بهشتی و نیز 85 میلیون دالر 

تجهیزات بندری هزینه شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در پایان اعام کرد: با توجه به مطالعات 
انجام گرفته مواردی از جمله ایجاد هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط ملی 
و منطقه ای از طریق تقویت کمیته های ساماندهی و مدیریت سواحل، استقرار 
طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، تسهیل و توسعه زیرساخت های 
گردشگری در منطقه با توجه به ظرفیت ها و جاذبه های جغرافیایی و فرهنگی 
منطقه، توسعه زیرساخت های ریلی، جاده ای و هوایی منطقه و ایجاد زمینه های 
و  پایدار  توسعه  راهکارهای  از  مکران  توسعه سواحل  در  ورود بخش خصوصی 

متوازن مکران از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به شمار می روند.

تشريح اقدامات سازمان بنادر و دريانوردی در پروژه توسعه سواحل مکران

تسهيالت بخش گردشگری دريايی سقف ندارد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه سقفی برای تسهیات 
ارائه شده به بخش گردشگری و مسافری دریایی نیست، اعام کرد: در فاز 
تومان  میلیارد  دریایی 800  نوسازی حوزه گردشگری  و  توسعه  برای  اول 

تسهیات پیش بینی شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد برنامه های سازمان بنادر و 
دریانوردی جهت توسعه گردشگری دریایی، اظهار داشت: به طور کلی یکی 
از اولویت های سازمان بنادر و دریانوردی حمایت از پروژه های گردشگری 
دریایی است که شامل بسته های دربرگیرنده تاسیسات، روبناها، تجهیزات و 

شناورهای دریایی است.

 حمايت از گردشگری دريايی
 از اولويت های سازمان بنادر است

بهترین  دریانوردی  و  بنادر  این سازمان  بر  داد: عاوه  ادامه  راستاد  محمد 
مشوق ها را از محل وجوه اداره شده در حوزه گردشگری و مسافری دریایی 
مدنظر قرار داده است که امیدواریم با این مشوق ها و فرآهم سازی حضور 
بخش خصوصی در کنار زیرساخت هایی که سازمان ایجاد کرده شاهد حضور 
هرچه قدرتمندتر بخش خصوصی در حوزه گردشگری و مسافری دریایی 
بنادر کشور باشیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سقفی برای 
تسهیاتی که قصد داریم به بخش گردشگری و مسافری اختصاص دهیم 
در نظر گرفته نشده است، بیان کرد: از تمام ظرفیت های ممکن وجوه اداره 
شده سازمان بنادر و دریانوردی استفاده خواهیم کرد تا از پتانسیل بخش 

خصوصی جهت حضور فعال در این حوزه بهره مند شویم.
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رونمايی از شناور چند منظوره 
»دريا بندر 6«

از شـناور چنـد منظـوره »دریابندر6« متعلق به شـرکت خدمـات دریایی و 
کشـتیرانی خـط دریـا بندر رونمایـی طی دهه فجر شـد. 

شـناور دریـا بنـدر6 بـه منظـور ارائـه خدمـات پشـتیبانی بـه پـروژه هـای 
الیروبـی بنـادر شـمالی کشـور بـا تـاش و همـت کارشناسـان و کارگـران 
داخلـی در کارگاه شـرکت فنـی و مهندسـی دریایی فن آوران سـیراف واقع 
در شـهرک صنعتی پرند و با حمایت صندوق نوآوری و شـکوفایی در مدت 

6 ماه سـاخته شـده اسـت.
ایـن شـناور دارای 16متـر طـول، 6 متـر عـرض و 1,1 متـر آبخـور و دارای 
قدرت 1000 اسـب بخار اسـت. با ورود این شـناور به جمع ناوگان الیروبی 
شـرکت خـط دریـا بندر در شـمال کشـور توان عملیـات الیروبـی مضاعف 
شـده و از سـویی ایجاد اشـتغال مسـتقیم و غیر مسـتقیم برای حداقل 20 

نفـر را بـه دنبال خواهد داشـت. 
روابط عمومی شـرکت خط دریا بندر اعام کرد، از آنجا که امسـال توسـط 
رهبـر فرزانـه انقـاب اسـامی بـه نـام اقتصـاد مقاومتـی، تولید و اشـتغال 
نامگـذاری گردیـده، ایـن شـرکت مفتخر اسـت کـه در راسـتای تحقق این 
شـعار ارزنده و حکیمانه گام مثبتی را در راسـتای توسـعه اقتصاد و اشـتغال 

کشور برداشـته است. 

 فرمانده نیروی دریایی سپاه  در آیین افتتاح نخستین مرکز تخصصی فناوری و نوآوری 
مهندسی دریا بندرعباس، در رابطه با توسعه سواحل مکران، اظهار کرد: مسؤولیت 
پیگیری های مجموعه سواحل دریایی مکران به عهده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی است و تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه سواحل مکران است. سردار علی 
فدوی با بیان اینکه مقام معظم رهبری دستور تسریع عملیات اجرایی سواحل مکران 
را دادند و تمام مسؤوالن در حال اجرای آن می باشند، افزود: سواحل مکران در 
سال های قبل به فراموشی سپرده شده بود و جبران غفلت و کم توجهی سال های 
مدید به این سواحل زمانبر بوده است و در سال 97 کارهایی در رابطه با سواحل مکران 

به نتیجه می رسد که در توسعه سواحل مکران و سواحل دیگر بسیار موثر می باشد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه کشور متذکر شد: خیلی از موضوعاتی که ارتش در رابطه 
با سواحل مکران پیگیری کرده، اجرایی شده است و مدارس و اماکن مورد نیاز نیز 

ساخته شده است.
به گفته فدوی، مکان هایی که مربوط به استفاده همگانی و یا صرفا مورد استفاده 
نیروهای پاسدار و ارتشی در منطقه جاسک و چابهار بوده است یا ساخته شده و یا 

درحال ساخته شدن است.
وی ادامه داد: آینده رو به رشدی برای سواحل مکران در نظر گرفته شده است و 

امیدواریم منابعی هم که نیاز است حل شود تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

صنايع دريايی نيازمند مراکز فناوری  

 راه اندازی نخستين مرکزتخصصی فناوری
 و نوآوری مهندسی دريا در بندرعباس

نخستین مرکز تخصصی فناوری و نوآوری مهندسی دریا با حضور فرمانده نیروی 
دریایی سپاه و جمعی از مسؤوالن در بندرعباس 21 بهمن ماه 96 افتتاح شد. 

معاون مرکز فناوری و نوآوری مهندسی دریا در آیین افتتاح این مرکز، اظهار داشت: 
این مرکز در پردیس دانشگاه امیرکبیر بندرعباس به مساحت  هشتصد مترمربع و با 

ظرفیت تعداد 30 صنایع فناوری و صنایع دریایی قرار گرفته است.
مجتبی برجسته افزود: در حال حاضر تعداد 13 تیم در مرکز تخصصی فناوری و 
نوآوری مهندسی دریا مستقر بوده و در حوزه های مختلف ربات های زیرسطحی 
سفری  مسافربری  شناورهای  رانش،  و  موتور  مختلف  تجهیزات  پیما،  قنات  و 
مخصوص جزایر خلیج فارس، طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری گشتاور برای 
موتورهای دیزل دریایی، طراحی و ساخت شناور تاکسی بوت،  مطالعه و امکان 
سنجی پوشش های هوشمند ضد خوردگی، تجهیزات پرورش ماهی و .... فعالیت 
می کنند. وی با بیان اینکه در حوزه فناوری و صنایع دریایی از دستاوردهای دریایی 
حمایت می شود، افزود: این مرکز یک مرکز رشد تخصصی متمرکز در صنایع 
دریایی و مرکز رشد نسل سوم است که با همکاری ارگان های دریایی همچون 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی، شیات، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، گروه کارخانجات ایزوایکو و 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی شکل گرفته و فعالیت خواهد داشت. 
برجسته متذکر شد: تاکنون بالغ بر سیصد میلیون تومان برای بازسازی این مکان 
هزینه شده و یک میلیارد تومان نیز برای حمایت از استارت آپ های دریایی در 
سال های آینده اختصاص داده شده است. برجسته با اشاره به سرمایه گذاران بومی 
منطقه، گفت: سرمایه گذاران بومی  عاقمند به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف 
صنایع دریایی در سال نخست فعالیت این مرکز نزدیک به 250 میلیون تومان برای 
حمایت از کسب و کارهای فناوری دریایی حمایت کردند. معاون مرکز فناوری و 
نوآوری مهندسی دریا در پایان افزود: مذاکره با دانشگاه های دریایی همچون صنعت 
شریف، علم و صنعت، صنعتی مالک اشتر، خلیج فارس، علوم دریایی چابهار و تمامی 
پژوهشکده ها و دانشگاه های دریایی کشورهای هلند، نروژ و آلمان برنامه آینده این 

مرکز می باشد و همکاری با دانشکده دریایی هلند وارد مرحله اجرایی شده است.
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  یـازده سـال قبـل، موسسـه رده بنـدی ایرانیـان 
)ICS( بـا الهـام از الزامـات بیـن المللـی و ملـی 
بـه همـت جامعـه دریایـی بعنـوان یـک موسسـه 
غیرانتفاعـی و مـردم نهاد بـا صفر ریال سـرمایه و 
مطابـق بـا اسـتانداردهای مطرح جهانـی همچون 
 )IACS( المللـی  بیـن  بنـدی  رده  موسسـات 
تاسـیس و آغـاز بـه کار نمـود کـه در ایـن مـدت، 
ضمـن ارتقـاء سـطح قوانیـن و مقـررات خـود در 
حـد اسـتانداردهای بیـن المللی توانسـت با سـایر 
موسسـات رده بنـدی خارجـی از جملـه موسسـه 

منعقـد  قـرارداد همـکاری دو جانبـه   )KR( بنـدی کـره جنوبـی  رده 
نمـوده کـه با اسـتفاده از همـکاری این موسسـه در بحث هـای آموزش، 
اسـتانداردها و سیسـتم های مدیریت توانسـته اسـت خدماتی در سـطح 
اسـتانداردهای موسسـات رده بنـدی عضـو IACS بـه جامعـه دریایـی 
کشـور ارائـه نمایـد. عملکـرد ایـن موسسـه در شـرایط تحریـم بهتریـن 
گـواه نیـاز کشـور به چنین زیـر سـاختی و همچنین کیفیـت عملکرد و 

کارایـی این موسسـه اسـت.
بـه همین مناسـبت، حسـن رضا صفـری، مدیرعامل موسسـه رده بندی 

ایرانیـان )ICS( پیامـی را صادر کرده اسـت که بدین شـرح اسـت:
یـازده سـال پیـش در چنیـن روزی موسسـه رده بنـدی ایرانیـان بـه 
همـت جامعـه دریایـی کشـور ثبـت و تاسـیس گردیـد. تدبیر بـزرگان 
از اساسـی ترین  ایـن جامعـه وکوشـش جوانـان نخبـه گمنـام یکـی 
زیرسـاخت های توسـعه صنعـت دریایی کشـور را بنیان نهـاد و ترکیب 
تجربـه و دانـش مهندسـان جـوان توانسـت این زیرسـاخت اساسـی را 

روزبـه روز توسـعه دهد.
 ایـن روزهـا کـه حادثـه غمبـار و سـهمگین سـانچی و از دسـت رفتـن 
جوانـان نخبـه دریایـی کشـور قـدرت تفکـر و بیـان سـایر دغدغه هـا و 
احساسـات را سـخت نمـوده اسـت، ضمـن عرض تسـلیت مجـدد و ابراز 
همـدردی بـا خانـواده محترم عزیزان از دسـت رفتـه  امیدواریم که مدل 

ایجـاد و توسـعه این موسسـه که امـروزه بین المللی 
و دانـش بنیـان نیـز مـی باشـد نه تنهـا بـرای ایجاد 
سـایر زیرسـاخت هـای الزم و حل مشـکات جامعه 
صنعتـی کشـور به عنوان الگـوی برتر مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد بلکـه بتواند در راسـتای اهـداف خود در 
امـر پیشـگیری از اینگونـه حوادث هم نقش اساسـی 
ایفـاد کنـد. مدل ایجاد و توسـعه موسسـه رده بندی 
ایرانیـان چیـزی جز اتحـاد و توافق بر اصـل موضوع 
و تـاش جهادگونـه بـرای تحقـق آن نمی باشـد، در 
ایـن مدل همـه ارکان در راسـتای هـدف عالیه خود 
در هـر جایگاهـی تـاش بی شـائبه خـود را انجام داده و کسـی به منافع 

شـخصی و مقطعـی خود نمی اندیشـد. 
در ایـن راسـتا بـر خـود واجـب می دانیـم که نه تنهـا به عنـوان عضوی 
از موسسـه رده بنـدی ایرانیـان بلکه به عنـوان یک عضـو جامعه دریایی 
کشـور، ضمـن عـرض تبریـک به سـایر اعضای محتـرم از زحمـات کلیه 
عزیـزان و سـروران در کلیه ارکان موسسـه اعـم از اعضای مجمع، هیئت 
امنـاء، هیئـت مدیره و پرسـنل متخصـص اجرایی کمال تشـکر را نموده 
و بـا اذعـان بـه اینکـه بـدون همـکاری و همراهـی و تدابیـر عالیه سـایر 
ارگان هـا، نهادهـا و بـه ویـژه شـخصیت هـای مختلف سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی، کشـتیرانیها، کشـتی سـازی هـا و سـایر مالـکان و صاحبان 
صنایـع و خدمـات ایـن مرز و بوم دریایی و امکان توسـعه وجود نداشـت 
از همـه یکایـک آنـان تشـکر نمـوده و درخواسـت دارد کـه در ایـن راه 

آرمانـی کمـاکان لطـف و عنایت خـود را شـامل این موسسـه بنمایند.
بـه امیـد روزی کـه شـاهد حوادثی همچون سـانچی نباشـیم و عضویت 
موسسـه رده بنـدی ایرانیـان را در آیاکـس شـاهد باشـیم و آن روز دیـر 
نیسـت زیـرا ایـن موسسـه بین المللـی ایرانی در شـرایط سـخت تحریم 
همطـراز بـا اسـتانداردهای بین المللـی و اعضای آیاکـس نیازمندی های 

بیـن المللـی جامعـه دریایی کشـور را پاسـخگو بود.

موسسه رده بندی ايرانيان ۱۱ ساله
 بين المللی، دانش بنيان و تحريم شکن

)ICS( حسن رضا صفری، مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان
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دبیر ستاد دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
افزایی و همگرایی بیشتر بین سازمان ها در جهت  ایجاد هم  لزوم  بر 
توسعه سواحل مکران تاکید کرد و گفت: عمالً شکل گیری استفاده از 
پتانسیل های مکران نیازمند یک اکو سیستم خاص است و کار باید از 

حالت جزیره ایی به صورت کامل و جامع صورت گیرد.  
 نشست تخصصی بررسی ظرفیت فناوری های دریایی در توسعه سواحل مکران با 
همکاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی و پارک علم و فناوری 
استان هرمزگان، با حضور رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و 

نمایندگان سازمان ها و ارگان های ذیربط و فعال در این حوزه برگزار شد.
و  علمی  معاونت  دریایی  بنیان  دانش  و صنایع  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
فناوری ریاست جمهوری در این نشست بر توجه به مزیت های اقتصادی دریا 
تاکید کرد و اظهار داشت: سهم دریا در اقتصاد کشورهای توسعه یافته بسیار 
زیاد است زیرا آنها از ابتدا روی دریا حساب باز کرده اند. تردیدی نیست 
که سهم دریا در اقتصاد آینده جهان افزایش خواهد یافت چراکه اقتصاد و 
تجارت در حال جهانی شدن است و کشورها کمتر در محدوده جغرافیایی 
خود کار می کنند. پس طبیعتا عاقه مند به سرمایه گذاری در دیگر مناطق 
هستند و این موضوع موجب افزایش حمل و نقل دریایی خواهد شد. رشد 
حمل و نقل دریایی هم افزایش تعداد کشتی های مورد نیاز، ظرفیت ناوگان، 
خدمات، تعمیرات، ساخت و... را به همراه خواهد داشت. محمدسعید سیف 
گفت: دولت قصد دارد از اقتصاد زمین-پایه به اقتصاد دریا-پایه حرکت کند 
و در این راه یکی از موضوع های مکان-محور برای سرمایه گذاری که برای 
سواحل  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.   مکران  سواحل  دارد،  اهمیت  دولت 
مکران یک منطقه حیاتی در کشور است و امکانی ژئوپولیتیک دارد که به 
درستی از آن استفاده  نشده است، گفت: کشور در سواحل مکران با اتصال به 
آب های اقیانوس هند تقریباً استراتژیک ترین سواحل کشور به شمار خواهد 
رفت چرا که می تواند ما را به کل دنیا به صورت مستقیم مرتبط کند و فراهم 
شدن این امکان نیازمند ورود بخش خصوصی و تهیه موضوع مخارج توسعه 
است. سیف بر لزوم ایجاد هم افزایی و همگرایی بیشتر بین سازمان ها در 
جهت توسعه سواحل مکران تاکید کرد و افزود: عمًا شکل گیری استفاده 
از پتانسیل های ذکرشده نیازمند یک اکو سیستم خاص است. کار باید از 
حالت جزیره ایی به صورت کامل و جامع صورت گیرد و با فراهم آوردن 
بستر مناسب مکانی و خدمات شهری مناسب به مواردی همچون تأمین گاز 
برق و در کل زیربناهای الزم بپردازیم چرا که این موارد الزمه کار است و 
باید بدانیم عاوه بر خدمات سخت افزاری نیازمند زیرساخت سازی در این 
حوزه هستیم. وی از تعریف پروژه های فناورانه دریایی با همکاری سازمان 
ها، شرکت ها و متخصصان فعال در منطقه مکران خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد تا با ایجاد بستر مناسب در این جهت شاهد توسعه این منطقه، افزایش 

جمعیت و رونق اقتصادی هر چه بیشتر باشیم. محمدسعید سیف با اشاره 
به برنامه های ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش بنیان دریایی در 
خصوص توسعه سواحل مکران بیان کرد: کار بر روی توسعه سواحل مکران 
بحثی کامًا علمی است از این رو عاقه مند به هم افزایی با دولت و مراکز 

خواستار کار در سواحل مکران هستیم. 
ادامه تأسیس شرکت های دانش بنیان در  دبیر ستاد دریایی معاونت علمی در 
سواحل مکران را از دیگر برنامه های ستاد معرفی کرد و گفت: ستاد توسعه فناوری 
و نوآوری صنایع دانش  بنیان دریایی از تأسیس شرکت های دانش بنیان در سواحل 
مکران در حوزه هایی مانند روش های جدید شیرین سازی آب، تامین انرژی در 

سواحل، پرورش ماهی در قفس،  آبزی پروری و ... حمایت می نماید. 
وی توسعه سواحل مکران را بحث بسیار گسترده و مفصلی خواند و گفت: 
پتانسیل های باالیی همچون آبزی پروری، توسعه بنادر، حمل و نقل دریایی 
ساخت و تعمیر کشتی، ساخت انواع شناورها  و... تماماً پتانسیل های بالقوه 
ایی هستن  که در سواحل مکران وجود دارد و با کار بر روی آنها می توان به 
توسعه سواحل مکران پرداخت که با استفاده از آنها می توان به توسعه جوامع 
انسانی در این مناطق به گونه ایی پرداخت تا از مزایای دریایی و زندگی در 

کنار آب بهره مند شوند.
افزود:  علمی  معاونت  دریایی  بنیان  دانش  و صنایع  فناوری  توسعه  دبیر ستاد 
یکی از برنامه های ما این است که جلسات کارگروه های دریایی در استان های 
ساحلی برگزار شود که خوشبختانه در برخی از استان ها این اتفاق افتاده است. 
بر این اساس می بایست اطلس های توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری 
دریایی در این استان ها تدوین شود. این کار موجب آشنایی بخش دولتی و بخش 

خصوصی با این توانمندی ها خواهد شد.
گفتنی است، در این نشست گزارشی از مطالعات انجام شده ستاد دریایی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توسعه سواحل مکران ارائه و 
سپس نمایندگانی از سازمان بنادر و دریانوردی، شیات و نیروی  دریایی 
ارتش جمهوری اسامی ایران اقدامات و فعالیت های خود را در جهت توسعه 
پیشنهادات  و  نظرات  نشست  این  ادامه  در  کردند.  تشریح  مکران  سواحل 
حاضرین عنوان شد. برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح در جهت افزایش 
جمعیت پذیری منطقه مکران، تعریف و اجرای طرح ها و پروژه های زود بازده 
با مشارکت همه سازمان ها، لزوم توجه بیش از پیش به ظرفیت های شیاتی 
و گردشگری منطقه مکران و تقویت آن با بهره گیری از جمعیت بومی و  
توسعه سواحل مکران با در نظر گرفتن شرایط و قوانین زیست محیطی به 
منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست از جمله مهمترین موارد مطرح شده 

در این نشست بود. 

نياز به هم افزايی و همگرايی بيشتر برای توسعه سواحل مکران 
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نشست  نتایج  به  اشاره  با  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  دریایی  امور  معاون   
هم اندیشی و آسیب شناسی فعالیت ها در بنادر کشور، اظهار کرد: در این جلسه 
سه موضوع اساسی مطرح شد که به ترتیب در خصوص ارزیابی منابع انسانی 
مورد نیاز بنادر و بخش دریایی کشور، توجه به بخش الیروبی در بنادر و نیز 

موضوع کنترل و بازرسی شناورهای داخلی و خارجی کشور بود.
 دانشگاه چابهار تقویت می شود

هادی حق شناس ادامه داد: ارزیابی منابع انسانی و به طور مشخص اینکه 
سازمان بنادر و دریانوردی و بخش دریایی کشور چه میزان نیروی آموزش 
دیده الزم دارد یکی از موضوعاتی بود که در نشست مذکور مطرح شد ودر 
نهایت به این جمع بندی رسیدیم که دانشگاه دریایی چابهار تقویت شود چراکه 
این مساله برای آموزش لیسانسه ها و کارشناسان دریایی چه بخش خصوصی 

و چه دولتی بسیار مهم است.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه طی سالیان 
گذشته از فارغ التحصیان دانشگاه چابهار استفاده کرده ایم اما به دلیل قطع 
بورسیه ها دیگر از این مزیت بهره مند نیستیم، گفت: این موضوع نقص مهمی 

است که در ارگان های دریایی کشور وجود دارد.
 نیاز به پذیرش کشتی ها با عمق آبخور بیش تر در بنادر

حق شناس به دومین محور مورد بحث در نشست برگزار شده با مدیران 
و معاونان دریایی کشور اشاره و بیان کرد: دومین محور مورد بحث در این 
نشست  توجه ویژه به بخش الیروبی در بنادر کشور بود چرا که به طور مرتب 
عمق آب خور کشتی ها افزایش می یابد و نیازمند این هستیم که کشتی هایی 
با آبخور بیشتری را در بنادر کشور بپذیریم و باید تاکید کنیم که این اتفاق 

نیازمند توجه به الیروبی بنادر است.
 باید به الیروبی بنادر توجه ویژه داشت

وی در ادامه با بیان اینکه مهم ترین نکته عنوان شده در این نشست کنترل   
بود،  و جنوب کشور  بنادر شمال  در  و خارجی  داخلی  بازرسی شناورهای 
خاطرنشان کرد: هرچقدر استانداردهای مربوطه در مورد کشتی ها رعایت 
شود منجر به افزایش سطح ایمنی تردد کشتی های ایرانی و خارجی در بنادر 

ایران خواهد شد.
گفتنی است، نشست معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی چهارشنبه، 
25 بهمن ماه با حضور معاونان و مدیران امور دریایی و بندری سراسر کشور 
جهت هم اندیشی و آسیب شناسی فعالیت ها در بنادر کشور برگزار شد. در این 
نشست معاونان و مدیران امور دریایی و بندری کشور با بیان نظرات خود، به 
تشریح نقاط ضعف و قوت بنادر کشور پرداختند تا نسبت به بهبود وضعیت 

فعلی چاره اندیشی شود.

تاکيد بر اهميت کنترل و 
بازرسی شناورهای داخلی و 

خارجی در بنادر کشور
  مدیر شرکت کشتی سازی صدرا بهشهر با اشاره به مشکات و معضات 
برنامه های  اجرای  با  اظهار کرد:  کارگری شرکت در سال های گذشته 
هدفمند، توقیفات صدرا رفع و بدهی بانکی و مالیاتی و تمامی مطالبات 

بازنشستگان صدرا پرداخت شد.
جمشید حاجی زاده با بیان اینکه در حال حاضر با بازاریابی تعمیراتی می 
توان کسب درآمد کرد ادامه داد: 25 فروند شناور از 42 فروند شناور بزرگ 
در دریای خزر مربوط به کشتیرانی دریای خزر است که از طریق تعامات 
با صاحبان این شناورها و ارائه خدمات بهتر به مشتریان سعی کردیم سهم 

بازار را بیافزاییم.
مدیر شرکت کشتی سازی صدرا بهشهر بیان کرد: طی یک سال و نیم 
ماهه  یا 4   3 زمانی  های  بازه  از  شناورها  تعمیرات  زمان  مدت  گذشته 
به بازه های کمتر از 15 روز کاهش یافت و حتی صدرای بهشهر رکورد 

تعمیرات 9 روزه شناورها را به خود اختصاص داد.
حاجی زاده تصریح کرد: کشتی ها با هزینه و زمان کمتر در صدرا تعمیر 

می شوند؛ با ارائه خدمات بهتر این اعتماد به صدرا ایجاد شد.
وی بیان کرد: 9 فروند شناور از 42 فروند شناور دریای خزر شناورهای 
سنگین با طول 140 متر و وزن حدود 2800 تن هستند که همیشه در 
آذریابجان و روسیه تعمیر می شدند با تغییرات در سیستم باالبر ، تعمیر 
از این تیپ  و نگهداری و ارتقای دانش فنی در این حوزه، اولین شناور 
شناورهای سنگین از آب گرفته شد و در شرکت صدرا بهشهر در حال 

تعمیر است.
مدیر شرکت کشتی سازی صدرا بهشهر گفت: صدرا با تعمیر این شناورهای 
سنگین توانست 20 درصد سهم بازار تعمیرات را افزایش دهد در نهایت از 
خروج ارز جلوگیری می شود و اشتغال پایدار را برای منطقه به دنبال دارد.

جمشید حاجی زاده از اشتغال مستقیم 200 نفر و اشتغال غیر مستقیم 
100 نفر در صدرا خبر داد و گفت: در حال حاضر حقوق کارگران، بیمه و 

مالیات به موقع پرداخت می شود.
وی از ساخت 3 فروند بارج جمع آوری آالیندگی های نفتی و تعمیر 11 
شناور طی یک سال گذشته خبر داد و افزود: یک فروند بارج جمع آوری 
آالیندگی های نفتی برای بندر امیرآباد و یک فروند برای بندر نوشهر در 
سال گذشته ساخته شد، آخرین فروند بارج جمع آوری آالیندگی های 

نفتی برای بندرانزلی ساخته و دو ماه گذشته به این بندر تحویل داده شد.

صدرای بهشهر رکورد تعمیرات 9 روزه شناورها را به خود اختصاص داد؛ 

ايجاد اعتماد به صدرا با برنامه های 
هدفمند و ارائه خدمات بهتر 
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توانايی توليد بازوهای بارگيری دريايی  )MLA( در ايران 

گزارشی از وضعيت سهم بازار ساخت کشتی در ايران و جهان

عنوان یک  به   ،)Marine Loading Arms( دریایی  بارگیری  بازوهای   
بازوی بارگیری مکانیکی دستگاهی است که از لوله های فوالدی شامل شده 
است که یک تانکر، مانند یک نفتکش خام یا یک نفتکش مواد شیمیایی را به 
یک ترمینال حمل و نقل متصل می کند. بازوی بارگیری دریایی، جایگزینی 
برای اتصال مستقیم لوله های شناور بارگیری است که مخصوص کشتی های 
بزرگتر و انتقال با بارهای باالتر و فشارها مناسب است و به صورت دستی یا 

هیدرولیکی کنترل می شود. 
بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت خام به آن دسترسی ندارند و به همین 
علت مجبورند تا نیازهای خود را در این زمینه از معدود سازندگان آمریکایی 
و اروپایی به قیمت بسیار باالیی تامین نمایند. در همین راستا شرکت دانش 
بنیان پترو انرژی خلیج فارس با هدف رفع دغدغه مدیران صنعت نفت کشور 
و کمک به خودکفایی صنعتی کشور، موفق به طراحی این تجهیز حساس و 

کاربردی شده است. 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان پترو انرژی خلیج فارس با بیان اینکه شرکتی 
که بیشترین بازوهای بارگیری را در ایران به فروش رسانده یک شرکت خارجی 
است و این شرکت در ایران علیرغم اعتبار باالی بین المللی، با توجه به اینکه 
زمان زیادی از ورودش به آن نگذشته است تا همین ماه های اخیر توفیقی 
نداشت، اما در امریکا و کل اروپا و حتی حوزه خلیج فارس محصوالتش را به 
فروش رسانده است، اظهار داشت: با توجه به ممنوعیت واردات این محصوالت 
در کشور، به آن    ها پیشنهاد مشارکت ارائه کردیم و آن    ها قبول کردند و قرار 
شد اگر توانستیم محصوالت را در ایران به فروش برسانیم، در آینده به صورت 

مشترک به تولید برسد.
خسرو کهریزی افزود: شرکت    های فعال در این زمینه هم 100 درصد کار را 
خودشان انجام    نمی دهند، اگر به کارخانه    های این    ها سری بزنید، هر کدام از 

قطعات نظیر مفصل ها، بلبرینگ، کنترل پنل، هیدرولیک، جک و حتی سازه را 
از جای دیگر    می آورند و فقط مونتاژ و تست مطابق طرح خود را انجام می دهند، 
اما ما در شرکت پترو انرژی خلیج فارس به غیر از کنترل پنل و شیرآالت 

هیدرولیکی اکثر قطعات را در کارخانه شرکت    تولید می کنیم.
ما 2  رقبای خارجی، طول مدت گارانتی  با  داد: در مقایسه  ادامه  کهریزی 
تا 3 برابر تولیدکنندگان خارجی است و خدمات پس از فروش 20 ساله و 
خدمات فوری و کم هزینه تعمیرات و نگهداری، مزیت    های ما در مقایسه با 

تولیدکنندگان خارجی است.
تولید،  و  نظر طراحی  از  داخلی کشور، گفت:  های  توانایی  به  اشاره  با  وی 
محصوالت ما هیچ نقصی ندارند و ما فقط اعتماد    می خواهیم، تا به حال هر چه 
محصول تولید کردیم، برای اولین بار بوده است و همه این تجهیزات در صنعت 

نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفتند و از عملکرد آنها رضایت داشتند. 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان پترو انرژی خلیج فارس در پایان گفت: یکی از 
اهداف شرکت این است که به دنبال نوآوری و تولید محصوالت جدید باشیم.

کشورهای چین، کره و ژاپن در سالهای گذشته نزدیک به 90 درصد تناژ 
ساخت کشتی را به خود اختصاص داده اند. کشورهای فوق چند دهه اخیر 
با توجه به تاثیرات بسیار قابل توجه این صنعت بر صنایع جانبی و همچنین 
اشتغال ایجادشده، برنامه های گسترده ای برای حمایت و پشتیبانی از صنایع 
فوق به اجرا گذاشته اند. مهم ترین این ابزارها تسهیات مناسب و جذابی بوده 

که توانسته است سفارشات بین المللی فراوانی را به آن ها به ارمغان آورد.
سهم ایران در بازار ساخت کشتی چقدر است

ــز  ــی نی ــوده و نمونه های ــر ب ــه 60 مدنظ ــران از ده ــتی در ای ــاخت کش س
ــی  ــای حمایت ــع روش ه ــورت جام ــچ گاه به ص ــا هی ــت. ام ــده س ساخته ش

و پشــتیبانی آن موردتوجــه واقــع نشــده و ســازوکار مناســب انجام نشــده 
ــتای  ــبی در راس ــرمایه گذاری های مناس ــته س ــال های گذش ــت. در س اس

توســعه ظرفیــت ســاخت و تعمیــر کشــتی صــورت گرفتــه اســت. 
و  تنی  هزار   113 نفت کش  همچون  شناورهایی  ساخت  خوشبختانه 
را  بخش  این  در  فنی  توانایی  گذشته  سالهای  در  بر،  کانتینر  کشتی های 
اثبات کرده است، ولی به خاطر مشکات موجود به صورت متوسط حداکثر 
10 درصد از ظرفیت موجود استفاده شده است، بر این اساس ظرفیت بسیار 
مناسبی وجود دارد که می توان با فعال سازی آن عاوه بر توسعه اشتغال، 
سمت  به  را  داخلی  گسترده  نیازهای  بازار  از  بیشتری  سهم  جذب  زمینه 

کشتی سازان کشور، فراهم کرد. 
وجود  خوبی  بازار  کشور  گسترده  ناوگان  لحاظ  به  نیز  تعمیرات  بخش  در 
داشته و نسبتاً فعالیت در این بخش با روند بهتری در جریان است. البته 
در این بخش تأمین تجهیزات و ارتباط با تأمین کنندگان خارجی نیز حائز 

اهمیت بوده و باید موردتوجه قرار گیرد. 
گفتنی است، می توانید آخرین وضعیت صنعت ساخت و تعمیر شناورها که 

در کتاب آمارنامه دریایی بررسی شده است، ماحظه نمایید.

Marine Engineering
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