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درياها در حمل  و نقل، تأمين منابع غذايي، انرژي، صلح و امنيت از اهميت ويژه  اي برخوردارند؛ 
پيشرفت در عرصه دريايي موجب رشد و توانمندي در همه زمينه  ها شده و هر روز به اهميت 
اين وابستگي افزوده مي  شــود؛ بطوري كه پيشرفت  هاي اقتصادي، صنعتي، علمي و فناوري 

بسياري از ملت ها به نحوي مرهون پيشرفت آنها در درياست. 
كشــور ما نيز طی سالهای گذشته در حوزه  هاي دريايي فعاليت  هاي گسترده و گويايی را در 
بخش های فراساحل، بنادر، كشتي  سازي، شيالت، گردشگری و ... شروع كرده است. همچنين 
در اين سال  ها توجه مسؤوالن به بخش دريا بيشتر شده و ظرفيت  هاي قانوني و ساختاري نسبتا 

مناسبي در حال شكل گرفتن است. 
با اين حال، با توجه به وجود ســواحل طوالني كشور در شمال و جنوب، عدم هماهنگي ارگان 
 هاي مرتبط و نبود يك برنامه منسجم براي مديريت و بهره   برداري بهينه از دريا و صنايع دريايي 
موجب شــده كه فرصت  هاي بسياري از دست برود و نتوان از اين بستر خدادادي استفاده و با 

رشد و ارتقاي آن اثراتش را در پيشرفت  هاي اجتماعي و اقتصادي كشور مشاهده كرد.
بهره  مندي از منافع دريا اين موهبت الهي مستلزم برنامه  ريزي دقيق و عزم ملي و همه  جانبه 
كليه دســتگاه  ها و ارگان  هاي نقش  آفرين در امور دريايي است. بايد بپذيريم كه راه توسعه و 

پيشرفت نه دستوری بلكه از مسير اقناع و همراهی جامعه تخصصی در هر حوزه می  گذرد. 
انجمــن  ها و تشــكل  هاي تخصصي در اين خصوص حلقه  هــاي ارتباطي و ابزاري جهت هم 
 راستايي و هم افزايی توان افراد و شركت  ها هستند. در كشور ما به خاطر تصدی گری دولت از 
گذشته و عدم توجه به بخش  هاي خصوصي هنوز هم ارتباط مناسبي بين مراكز قانونگذاري و 

اجرايي كشور با انجمن  ها بوجود نيامده است. 
انجمن مهندســی دريايی ايران بعنوان نهادی علمی و تخصصی در جامعه دريايی كشور با 20 
سال سابقه و فراهم آوردن شرايط تضارب افكار و عقايد مختلف، پيشنهادهای كامل و فرابخشی، 
جمع  بنــدی  ها و تأكيد بر ارتباطات صحيح و نه رقابت  هاي بي  حاصل توانســته با اقداماتی 
همچون درج مقاالت در نشــريات مختلف، اطالع  رساني مسائل دريايي، برگزاري نمايشگاه و 

همايش های صنايع دريايي و ... در نهادينه كردن فرهنگ دريايي نقشي مؤثری ايفا نمايد. 
پس از نوزده دوره برگزاری همايش صنايع دريايی توســط اين انجمن، اين رويداد محلی برای 
طرح همه دستاوردها، مسائل، مشكالت و دستيابی به جمع  بندی  های مشترك فارغ از تعلقات 
بخشی و سازمانی شده است و انجمن توانسته از اين طريق بخش اعظم كارشناسان، متخصصان، 

دانشگاهيان، شركت  ها و مراكز صنعتی، فنی و دانشگاهی دريايی كشور را گردهم آورد. 
اكنون در آستانه برگزاری بيستمين همايش صنايع دريايی با مشاركت تمامی ارگان  ها و مراكز 
دريايی كشــور قرار داريم و فرصتي است كه بار ديگر مقوله دريا و صنايع و امور وابسته آن در 
ســطح جامعه و فراتر از محافل تخصصي و حرفه  اي دريايي كشــور مطرح شود تا پاسخگوي 

انتظارات موجود باشيم. 
اميدواريم كه به همايش اينگونه بنگريم و با قلبی آكنده از ايمان به الطاف خدای مهربان، حفظ 
وحدت، يكپارچگی، همدلی و شكيبايی رشد و توسعه صنعت دريايی كشور را شاهد باشيم؛ آنچه 

جداجدا طلب می كنيم، با هم به دست خواهيم آورد. 

هیات تحریریه

بیستمین همایش صنایع دریایی و حفظ وحدت، یکپارچگی، همدلی و شکیبایی
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توانا بود هر كه دانا بود
سپاس خدای را عز و جل كه توفيق برگزاری بيستمين همايش 
صنايع دريايی را با همياری اعضای محترم انجمن مهندســی 
دريايی ايران و ارگان های پرتالش دريايی كشورعطا فرمود و يك 
بار ديگر فرصت مغتنمی برای اجتماع و همفكری پژوهشگران 
و اصحاب نوانديش اين صنعــت پويا فراهم گرديد. هرچند جو 
ســنگين تحريم و حصارهای دشمن بر ذهن ها سايه انداخته و 
برخی بدســليقگی ها در داخل نيز بر روند مطلوب اين نشست 
تاثير گذارده، ليكن با توكل بر خداوند جان و خرد و با تاكيد بر 
لزوم حركت پيوسته و پرهيز از ايستايی در مسير پيشرفت كشور، 

اين مهم با حضور گرم راهيان پرشوردريايی برگزار می گردد.
بی ترديد دريا مايۀ حيات، بستر تالش خستگی ناپذير، گنجينه ای تمام نشدنی از انواع طالجات سفيد و سياه و جاندار و بی 
جان، سمبل صبر و توكل و در يك كلمه رمز پيشرفت مستمر است. در آن نشاط، همدلی، قناعت، تجربه، فن آوری، قدرت 
و نعمت الهی، بازی و رقص طبيعت در شكل باد و امواج، استخراج و پااليش و در يك كلمه "مبادالت انرژی" موج می زند و 

منتظر تصميم، برنامه، تجهيز و اقدام برای بهره وری شايسته است.
انجمن مهندسی دريايی ايران با توجه به رسالت و راهبرد اصلی فعاليت خود، همواره سعی نموده با كليه ابزارهای پيام رسان و 
انتشارات در دسترس، مانند همايش علمی، نمايشگاه دستاوردها و مجالت متعدد علمی-پژوهشی داخلی و بين المللی، عالوه 
بر معرفی توانايی های بالفعل صنايع دريايی كشور، سهمی مؤثری در رشد و شكوفايی اين عرصه كليدی برای توسعه ماندگار 
و كارآفرين، ايجاد هم سويی و هم افزايی بين محققان، متخصصان، گسترش فرهنگ خودكفايی و معرفی فضاهای كسب و كار 
و سرمايه گذاری مناسب ايفا نمايد. در اين راستا، همايش بيستم، علی رغم ناخوشی ها در بين برخی دوستان، موفق شده است 
تا موضوعات متنوعی را درقالب ارائۀ 40 مقالۀ شفاهی و بيش از 160 مقالۀ پوستری در ده محور به همراه كارگاه های آموزشی 

مرتبط در راستای اشنايی و انتقال فن آوری های دريايی تدارك ببيند. 
اميدوارم تالش بی ادعای مسئولين برگزاری همايش بيستم، كميته معززعلمی، همكاران ستاد اجرايی و دبيرخانه، ارگان های 
دريايی و كليه افرادی كه در برگزاری هر چه مطلوب همايش بيستم مشاركت داشته اند، مقبول افتد و با برگزاری همايش سهم 

ناچيزی از آنچه كشور عزيزمان و صاحبان متعصب اين صنعت به آن دلبسته اند محقق شده باشد.

                                                                                                             دكتر محمدرضا بهاری
دبير بيستمين همايش صنايع دريايی - آذرماه 1397

سخن دبیر همایش
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خداوند سبحان را شاكريم علی رغم محدوديت ها و مشكالت 

موجود توانستيم شاهد برگزاری بيستمين همايش صنايع 

دريايی باشيم. متأسفانه وضعيت حاضر باعث رنجش جامعه 

دريايی كشور اســت. ان شاءهلل هر چه زودتر اتّحاد، همدلی 

و همكاری همه دلســوزان حوزۀ دريايی كشور فراهم شود 

و همانند گذشــته شاهد شكوفايی انجمن و صنايع دريايی 

كشور باشيم. 

 اما همانند سال های گذشته دبيرخانه علمی همايش از خرداد ماه امسال كار خود را با ارسال فراخوان دريافت مقاالت شروع 

كرده است. از مجموع 336 مقاله دريافتی بعد از داوری های صورت گرفته جمعاً 234 مقاله پذيرفته شده كه ضريب پذيرش 

0/69 بوده اســت. از اين تعداد مقاالت بنابر نظرات داوران محترم تعداد 40 مقاله بصورت ارائۀ شــفاهی و بيش از 160 مقاله 

بصورت پوستر ارائه می گردد. سعی می كنيم تعدادی از مقاالت برتر را انتخاب و در مجالت علمی-پژوهشی انجمن مهندسی 

دريايی ايران، بعد از داوری مجدد به چاپ برســانيم. همچنين مطابق برنامه ريزی های انجام شده تعداد 6 كارگاه آموزشی در 

اين همايش ارائه خواهد شد.

اميد است با چشم پوشی از اختالفات حاضر و ارائه راه حل مناسب، انسجام الزم در حوزۀ دريايی شكل گرفته و در راستای رشد 

و شكوفايی صنايع دريايی گام های مثبتی برداشته شود. در پايان از همه كسانی كه در برگزاری اين همايش كه به ما كمك 

نمودند و علی الخصوص  اعضای كميتۀ علمی و داوران محترم صميمانه تشكر و قدردانی می نمايم.

  دكتر حسن قاسمی

دبير كميته علمی بيستمين همايش صنايع دريايی

سخن دبیر  کمیته علمی
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نیروی  بر  انقالب اسالمی تکیه  رهبر معظم 
انسانی جوان، مؤمن و پُر انگیزه را کلید حل 
مشکالت در همه بخش  های کشور از جمله 

نیروهای مسلح دانستند.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در ديدار 
فرماندهان و مســئوالن نيروی دريايی ارتش 
جمهوری اسالمی ايران، تكيه بر نيروی انسانی 
جوان، مؤمن و پُر انگيزه را كليد حل مشكالت 
در همه بخش  های كشــور از جمله نيروهای 
مسلح دانستند و با تأكيد بر لزوم كار مضاعف 
و افزايش آمادگی  ها، خاطرنشــان كردند: هر 
چه می  توانيد توانايی  ها و آمادگی  های خود 
را افزايش دهيد تا دشمناِن ايران حتی جرأت 

تهديد اين ملت بزرگ را نداشته باشند.
در اين ديدار كه به  مناسبت 7 آذر روز نيروی 
دريايی برگزار شــد، حضرت آيت اهلل خامنه 
 ای با اشــاره به صف آرايی جبهه  ای وسيع از 
دشــمنان و رقبا در مقابل جمهوری اسالمی، 
گفتنــد: وجود اين واقعيــت در كنار ضرورت 
جبران عقب ماندگی ها، نشان دهنده لزوم كار 
مضاعف و فوق العاده در همه بخشهای نظام از 

جمله در نيروی دريايی است.
فرمانده كل قوا پيشــرفت  های ارتش و بويژه 
نيــروی دريايی از ابتدای انقالب اســالمی تا 
به امــروز را عظيم و شــگفت  آور خواندند و 
افزودند: نســل كنونی نيروی دريايی به ابتكار 
و توانايی های خود عميقاً ايمان دارد و تحقق 

پديده هايی همچون الحاق ناوشــكن سهند و 
زيردريايی های فاتح و غدير به ناوگان دريايی، 
بشــارت دهنده امكان پيشرفت های روزافزون 

است.
حضرت آيت اهلل خامنــه  ای افزايش آمادگی 
نيروهای مسلح را موجب بازدارندگی و ترس 
دشمنان دانستند و گفتند: جمهوری اسالمی 
قصد آغاز جنگ با كسی را ندارد اما بايد آنچنان 
توانايی  های خود را افزايش دهيد تا دشمن نه 
تنها از حمله به ايران بيمناك و هراسان باشد 
بلكه به بركت همبستگی، اقتدار و حضور مؤثر 
نيروهای مسلح در ميدان، سايه تهديد نيز از 

سر ملت ايران دور شود.
پيش از ســخنان فرمانده كل قوا، امير دريادار 
ارتش  نيــروی دريايــی  خانــزادی فرمانده 
جمهوری اســالمی ايران در گزارشی با اشاره 
به آماده سازی ناوشكن سهند، احيای ناوشكن 
دماوند و ســاخت زيردريايی فاتح به دســت 
جوانان و متخصصــان نداجا و صنعت، گفت: 
نيروی دريايی ارتش تالش می كند ضمن ارائه 
بنايی نــو از اين نيرو، مظهر اقتدار ملت ايران 
در دريا باشــد و با الهام  بخشی به ملت  های 
آزاده جهان، روند رو به افول اســتكبار در دريا 

را سرعت بخشد.

تکیه بر نیروی انسانی جوان، مؤمن و پر انگیزه کلید حل مشکالت کشور است

الحاق "ناو دنا" و "زیردریایی فاتح" به نداجا 
معاون هماهنگ كننده ارتش در حاشيه مراسم 
افتتاح نمايشگاه توانمندی ها و دستاوردهای فنی 
و تخصصی نيروی دريايی ارتش هفدهم آذر 97 
درباره بازديدش از نمايشگاه آخرين توانمندی ها 
و دستاوردهای نداجا، اظهار داشت: اين نمايشگاه 
به صورت دائمی برقرار اســت و از همه اساتيد، 
دانشجويان و اقشار مختلف كه عالقه مند به ديدن 
پيشــرفت های ارتش جمهوری اســالمی ايران 
و نيروی دريايی راهبردی ارتش هســتند دعوت 
می كنيم كه به مناسبت چهلمين سالگرد انقالب 
اسالمی از امروز تا پايان ســال از اين نمايشگاه 

بازديد كنند. امير دريادار حبيب اهلل سياری ادامه 
داد: تا پيــش از 7 آذر ٥9 همه تصور می كردند 
نيروی دريايی ارتش توانايی خود را از دست داده 
اســت، اما به همت كاركنان اين نيرو تجهيزات 
آماده شــد و در دريا مسلط شــديم. وی گفت: 
پس از آن هم با وجود دشــمنی ها در ســال ٨2 
ناو موشك انداز پيكان را ساختيم، در سال ٨٥ ناو 
جوشن را ساختيم، در سال ٨٨ درفش و جماران 
را ساختيم و هفته گذشته نيز ناوشكن پيشرفته 
سهند به ناوگان نيروی دريايی ارتش ملحق شد 
و در آينده نزديك نيــز ناو دنا و زيردريايی فاتح 

الحاق خواهند شد. معاون هماهنگ كننده ارتش 
در ادامه با بيان اينكه عليرغم فشــارهای دشمن 
بــرای ناتوان قلمداد كردن مــا در موضوع يگان 
های شــناور، سامانه ها و تجهيزات ساخته شده 
و نوسازی ها انجام شــده است و امروز به جايی 
رســيده ايم كه می توانيم تجهيزاتمان را به روز 
كنيم، تصريح كرد: اعالم می كنيم كه در تامين 
چرخه تجهيزات مورد نياز در عرصه دريا، پيشرفته 
ترين امكانات را پای كار آورده ايم و می توانيم با 
اين امكانات بهترين نوع ماموريت را در عرصه دريا 

داشته باشيم.
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رئيس ســازمان صنايع دريايی نيروهای مسلح 
گفت: حضوربازدارنده در دريا نشان دهنده بلوغ 
صنعت كشور است و صنعت كشتی و زيردريايی 
ســازی بلوغ دانش، فناوری و صنعت كشورها را 

نشان می دهد. 
رئيس سازمان صنايع دريايی نيروهای مسلح در 
گفتگويی با اشاره به الحاق دو فروند زيردريايی 
سبك كالس غدير به ناوتيپ زيرسطحی منطقه 
يكم نيروی دريايی ارتش، اظهار داشــت: اين دو 
فروند با شماره 9٥٥ و 942 هستند كه زيردريايی 
9٥٥ ساخته شده و زيردريايی 942 برای اولين 

بار تعميرات اساسی آن انجام شد.
دريادار امير رســتگاری افزود: زيردريايی غدير 
بدليــل كوچك بودن،  پايين بودن ســطح نويز 
انتشاری و احتمال بســيار كم شناسايی شدن 
توسط دشمن قابليت حضور در سواحل و بنادر 
دشمن و حضور در آبراه های كم عمق و كوچك 
را با قابليت حمل تكاور و انواع تسليحات مانند 
اژدر و مين دريايی دارد. اخيرا در ده روز گذشته 
اين زيردريايی ها مجهز به موشــك زيرسطح به 
سطح شده اند و قابليت خوب ضدسطحی برای 

آنها فراهم شده است.
رئيس ســازمان صنايع دريايی گفت: زيردريايی 
غدير به خوبی می تواند در كف دريا بنشيند و با 
سونار فضای اطراف خود را شناسايی كند. سامانه 
مديريت نبرد توســط سازمان صنايع دريايی بر 
روی اين زيردريايی تعبيه شده كه شناور با توجه 
به سرعت، سمت و مسير آن در اين سامانه شبيه 
سازی می شــود و بهترين موقعيت زيردريايی را 

برای شليك اژدر يا موشك نشان می دهد.
دريادار رســتگاری با بيان اينكه تســليحات و 
غافلگيری اين زيردريايی بعنوان يكی از مولفه های 
اصلی قدرت نيروی دريايی ارتش است،  تصريح 
كرد: اژدری كه روی ايــن زيردريايی قرار دارد، 

قدرت تخريبش 6 برابر يك موشك كروز است و 
يك شناور 1000 تنی را می تواند در كمتر از 10 
ثانيه به اعماق دريا ببرد؛ كه اين اژدر با نام والفجر 
نيز ساخت سازمان صنايع دريايی نيروهای مسلح 

است.
وی با بيان اينكه در حال تسليح كليه غديرهای 
توليد شده به سامانه موشك زيرسطح به سطح 
هستيم، گفت: شــليك موشك از زير دريا قابل 
مشــاهده و كشــف نيســت و توانايی موشك 
زيرسطح به ســطح برای زيردريايی بسيار حائز 
اهميــت اســت، چراكه اين قابليــت به معنای 

هدفگيری از فاصله بلندتر است.
رئيس سازمان صنايع دريايی نيروهای مسلح با 
تاكيد بر اينكه امروز زيردريايی های غدير قابليت 
صادرات هم دارند و برخی از كشورهای دوست 
ما در حال مذاكره هستند تا برای آنها نيز طراحی 
كنيم، عنوان كرد: پريســكوپ ايــن زيردريايی 
منحصر به فرد اســت و كشورهای صنعتی دنيا 
امروز متقاضی خريد اين پريســكوپ و سامانه 
اپتيكی از جمهوری اسالمی ايران هستند. غدير 
بيش از 90 درصد آن توليد داخل است و خطوط 
توليد آن را در اختيار داريم. بدنه اين زيردريايی 
امروز در صنايع فوالد آلياژی كشــور توليد می 

شود.
دريادار رستگاری گفت: غدير بيش از 90 درصد 
آن توليد داخل اســت و 12 ســال است كه در 
خط توليد قرار دارد. بدنه اين زيردريايی امروز در 
صنايع فوالد آلياژی كشور توليد می شود كه از 
ويژگی های خاصی برخوردار است. سامانه جنگال 

غدير بسيار پيشرفته است.
وی در خصوص ســامانه رانش زيردريايی غدير، 
خاطرنشــان كرد: به فنــاوری توليد موتورهای 
BLDC رســيده ايم كــه اين موتورهــا بدون 

جاروبك و ذغال هستند. سر ريز اين دانش امروز 
در موتورسيكلت برقی، دوچرخه برقی و كولر آبی 
باعث شده كه تابســتان گذشته با حضور آقای 
كالنتری خط توليد 3 مدل موتور الكتريكی برای 

كاهش آالينده های فسيلی راه اندازی شود.
رئيس سازمان صنايع دريايی نيروهای مسلح با 
اشاره به تعميرات اساسی زيردريايی غدير 942 
گفت: وقتی سازنده هستيم تعميرات اساسی را 
مــی توانيم انجام دهيم. تعميــر اين زيردريايی 

ظــرف 10 ماه و 60 هزار نفر ســاعت كار انجام 
شد. سامانه رانش، ســونار و جنگال آن تغيير و 
بهبود يافت و بر روی حدود 31 ســامانه آن نيز 

كار تعميرات و تعويض انجام شد.
دريادار رستگاری با بيان اينكه ساخت زيردريايی 
غدير 9٥٥ ركورد ديگری از خود برجا گذشــت، 
اظهار داشت: ســاخت اولين زيردريايی غدير 4 
سال طول كشيد اما زيردريايی غدير 9٥٥ ظرف 

1٨ ماه كار طراحی و توليدش انجام شد.
وی با تاكيد بر اينكه حضور در دريا نشان دهنده 
بلوغ صنعت كشور است، افزود: صنعت كشتی و 
زيردريايی ســازی بلوغ دانش، فناوری و صنعت 
كشــورها را نشان می دهد. كشــور ما كشوری 
دريايی اســت و 90 درصد واردات و صادرات ما 
از طريق دريا انجام می شود كه برای سهولت اين 

جريان نياز به قدرت دريايی داريم.
رئيس ســازمان صنايع دريايی نيروهای مسلح، 
گفــت: ما در قلب انرژی جهان قرار داريم و بايد 
نيروهای دريايی كشور را برای دفاع از آن تقويت 

كنيم.
دريادار رستگاری با بيان اينكه در زيردريايی غدير 
7٥ فناوری اســتفاده شده و در حوزه زيردريايی 
جزو 11 كشور اول دنيا هستيم، بيان داشت: در 
حوزه ساخت ناوشكن ها و ناوهای سنگين جزو 
20 كشور اول دنيا هستيم و در حوزه شناورهای 
تندرو كه حوزه ماموريت نيروی دريايی ســپاه 
است نيز جزو ٥ كشور اول دنيا هستيم كه شايد 
بــه جرات بتوان گفت ٥ ابرقدرت دارای حق وتو 
هم به اندازه ما پيشــرفت نكــرده اند؛ چراكه ما 
توانايی ساخت شــناورهای تندرويی با سرعت 
بيش از 120 كيلومتر با قابليت حمل موشــك 

و سامانه های جنگال در ابعاد كوچك را داريم.
وی با اشاره به دومين همايش ملی پيشرانه های 
دريايــی، گفــت: در هفته اول اســفند دومين 
همايش پيشرانه های دريايی را خواهيم داشت و 
در خالل آن اولين سامانه رانش واترجت كشور را 
كه قدرت رانش 30 گره را به ما می دهد، رونمايی 

خواهيم كرد.
رئيس سازمان صنايع دريايی در پايان اعالم كرد: 
زيردريايی فاتح را در دهه فجر رونمايی خواهيم 
كرد و بدنه ناوشكن دماوند را نيز در اسفندماه به 

آب خواهيم انداخت.

حضور بازدارنده در دریا نشانده بلوغ دانش، فناوری و صنعت کشور
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عدم وجود شرکتهای مختلف کشتیرانی بخش خصوصی در دوران تحریم

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
با اشــاره به نقش بخــش خصوصی برای 
مقابله با تحریم های ظالمانه گفت: به واقع 
یکی از نقــاط ضعفی که بعد از احیاء مجدد 
تحریم ها از نزدیک لمس می شــود، عدم 
وجود شــرکتهای مختلف کشتیرانی بخش 

خصوصی است.
دبيركل انجمن كشــتيرانی و خدمات وابسته 
ايران در خصوص مشكالت بخش كشتيرانی 
و خدمات وابســته در آستانه همايش صنايع 
دريايی گفت: بعد از خــروج آمريكا از برجام 
به استثنا چند شركت كشتيرانی كه از حجم 
باالی فعاليتی در ايران برخوردار نيستند، تمام 
خطوط كشــتيرانی خارجی كه فعاليت الينر 
و بين المللی داشــتند ايران را ترك كردند و 
در حال حاضر صرفا شــركتهای كشــتيرانی 
NVOCC خارجی به عنوان شركای خارجی 

ما در بنادر فعاليت محدودی دارند.  
مســعود پل مه با بيان اينكه شركتهای ايرانی 
نيز بــه دنبال اين اقــدام آمريكا دچار چالش 
شدند و بواسطه پرچم ايرانی، محدوديت ورود 
و تردد به بنادر خارجی منجمله شارجه امارات، 
صحار عمان، كلمبو ســريالنكا و بعضی ديگر 
از كشــورها را دارند، اظهار داشت: در نتيجه 
هم اكنون با كاهش ســرويس های دريايی و 
به همان تناســب كاهش حجم تردد دريايی، 
طبيعتا تقاضا افزايــش پيدا می كند و عرضه 
نيز كاهش می يابد كه منجر به افزايش كرايه 
حمل و ساير هزينه های مرتبط می شود كه 

اين موضوع خود يك مشكل جدی است. 
وی در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی 
برای مقابله با تحريــم های ظالمانه گفت: نه 
تنها مفهوم خصوصی ســازی در دريا به دليل 
عدم وجود شركتهای تمام دولتی تحقق پيدا 
نكرده است بلكه با بی تفاوتی دولت در حوزه 
توانمندسازی شركت هايی كه تمايل و آمادگی 
الزم را برای ايجاد شركتهای كشتيرانی داشتند 

مواجه هستيم.

 پل مه با بيان اينكه در حوزه كشــتيرانی دو 
IR�  شركت كشتيرانی جمهوری اسالمی ايران

SIL و ملی نفتكش NITC را داريم كه به نوعی 
وابســته به دولت هستند ولی مايملك دولت 
تلقی نمی شوند، گفت: اگر بخواهيم خصوصی 
سازی را به مفهوم انتقال آنچه مايملك دولت 
به بخش خصوصی است درنظر بگيريم با توجه 
به اينكه سهام عمده اين شركتها به بعضی از 
سازمانهای وابسته به دولت مثل سازمان تامين 
اجتماعی واگذار شده است و دولت بيشتر نقش 
مديريتی را در اين شــركتها در اختيار دارد، 
بطور قطع تعريف مستقل خصوصی هم نمی 

توانيم برايشان تعريف نماييم. 
دبيركل انجمن كشــتيرانی و خدمات وابسته 
ادامه داد: به واقع يكی از نقاط ضعفی كه بعد 
از احياء مجدد تحريم ها از نزديك لمس می 
شود، عدم وجود شركتهای مختلف كشتيرانی 
بخش خصوصی است كه اميدوار هستيم دولت 
مردان ما يك بار برای هميشه از گذشته درس 
بگيرند و با فراهم نمودن تمام شــرايطی كه 
حوزه كسب و كار نياز دارد به شركتهای بخش 
خصوصی امكان احياء بدهند و از آنها حمايت 

نمايند. 
وی بــا بيان اينكه تحــت عناوين نمايندگی 
كشتيرانی حوزه های مختلف فعاليتی طبقه 
بندی می شــوند اما متاسفانه در هيچ مقطع 
كسب و كاری تحت عنوان شركت كشتيرانی 
در كشور نداشته ايم، قوانين موجود به ما اجازه 
نمی دهند تا يك شركت كشتيرانی در ايران 
تاســيس شود، اظهار داشت: اين يكی از نقاط 
ضعف بسيار محسوس است كه اميدوار هستيم 
مورد تجديد نظر واقع و امكان تاسيس شركت 

كشتيرانی فراهم شود. 
رساندن رویکرد دولت محوری به حداقل ممکن

دبيركل انجمن كشــتيرانی و خدمات وابسته 
ايران در ادامه با بيان اينكه در بنادر و فعاليت 
هايی كه معطــوف به حــوزه جغرافيای آن 
می شــود تعاريف خاص و محدود كننده ای 
وجود دارد، اظهار داشــت: بنادر در استثنائات 
ذيــل اصل 44 قرار گرفتــه و به واقع بندر در 
حوزه مديريت دولت و غير واگذاری به بخش 

خصوصی است.
 مسعود پل مه با بيان اينكه سرمايه گذاری در 

بنادر بصورت BOT صورت پذيرد با اين مفهوم 
كه بخش خصوصی صرفا مجری آن ســرمايه 
گذاری است، در اين صورت قدرت ايجاد رقابت 
در حــوزه بندری به دليل نداشــتن مديريت 
بازرگانی وجود نــدارد زيرا الگوهای ناصحيح 
مالی و قراردادی از گذشــته وجود داشــته و 
مانع ايجاد انگيزه در تحقق رقابت است، اظهار 
داشت: در انتها هم طبيعتا اين سرمايه گذاری 
ارزش گذاری و به دولت واگذار می شود و در 
صورتيكه بخش خصوصی صالحيت قراردادی 
جديد را كســب بكند در پايان مدت قرارداد، 

امكان بهره برداری مجدد را پيدا می كند. 
پل مه افزود: تعاريفی كه در حوزه بندری وجود 
دارد باعث شــده بخشی از سرمايه گذاريها بر 
پايه منابع دولتی باشــد كه اين يك اشــتباه 
است، طبيعتا با ورود مستقيم دولت در حوزه 
ســرمايه گذاری شرايط اقتصادی برای بخش 

خصوصی سخت تر می شود.  
وی با بيان اينكه ثابت شــده است كه هرگاه 
دولتها در حوزه اقتصــادی بويژه امور اجرايی 
حضور پيدا نمودند، احتمال وقوع فساد و رانت 
بوجود می آيد و طبيعتا رقابت های ناسالم و 
نا صحيح تحقق پيدا می كند، اظهار داشــت: 
يكی از اين موضوعات كه دولت نبايد ورود پيدا 
كند سرمايه گذاری در خريد تجهيزات پيشانی 
است، بطور مثال از گنتری كرين ها به عنوان 
تجهيزات اســتراتژيك نام برده می شــود كه 
عبارت ديگر خريد آنها را در يد دولت قرار داده 
است. پل مه افزود: بايد اقتضای زمانه و شرايط 
حال را مدنظر قرار داده و به ســمتی رويم كه 
تفاســير جديدی از قوانين شــكل بگيرد؛ در 
صورت لزوم به دنبال اصالح قوانين باالدستی 
باشــيم تا فرايند بهبود فضای كســب و كار، 
ايجاد رقابت ســالم و امكان ورود سرمايه گذار 
خارجی ميسر شود. دبيركل انجمن كشتيرانی 
و خدمات وابسته ايران بيان كرد در حوزه بندر 
و دريا تشــكل های خصوصی كمترين سهم 
ممكن را و تصدی گری دولتی بيشترين سهم 

را دارند.
پل مه تصريح نمود، اين تهديدی اســت برای 
كسب و كارهای سالم اقتصادی كشور و انتظار 
داريم، جناب آقای مهندس اسالمی وزير جديد 
راه و شهرســازی نسبت به اين مطلب عنايت 
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نوسانات نرخ ارز یکی از مشکالت صنعت شناورسازی
كامل و توجه ويژه داشــته باشند و رويكرد 

دولت محوری را به حداقل ممكن برسانند. 
وی با اشــاره به بحث نظامند كردن مداخله 
شركتهای وابســته به مجموعه های دولتی 
منجمله مجموعه هايی كه به نوعی متعلق به 
بازنشستگان سازمان های دولتی تابعه وزارت 
راه هســتند، عنوان نمود: ورود شركتهايی با 
منابعی غير از ســرمايه مســتقيم ذينفعان 
خودشان و ارتباط داشتن با منابع اطالعاتی 
و مديريتی، يك رقابت سالم بدون وجود رانت 

را متصور نمی كند.
دبيركل انجمن كشتيرانی و خدمات وابسته 
ايران با بيــان اينكه در صورت وجود محمل 
و مشــروعيت قانونــی در فعاليت اين قبيل 
شركتها، فعاليت های شــركت ها مرتبط با 
ســازمان های حاكميتی كه از صندوق های 
بازنشستگی مشــتق می شوند بايد همسان 
و مترادف با بخش خصوصی واقعی باشــند، 
خاطر نشــان نمود: در غير اين صورت شاهد 
بعضی از رويكردهای مفســده انگيز خواهيم 
بود كه در سال گذشته بعضاً به گوش رسيده 
اســت و بطور قطع تكرارش سعی و خطای 
دوباره است كه حوزه اقتصاد و كسب و كار را 
در شرايط خاص و ويژه امروزی دچار تشديد 

بحران می كند.  

ورود شركتهايی با منابعی غير 
از سرمايه مستقيم ذينفعان 
خودشان و ارتباط داشتن با 
مديريتی،  و  اطالعاتی  منابع 
يك رقابت سالم بدون وجود 

رانت را متصور نمی كند.
بعد از خروج آمريكا از برجام به 
استثنا چند شركت كشتيرانی 
كه از حجم باالی فعاليتی در 
ايران برخوردار نيستند، تمام 
خطوط كشــتيرانی خارجی 
كه فعاليت الينر و بين المللی 

داشتند ايران را ترك كردند

مديرعامل شــركت پارس كشتی پوالد گفت: 
شناورســازان حمايت نمی شــوند و يكی از 
مشــكالت در حال حاضر نوسان نرخ ارز است 
كه باعث می شــود نتوانند قراردادی را منعقد 

نمايند.
مديرعامل شركت پارس كشتی پوالد يكی از 
سازندگان شناور در خصوص مشكالت بخش 
خصوصی صنعت دريايی در گفتگو با ســتاد 
خبری همايش، اظهار داشــت: شناورســازان 
حمايت نمی شوند و يكی از مشكالت در حال 
حاضر نوســان نرخ ارز است كه باعث می شود 
نتوانند قراردادی را منعقد نمايند زيرا نمی دانند 
به چه قيمتی بايد كار كنند و باعث می شــود 

نتوانيم تعهدات خود را به موقع انجام دهيم.  
رضا خوشــيده با بيان اينكه گرانی تجهيزات 
بطــور مثال آهن االت هم از ديگر مشــكالت 
شــناور سازی است، عنوان داشــت: امروز كه 
با شــما صحبت می كنم آهن كيلويی ٥٨00 
تومان است و واقعا با اين قيمت ها و نوسان ارز 

نمی شود شناور ساخت. 
وی افزود: با آهن حدود كيلويی 6000 تومان 
و الكترود كيلويی 1٥000 تومان كســی قادر 
نيست كه كشتی يا شــناور بسازد. زمانی كه 
نمی دانيم فردا صبح قيمت ارز چقدر اســت، 
نه جرات خريد داريم و نه جرات بستن قرارداد. 
خوشــيده در خصوص پرداخت تسهيالت به 

واحد های شناور سازی، اظهار داشت: هم اكنون 
می خواهيم شركت را توسعه دهيم و تقاضای 
دريافت وام هم داده ايم، اما دريافت وام با سود 
16% اصال مقرون به صرفه نيســت، وام بايد 

معقول باشد تا بتوان كار كرد. 
وی گفت: در چند سال گذشته اتفاق و حمايت 
خاصی از بخش خصوصی وجود نداشته و با اين 
اوصاف كار كردن سخت می شود، اين صنعت 
به عنــوان يكی از محورهای اشــتغال زايی و 
توسعه صنعتی كشور نقش به سزايی ايفا می 
كند كه در صورت عدم حمايت با مشــكالت 

عديده ای روبرو خواهد شد.
وی ادامه داد: مسئله شخصی نيست و مربوط 
به كشور می شــود، الزم است قيمتها حداقل 
برای يكسال تثبيت شود يا سهميه هايی مثل 
آهن در صورت عقد قرارداد برای كشتی سازان 
در نظر بگيرند يا حداقل قيمتها را مثل بعضی 

از صنايع تثبيت نمايند. 
مديرعامل شــركت پارس كشتی پوالد ضمن 
آرزوی ســالمتی برای مســئولين، از آنها در 
خواست نمود تا در خصوص اين مسائل تصيم 
گيری های قاطع و معقول داشته باشند، اظهار 
داشــت: با چنين وضعيتــی، نمی توان انتظار 
توسعه فعاليت  بخش خصوصی در حوزه كشتی 
 ســازی را داشــت و عمال هيچكس حاضر به 
سرمايه گذاری جدی در اين بخش، نخواهد بود.
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توسعه درون زا مهمترین فاکتور در توسعه نوار ساحلی جنوب 

خمینی  امام  دانشــگاه  علمی  هیات  عضو 
فاکتور  مهمترین  اینکه  بیان  با  نوشهر  )ره( 
در توسعه نوار ساحلی جنوب کشور توسعه 
درونزا در آن مناطق می باشد، گفت: نگاه به 
زیرســاخت موجود و بهره گیری از ظرفیت 
های فناوری دریایی می تواند در توســعه 

سواحل مکران کمک شایانی نماید.
كريم اكبری وكيل آبادی، عضو هيئت علمی 
دانشــگاه دريايی امام خمينی )ره( نوشــهر 
در گفت وگويی را با ســتاد خبری بيستمين 
همايش صنايع دريايی انجام داده است، متن 
اين پرسش و پاسخ كه به شكل مكتوب انجام 

گرفت، بدين شرح است:
ارزیابی جنابعالی از وضعیت و روند فعالیت 
 های موجود در حــوزه آموزش و تحقیقات 
دریایی چیست؟ بویژه در یک سال گذشته، 
آیا شــاهد توجه الزم به این حوزه از سوی 

مراکز مرتبط دولتی بوده  ایم؟ 
متاسفانه علی رغم اينكه سهم بسيار زيادی از 
اقتصاد كشور با محوريت دريا انجام می پذيرد 
ولی ســرمايه گذاری بر روی زيرساخت ها و 
آموزش و تحقيقات در اين حوزه بسيار ضعيف 
می باشــد. ارگانهای دريايی در بخش دولتی 
عمال اعتقادی به وجود زيرساخت های ساخت 
كشتی در كشــور نداشته و حداقل حمايت از 
محققين دريايــی را انجام می دهند. در حال 
حاضر عالقمندی دانشجويان دريايی به علت 
نبود بازار كار، بســيار ضعيف شده و بسياری 
از آنها تغيير رشــته داده و در حوزه های غير 
مرتبط فعاليت دارند. وزارت علوم بايســتی به 

حوزه دريا توجه ويژه ای داشته باشد.
مهمترین دســتاوردها و پروژه های دریایی 
آن دانشــگاه طی سال گذشته چه مواردی 
بوده است و نیز از چه امکانات و تجهیزات 

پژوهشی و تحقیقاتی برخوردار هستید؟
ســاخت حوضچه كشــش، طراحی و ساخت 
سامانه اندازه گيری نويز، فعاليت های پژوهشی 

در رابطــه با فرم بدنه های نوين شــناورهای 
نظامی از فعاليت های انجام شده اين دانشگاه 

بوده است. 
آیا آزمایشــگاه  های عملی و نرم افزارهایی 

تخصصی در آن مجموعه وجود دارد؟ 
بله، دانشگاه علوم دريايی امام خمينی نوشهر 
مجهز به حوضچه كشــش می باشد كه نقطه 
قوت اين مركز محسوب می گردد. همچنين از 
آزمايشگاه های مجهز سياالتی برخوردار است.

آن مجموعه چه اقدامــی برای کاربردی تر 
کردن تحقیقات، پژوهش ها و پایان نامه  های 

دانشجویی  داشته است؟ 
پــروژه ها و پايان نامه های تعريف شــده می 
بايست در راســتای نيازهای تحقيقاتی نداجا 
باشند كه اين مهم در فرايند تصويب پايان نامه 

ها مورد تاكيد قرار ميگيرد.
از نظر جنابعالی وضعیت ارتباط دانشگاه با 
صنعت در حوزه دریا به چه صورت و سطحی 

می باشد؟ با چه چالش هایی روبروست؟ 
ســطح فناوری در صنعت و ســطح دانش در 
دانشگاه ها فاصله زيادی دارند. در رابطه با ارتقاء 
سطح فناوری اقدامات موثری در بخش صنعتی 
صورت نپذيرفته است. به همين خاطر برقراری 
ارتباط بين دانشــگاه و صنعت بسيار سخت 
شده است. از طرفی هرچقدر هم يك دانشگاه 
از نظر علمی قوی باشد، مادامی كه ارتباط موثر 
با صنعت نداشته باشــد بی فايده خواهد بود. 
متاسفانه ارتباط كليه دانشگاه های دريايی با 
صنايع محدود به مشــاوره اساتيد راهنما می 
باشد و متاسفانه دانشجويان رشته های دريايی 
پس از فارغ التحصيلــی عمدتا در حوزه های 
كامال غير مرتبط مشــغول به كار می شوند. 
اخيرا در ســازمان بنادر و دريانوردی قوانينی 
تصويب شده است كه هر شركت شناورسازی 
می بايســت يك مسئول كنترل كيفيت فارغ 
التحصيل رشــته های حوزه صنعت كشــتی 
داشته باشد. وضع چنين قوانينی بدون اينكه 
بار مالی ای برای ســازمان ها و دولت داشته 
باشد، می تواند فضای كاری فارغ التحصيالن 

را بهبود بخشد.
موتور محرک اقتصاد دانش  بنیان شرکت  های 
دانش  بنیان هستند، به نظر شما برای توسعه 
اقتصادی متکی بر دانش چه اقداماتی الزم 

است که انجام شود؟ 
ثبت و تشــكيل شــركت های دانــش بنيان 
مراحل و موانع بسيار سختگيرانه ای دارد كه 
برای توسعه اقتصادی متكی بر دانش، اوال می 
بايســت حمايت های مالی و اداری بيشتری 
صورت گيرد، ثانيا از برخورد های گزينشی و 
مبتنی بر البی هــای حاكم بر صنايع دريايی 
اجتناب گردد تا عرصه فعاليت برای شــركت 

های نوپا نيز فراهم گردد. 
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش 
تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی 
در ســواحل جنوب کشــور )که در قالب 
سیاست  های کلی جمعیت کشور ابالغ شده 
است(، چالش  ها و چشم  انداز تحقق این امر 

را چگونه می بینید؟ 
جهت پويا نمودن وضعيت اقتصادی در سواحل 
جنوبی كشــور )مكران( نياز است كه توسعه 
دريا محور صورت پذيرد. كليه ارگانها بايستی با 
تالشی مظاعف نسبت به اجرايی نمودن تدابير 
معظم له داشته باشــند. مهمترين فاكتور در 
توسعه نوار ساحلی جنوب كشور توسعه درونزا 
در آن مناطق می باشد كه بايستی به صورت 
جدی آن را دنبال نمود. توســعه بايســتی در 
سطوح مختلف اجتماعی، امنيتی، اقتصادی و 
فرهنگی به صورت همزمان صورت پذيرد. نگاه 
به زيرساخت موجود با بهره گيری از ظرفيت 
هــای فنــاوری دريايی می تواند در توســعه 

سواحل مكران كمك شايانی نمايد.

بیستمین  اســت،  توجه  شایان 

همت  به  دریایی  صنایع  همایش 

انجمن مهندسی دریایی ایران با 

ارگانهای دریایی کشور  همکاری 
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دفاع  و  اسالمی  انقالب  موزه  باغ 

مقدس - تهران برگزار می شود. 
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لزوم استفاده از متخصصان دریایی برای توسعه سواحل جنوب کشور 

آموزش باالترین سطوح ناوبری با شبیه ساز داخلی 

عضــو هیئت علمی 
صنعتی  دانشــگاه 
نوشــیروانی بابــل 
است  ضروری  گفت: 
از ایــده  ها و نظرات 
دریایی  متخصصان 
از  برای توسعه سواحل جنوبی کشور بیش 

پیش استفاده نمود.
عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی نوشيروانی 
بابل در گفتگو با ستاد خبری بيستمين همايش 
صنايع دريايی با بيان اينكه دانشــگاه صنعتی 
نوشــيروانی بابل در دو گرايش مهندسی دريا 
)دانشكده مكانيك( و گرايش مهندسی سواحل، 
بنادر و سازه های دريايی )دانشكده عمران( در 
مقاطع كارشناسی، ارشد و دكتری دانشجو می 
 پذيرند كه شاهد خروجی  های خوبی بخصوص 

در زمينه انرژی های تجديدپذير دريايی نظير 
توربين  های بادی دريايی و جاذب  های انرژی 
موج بوده  ايم، اظهار داشت: ليكن به دليل نوپا 
بودن اين رشــته  ها بخش مهمی از تحقيقات 
صورت گرفته بصــورت عددی بوده و امكانات 
آزمايشگاهی و عملی اين دانشگاه محدود است. 
رضا دزواره رسنانی با بيان اينكه متأسفانه شاهد 
ارتباط صنعت دريا با دانشگاه  های فعال در اين 
زمينه نيستيم و پروژه  های مشتركی كه تعريف 
می شــود نهايتا محدود به يك يا دو دانشگاه 
از شهر تهران است و در اين امر دانشگاه  های 
ديگر بخصوص در شهرســتان  ها مورد غفلت 
واقع شده  اند، افزود: با معرفی و نزديك كردن 
دانشــگاه و صنعت عالوه بر كمك به صنعت 
دريايی منجر به شــكوفا شــدن استعدادهای 
دانشــجويان دريايی و تجهيز آزمايشگاه  های 

دريايی در دانشگاه خواهد شد.
وی در ارتبــاط با تاكيدات مقام معظم رهبری 
بر افزايش تمركز جمعيتی و ايجاد مراكز جديد 
جمعيتی در سواحل جنوب كشور با بيان اينكه 
در سال  های اخير اقدامات زيرساختی خوبی در 
سواحل جنوبی بخصوص سواحل مكران انجام 
شده  اســت و طرح توسعه بنادر چند منظوره 
كوچك يك نمونه از اين اقدامات است كه هم 
نقش پدافندی دارد و هم باعث رونق صيادی و 
بازگشت جمعيت به سواحل خواهد شد، تصريح 
نمود: ليكن طرح  هايی از اين دست پس از اجرا 
رها شده و متاسفانه زير نظر متخصصان حوزه 
دريا برای ســاماندهی و بهره  برداری پر بازده 
نيســتند و ضروری اســت از ايده  ها و نظرات 
متخصصان دريايی بيش از پيش استفاده نمود. 

تفاهمنامه ای در خصوص نصب و راه اندازی 
شبیه ســاز پل فرماندهی کشتی فی مابین 
انجمن صنفی دریانــوردان تجاری ایران و 
شرکت دانش بنیان سورین طبرستان امضاء 
شد؛ این محصول کشــور را در زمینه های 

نموده  نیاز  بی  نظامی  و  تجاری 
است.

تفاهم نامه همــكاری فی مابين 
انجمن صنفی دريانوردان تجاری 
ايــران و شــركت دانــش بنيان 
سورين طبرســتان در خصوص 
نصب و راه اندازی شبيه ساز پل 
فرماندهی كشتی برای اين انجمن 
امضاء  تاريــخ 1397/09/03  در 

گرديد. 
به گفته مديرعامل شــركت دانش بنيان دريا 
پردازشگران ســورين طبرستان بومی سازی، 
ساخت و توليد شبيه ساز پل فرماندهی كشتی 
با ثبت اختراع )9337٨( يك دستاورد بزرگ 

است. 
خليل پناهی به خبرنــگار مارين نيوز گفت: 
تا به امروز اين شــركت دانــش بنيان موفق 
گرديــده با اخــذ تاييد موسســه رده بندی 
داخلــی در ســه كالس متفاوت نســبت به 

ســاخت و توليد شــبيه ســاز پل فرماندهی                                                       
TITAN� و   TITAN�S1، TITAN�S2

S3 اقدام نمايد. ايــن محصول همپای نمونه 
خارجی اســت و در بازديد اساتيد و مدرسين 
حوزه آموزش دريايی كشــور و متخصصين و 

كارشناسان زبده نيروهای مسلح دريايی، مورد 
تاييد قرار گرفته است. اين شركت با توسعه و 
بروز رسانی های درخواستی، تمامی خواسته 
ها را عملياتی و در اين راســتا صنعت دريايی 
كشــور را در زمينه های تجاری و نظامی بی 

نياز نموده است.
پناهی با اشــاره به اين كه انگيزه شــروع اين 
پــروژه به زمــان اوج تحريم ها و مشــكالت 
ارائه پشــتيبانی از ســوی كشور ســازنده بر                  

می گردد، تصريح كرد: با راه اندازی خط توليد 
اين محصول صنعت دريانوردی كشور می تواند 
با قيمتی بسيار مناسب تر از نمونه خارجی از 

آن بهره مند گردد.
شايان توجه است، سه كشــور روسيه، هلند 
و نروژ تــوان توليد اين محصول را 
دارنــد كه در باال بــردن كيفيت و 
دريانوردان  آموزشی  مهارت  سطح 
اســتفاده شــده و آموزش آن جز 
الزامات سازمان بنادر و دريانوردی 
اســت كه در كالس های متفاوتی 
ارائه و از سطح هنرستان های علوم 
تا باالترين سطوح آموزش  دريايی 

ناوبری مورد استفاده قرار گيرد.
اين ســيموالتور حتی با دارا بودن 
قابليت نصب در فضايی از كشــتی ها با ارائه 
شبيه سازی عمليات برای افسران كشتی توان 
مهارتی آن ها را در شرايط جوی متفاوت باال 

می برد.
گفتنی اســت، امضاء اين تفاهمنامه در جهت 
حمايت از طــرح ها و ابداعــات و نوآوريهای 
دريانوردان نخبه و خوش فكر با پيگيری كميته 
علمی و پژوهشــی انجمن صنفی دريانوردان 

تجاری ايران صورت پذيرفت.  

صفحه 14شماره 130/ ویژه نامه همایش - آ ذرماه 1397



میراث فرهنگی دریایی یک سرمایه ملی / غفلت از سرمایه  های انسانی کارآمد 

کنشگر حوزه میراث  فرهنگی  دریایی گفت: 
دریایی  فرهنگی  میراث  روی  پیش  مشکل 
تکنولوژی و بودجه نیست، شده  ایم بازیچه 
دست برخی از کشورهایی که داعیه کمک 
به ما را دارند، دائما به ریســمان آنها چنگ 
می زنیم و از ســرمایه  های انسانی کارآمد 

خود غافل مانده ایم.
 به واســطه وجود بيش از ســه هزار كيلومتر 
خط ساحلی در شمال و جنوب كشور و افزون 
بر آن، وجود درياچــه  ها، رودخانه  ها و جزاير 
كوچك و بزرگ با حجم گسترده  ای از ميراث 
 فرهنگی  به  جای مانده از بر هم كنش بشــر با 

بدنه های آبی در ابعاد مختلف روبرو هستيم. 
در اين ارتباط گفتگويی با رامين  اديبی مدير 
مسئول نشــريه باستان شناسی منظر دريايی 
و كنشگر حوزه ميراث  فرهنگی  دريايی انجام 

داده ايم كه بدين شرح است:

جدیدا تیمی از آذربایجان و روسیه دست به 
کاوش در دریای کاسپی زده اند، به نظر شما 
تیم باستان شناسی دریایی ایران می تواند با 

این گروه همکاری نماید؟ 
اجــازه بدهيد در ابتــدا برای اتخــاذ چنين 
تصميمی كه پس از گذشته ٥ دهه از نخستين 
كاوش علمی در غرب دريای كاسپين صورت 
گرفته، به جامعه جهانی باســتان شناســان 
دريايــی تبريك عرض نمايــم. همانگونه كه 
مستحضر هستيد در ميان كشورهای پيرامون 
دريای كاســپين، ايران تنها كشوری است كه 
به عضويت كنوانســيون حفاظــت از ميراث 
فرهنگی دريايی )يا زير آب( يونسكو در آمده 
و از ايــن منظر ايران می تواند نقش موثرتری 
در انجام پژوهش  های باستان  شناختی  دريايی 
در دريای كاسپی داشته باشد اما تاكنون هيچ 
برنامه موفقی از ســوی هيــچ ارگان دولتی، 

خصوصی و مردم نهادی به جهت ســاماندهی 
ميراث فرهنگی دريايــی پيرامون كرانه های 
جنوبی دريای كاســپی صورت نگرفته است؛ 
عمق فاجعه زمانی مشــخص می  شــود كه 
دوســتان كارشناس به تحليل مويرگی ميزان 
خسارات وارد شده بر ميراث فرهنگی دريايی 
از تاريخ كشف آن اثر تا امروز می  پردازند. اگر 
درك شما از تيم به مثابه گروهی مشخص در 
يك ســازمان دولتی است كه بر صندلی تكيه 
زده اند و پشــت ميزهايشــان نشسته  اند اين 
همكاری هيچگاه منعقد نخواهد شــد اما اگر 
درك جنابعالــی از گروه به مثابه مجموعه  ای 
از تفكــرات كارآمد و موثر افراد تحصيل كرده 
و عالقه  مند به ميراث فرهنگی دريايی باشــد 
آنگاه ما توانايی شــركت در چنين رويدادهای 

بين  المللی را خواهيم داشت. 
آیا دســتاوردهای این کاوش یا کاوش های 
تحقیقاتی دیگر متعلق به تمام کشورهای 

منطقه است؟ 
بايســتی به اين نكته توجه نمود؛ هنگاميگه 
صحبت از ميراث فرهنگــی دريايی در ميان 
است؛ اهميت آن به عنوان بخش جدايی  ناپذير 
از ميراث فرهنگی بشــری و عاملی فوق  العاده 
مهم در تاريخ آدميان، ملت  ها و روابطشــان با 
يكديگر در طول تاريخ نيز مطرح اســت. پس 
بايســتی به ميراث فرهنگی دريايی به مثابه 
ميراثی مشترك برای بشريت نگريست. شايان 
ذكر است با تحليل و تفســير درست ميراث 
فرهنگی دريايــی می  توان بــه پديده  هايی 
همچون جهانی  ســازی، مهاجــرت، تجارت، 
فناوری، امور نظامی، ميراث مشــترك و ... پی 
برد اتفاقاً يكــی از كاركردهای پژوهش های 
باستان شناختی دريايی آشكار نمودن عناصر 
ميان  فرهنگی اســت. برای نمونه؛ كشتی  ها 
به مثابه ابزار قــدرت، اقتصاد و فرهنگ دائما 
در ميان ســرزمين  های مختلف در حال رفت 
و آمد بوده  اند. بر اســاس، آيين   نامۀ يونسكو 
برای فعاليت  های مستقيم در ارتباط با ميراث 
 فرهنگی  دريايی، انواع مختلف ميراث به لحاظ 
اعتباری عبارتند از: "ميراث  جهانی، مشترك، 

ناملموس، زيــرآب، بومی و..." كــه می  توان 
ميراث فرهنگ  دريايی را در يكی از اين دسته 
 بندی  ها جانمايی كرد؛ همچنين ارزش ميراث، 
در ســطوح مختلف بين  المللی، ملی، منطقه  
ای و بومی اولويت  گذاری می  شــوند. شايان 
ذكر اســت، در كاوش  هايی باستان شناختی 
كــه حدود ٥ دهه قبــل در پيرامون آب  های 
قلمرو كشور آذربايجان در سايت  هايی بندوان 
1 و بندوان 2 صورت گرفت شواهدی به دست 
آمده كه عمق ارتباط اين پژوهش  ها با ايران را 
مشخص نمود. به طور كلی، كشورهای پيرامون 
دريای كاسپی دارای فرهنگ و تاريخ مشترك 
هستند و در يكی از راهبردترين مناطق جهان 
واقع شــده  اند. از اين رو انجام پژوهش  هايی 
مشترك كشــورهای منطقه در حوزه ميراث 
فرهنگی با هدف تقويت آگاهی ايشان از اتحاد 
جدايی ناپذير ايشــان و ترويج آداب و رسومی 
كه مردم منطقه را با همديگر پيوند می  دهد 
دارای اهميت زيادی است. گاها تصور بنده از 
ميراث فرهنگی دريايی به مثابه ميراث صلح و 

پيوند ميان ملت های مختلف است. 
تاکنون برنامه ای برای کاوش در حوزه دریای 
کاسپین داشــته  ایم و آیا ما می توانیم با 
کشورهای همسایه تحقیقات مشارکتی انجام 

دهیم؟ 
اگــر بخواهيم پــروژه های صــورت گرفته را 
با اســتانداردهايی كه از ســوی يونسكو برای 
پروژه  های باســتان شــناختی دريايی مقرر 
شده مقايسه نماييم به جز پژوهش  های ديوار 
گرگان هيچگونه برنامه منسجم و استانداردی 
از سوی ارگان  های متولی در اين ناحيه انجام 
نشــده، كه قابل توجه جامعه جهانی باستان 
شناسان دريايی باشــد. البته چند پروژه ملی 
مانند كاوش باســتان  شــناختی كشتی  های  
غرق شــده در اميرآباد الهيجان و زاغمرز نكا، 
ثبت بقايای كشــتی غرق شده قروق و رودسر 
و واكاوی منظر فرهنگ دريايی استان گيالن 
صورت گرفت كه متاسفانه به غير از چند مقاله 
فارسی و انگليسی هنوز گزارشی منسجمی از 
آنها از سوی پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی 
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منتشر نشده اســت، حتی پس از چند سال 
پرونده ثبتی بقايای كشتی قروق هنوز در پيچ 
و خم روند اداری ســازمان ميراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی قرار دارد. تا امروز 
كه بنده با شما صحبت می كنم كليه فرضيات 
مطرح شــده در خصوص منشاء كشتی  های 
كشف شــده در پيرامون كرانه  های جنوبی 
دريای كاســپی، روسيه را هدف گرفته  اند به 
عبارت ساده  تر كليه كارشناسان متفق القول 
بر اين باروند كه اين كشتی ها روسی هستند 
بنابراين ارتباط با كارشناسان روس، آذری و 
حتی قــزاق و تركمن در قالب همكاری های 
مشــترك بين المللی بر روند تسهيل و حل 
مسائل ناشــناخته در مورد اين يافته باستان 

شناختی به شدت موثر است. 
اهمیت تحقیقات باستان شناسی در زیر دریا 
چیست؟ آیا در این حوزه برای کشورهای 

ذینفع هر منطقه ای، رقابت وجود دارد؟ 
ســوال خوب و عميقی پرســيديد، می  توان 
معيارهای زيادی را برای پژوهش  های باستان 
شــناختی دريايی قائل شــد كه از آن جمله 
می  توان به معيار زيبايی  شناســی، تاريخی، 
علمی، فناوری، اجتماعی يا معنوی، تجربی، 
اقتصادی، اموال عمومي يا مشترك، وابستگی 
 های قومی، ملی و .... اشــاره كــرد، اما اجازه 
بدهيد برای به رخ كشــيدن اهميت ميراث 
فرهنگــی دريايی با يك مثال اين ســوال را 

واكاوی كنيم. 
Mi� /2000 )بنا به عقيــده *مايكل فلكــر 

بيليتونگ  بقايای شــناور   :)chael Flecker

اولين كشتی غرق شده  باستانی "پارس/عرب" 
می  باشــد كه تا به حال كشف و كاوش شده 
اســت. محموله  ســفال  هايی از كشور چين 
در اين كشــتی و موقعيت اين كشتی در آب  
های اندونزی، شــواهد باستان  شناسانه انكار 
ناپذيری را ارائه می  دهند كه نشــان دهنده  
تجارت مســتقيم ميان غرب اقيانوس هند و 
چين در اواخر هزاره  اول ميالدی می  باشــد. 
به عقيده *جان گای, موزه دار و كارشــناس: 
"بينش منحصر بفردی كه باســتان  شناسی 
كشتی  های غرق شده در خصوص تجارت و 
تبادل در طول تاريــخ پيش روی عموم قرار 

می  دهد، شايان توجه است". محموله كشتی 
غرق شده بليتونگ نشــان دهنده  مقياس و 
پيچيدگی ارتباط فی  مابين مسلمين در صدر 
اسالم و بودايی  ها در طی يك هزار سال است. 
بقايای مذكور گواهی از پيوندهای فرهنگی و 
تجاری قوی فی  مابين امپراتوری  ها باستانی 
آســيا قبل از ورود اروپايی  ها به اين نقطه از 
جهان اســت افزون بر آن، بقايای و محموله 
كشتی بليتونگ به طور گسترده  ای مفاهيم 
غربی همچــون جهانی  ســازی، مهاجرت و 
تجارت در اين منطقه را به چالش می  كشــد 
و اين بدان معناست كه مفهوم جهانی  سازی 
)globalization( در آســيا نسبت به اروپا از 
قدمت بيشتری برخوردار است. بدون ترديد 
پژوهش های باســتان شــناختی دريايی در 
آشكار نمودن پيشينه پديده جهانی  سازی در 
آسيا تاثير بسزايی داشته است. بی گمان امروزه 
با توجه به گستردگی دامنه پژوهشی در قلمرو 
فرهنــگ دريايی مفهوم آن نيز دســتخوش 
تحوالت بزرگ و خوشــايندی شده به گونه  
ای كه فرهنگ دريايی محتوايی فراتر از بهره 
 وری بشر از دريا را دربر می  گيرد و سازه  های 
مرتبط با دريا، شناسه  ها و پيوندهای فرهنگی 
به وجــود آمده بين دريانــوردی و مردم نيز 
مشمول آن می  گردد؛ برای نمونه، هنگاميكه 
به حاصل پژوهش  های ميان  فرهنگی با تمركز 
بر جوامع ساحل  نشين نظر بيافكنيم، درك 
عميقتــری از موضوعاتی همچون پيچيدگی 
 ها، خويشاوندی، ازدواج، تبار، روند اجتماعی 
شــدن، مذهب، جنگ، اقتصاد، فناوری و … 
پيدا خواهيم كرد. از اين رو كشورها با مقاصد 
و اهداف مختلفی وارد اين حوزه از مطالعات 
می  شوند؛ برای نمونه كشورهای عربی و غربی 
به جهت واكاوی و احياء پيشــينه دريانوردی 
خودشان سرمايه  های زيادی را در اين حوزه 
فعال كرده  اند. حتی گاها مشاهده شده برخی 
كشورها در قالب گسترش پيوندهای سياسی 
و تجاری در پژوهش  های فوق الذكر شركت 
می  كنند. اخيراً كشور چين پروژه  ای را تحت 
عنوان "يك مســير يك كمربند" راه اندازی 
كرده است كه ميلياردها دالر برای آن هزينه 
نموده و بسياری از كشورهای آسيايی در آن 

سهيم هستند. بخشــی از بودجه فوق الذكر 
جهت امور فرهنگی فعال شده بر همين اساس 
تعدادی از كارشناسان سازمان ميراث فرهنگی 
به جهت آموزش  های باستان  شناسی زيرآب 
به كشــور چين دعوت شده و پس از آن نيز 
خبرهای رسمی مبنی بر اين است كه در ماه 
جاری چينی  ها برای پژوهش  های باســتان  
شناختی دريايی به كرانه های شمالی خليج 
فــارس در ايران خواهند آمــد. از آنجايی كه 
ميراث فرهنگی دريايی به مثابه سرمايه ملی 
است مطبوعات بايستی در تمام طول فرآيند 
اين پروژه كليه امور را  بازبينی بكنند و يار دوم 

سازمان های متولی و مردم باشند. 
باستان شناسی دریایی در ایران چه وضعیتی 

دارد و چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟ 
اگر بخواهيم خوش  بينانه به موضوع نگاه كنيم 
پژوهش  های باستان شناختی دريايی در ايران 
در مرحله گذار اســت اما هنوز تصور درست 
و همه گيری از باستان شناسی دريايی برای 
پژوهشــگران و مردم خلق نشده. در حقيقت 
آنچه توسط مسئولين بيان می شود با آنچه در 
دنيای واقعی رخ می  دهد از زمين تا آســمان 
متفاوت اســت؛ روز به روز بر كميت ميراث 
فرهنگــی دريايی در ايران افزوده می شــود 
به همان نســبت تخريب ها شدت می گيرد. 
انحصارگرايــی در اين حوزه بيداد می  كند و 
پژوهشگاه ميراث فرهنگی، اين حوزه را زياد 
جدی نمی  گيرد؛ مشــكل پيش روی ميراث 
فرهنگی دريايی تكنولوژی و بودجه نيســت 
بلكه عــدم وجود نيت  هــای خالص و پاك 
اســت. در اين مرحله شده  ايم بازيچه دست 
برخی از كشورهايی كه داعيه كمك به ما را 
دارند، دائما به ريسمان آنها چنگ می زنيم و 
از سرمايه  های انسانی كارآمد خودمان غافل 
مانده ايم. در صورتيكه می  توان شبكه  ای از 
متخصصيــن بومی و غير بومی را ايجاد نمود 
تا با هم  افزايی يكديگر و پشــتيبانی سازمان 
 های متولی از تخريب ميراث فرهنگی دريايی 
جلوگيری به عمل آورد؛ البته در حال حاضر 
نيز بر روی نظريه شــبكه  ای از متخصصان 
بومی و غير بومی كه با نظريه منظر فرهنگ 

دريايی تركيب می  شود متمركز هستيم.   
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نشســت برنامــه ريــزی و هماهنگی 
با  "بيستمين همايش صنايع دريايی" 
حضور نمايندگان ارگانهای دريای كشور 
در محل دفتر انجمن مهندسی دريايی 

ايران برگزار شد.
جلسه ستاد اجرايی "بيستمين همايش 
صنايع دريايی" با حضور محمدســعيد 
سيف، رييس انجمن مهندسی دريايی 
ايــران، محمدرضــا بهاری و حســن 
قاســمی به ترتيب دبير و دبير كميته 
علمی كنفرانس و نماينــدگان ارگانها 

و شــركتهای دريايی كشور با ارائه گزارشی از 
اقدامات انجام شده در محل دفتر انجمن برگزار 
شد.همچنين گزارشی از روند دريافت مقاالت، 
بررســی، نحوه انتخاب و دســته بندی آنها و 
برنامه ريزی های صورت گرفته جهت برگزاری 

اين دوره از همايش در موزه انقالب اســالمی 
و دفاع مقدس تهران در تاريخ چهارشنبه 21 
آذرماه 97 ارائــه و در ادامه حاضرين به بيان 
نقطه نظرات ارزنده و سازنده خود پرداختند. 
روش و دســته بندی مقاالت برای هر نشست 
بررسی شــد و از متقاضيان ارائه كارگاه های 

آموزشی درخواســت گرديد تا سريعا 
اعالم آمادگی نمايند. 

همچنين در اين نشست مقرر گرديد 
فعاليت های شــركت های دريايی در 
اين همايــش معرفــی، موضوع مهم 
"تحريــم و فرصتهای پيش رو صنعت 
دريايــی" در پنلهــا و كارگاه ها مورد 
توجه قرار گيرد و تدابيری برای تسهيل 

حضور دانشجويان انديشيده شود. 
دبيرخانه همايش اعــالم نمود، ثبت 
نام از طريق سايت كنفراس به آدرس 
miciran.ir درحال انجام اســت. شايان توجه 
اســت، بيســتمين همايش صنايــع دريايی 
چهارشــنبه 21 آذرماه 1397 در موزه انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس تهران با برنامه های 

تخصصی و علمی برگزار می شود. 

برگزاری جلسه ستاد اجرایی بیستمین همایش صنایع دریایی 

چاپ مقاالت برتر همایش در مجالت علمی-پژوهشی انجمن

مقاالت برتر بيستمين همايش صنايع دريايی 
به منظور چاپ در مجالت علمی پژوهشــی 
انجمن مهندسی دريايی ايران معرفی خواهند 

شد.
امســال طی تصميم كميته علمی بيستمين 
همايش صنايع دريايــی و نظر مثبت دبير و 
دبيركميته علمی ايــن كنفرانس، مقاالت با 

دقت بااليی داوری گرديد.
بطور متوسط هر مقاله حداقل يك بار توسط 
داوران محترم برای اصالح به نويسنده مربوطه 

ارجاع شد كه ضريب پذيرش مقاالت با توجه 
به افزايش كيفيت مــورد نظر كميته علمی، 

كاهش يافت. 
دبيرخانه همايش بيستم صنايع دريايی با توجه 

به ارتقای سطح علمی اين رويداد اعالم نمود، 
مقاالتی كه از طــرف كميته داوری به عنوان 
مقاالت برتر معرفی شوند بعد از اتمام همايش 
بــه منظور داوری ســريع و مجدد به مجالت 
علمی- پژوهشی انجمن مهندسی دريايی ايران 

معرفی می گردند تــا در صورت تاييد داوران 
مجالت در اين نشريات چاپ گردند. 

www.miciran.ir :پايگاه رسمی كنفرانس
info@miciran.ir :ايميل كنفرانس
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ابالغ امکان تغییر تابعیت کشتی  های ایرانی به سایر کشورها 

افزایش سه مرحله ای حداقل دستمزد دریانوردان

امکان  مصوبه  رئیس جمهــور  اول  معاون 
تغییر تابعیت کشــتی های ایرانی به سایر 
کشــورها را به وزارت راه و شهرسازی و 

سازمان بنادر و دریانوردی ابالغ کرد.
هيئت وزيران در نشست 13 آبان ماه با پيشنهاد 
دو ســال قبل وزارت راه و شهرسازی - كه در 
تاريــخ 20 دی ماه ســال 9٥ مبنی بر امكان 

تغيير تابعيت كشتی های ايرانی بود- موافقت 
كرد و آيين نامه اجرايی ماده 7 قانون دريايی 
ايران مصوب 1343 به وزارت راه و شهرسازی 

و سازمان بنادر و دريانوردی را ابالغ كرد.
بر اســاس آيين نامه اجرايی اين ماده قانونی، 
مالكان كشتی های ثبت شــده در ايران اعم 
از حقيقــی و حقوقی كه تابعيت ايرانی دارند، 
می توانند از سازمان بنادر و دريانوردی تغيير 

تابعيت اين كشتی ها از ايران به كشوری ديگر 
را درخواست كنند.

همچنين ســازمان بنادر می تواند در صورتی 
كه كشــتی در رهن نباشد، يا عين يا منفعت 
آن در مراجع قضايی مطرح نباشــد، يا اينكه 
كشتی مورد درخواست تغيير تابعيت از سوی 
مراجع ذی صالح به صورت فيزيكی يا اسنادی 
در توقف نباشند، با درخواست تغيير تابعيت 

موافقت كند.
بنا بر تصويب نامه مذكور، كشــتی ای كه از 
تابعيت ايران خارج می شود، حق برافراشتن 
پرچم جمهوری اسالمی ايران بر فراز كشتی 
خود را نخواهد داشت. نام و شماره ثبت شده 
برای كشتی تغيير تابعيت يافته به هيچ كشتی 

ديگر ايرانی واگذار نخواهد شد.
اين تصويب نامه می افزايد: كشتی های ايرانی 
كه سازمان بنادر مجوز تغيير تابعيت می دهند، 
می توانند در صورت درخواست مجدد مالكان، 
تابعيت جمهوری اســالمی ايران را بار ديگر 

دريافت كنند.

در نشست دو ساالنه تعيين جدول حداقل 
حقوق دريانوردان ســرانجام پس از چند 
سال، توافق برای افزايش حداقل دستمزد 
دريانوردان براساس شاخص های اقتصاد 
بين المللی حاصل گرديــد كه از تاريخ 

معين در سال 2019 تا سال 2021 طی 
سه مرحله افزايش خواهد يافت.

نشست دو ساالنه تعيين جدول حداقل 
حقوق دريانوردان با حضور نمايندگان و 
 ITF( مقاماتی از اتحاديه مالكان كشتی ها

ICS(،، پارلمان اروپا، صندوق بين المللی 
پول )IMF( و انجمن صنفی دريانوردی 
تجاری ايــران در مقر اصلی ILO در ژنو 

برگزار گرديد.
بر اســاس اين گزارش، ســامان رضايی 
نماينده انجمن صنفی دريانوردی تجاری 
ايران در اين نشســت به عنوان يكی از 6 
رای اصلی هيــات منتخب اتحاديه های 
دريانــوردی و يكــی از 12 رای كميته 
انتخاب  مشــترك دريانوردان و مالكان 

گرديد. 
در اين جلسه چالشــی سرانجام پس از 
چند ســال، توافق برای افزايش حداقل 
دســتمزد بر اساس شاخص های اقتصاد 
بين المللی حاصل گرديــد كه از تاريخ 
معين در سال 2019 تا سال 2021  طی 

سه مرحله افزايش خواهد يافت. 
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سازمان صنایع دریایی برای ساخت انواع شناورها آماده است

مديرعامل ســازمان صنايع دريايــی وزارت دفاع 
گفت: ســازمان صنايع دريايــی وزارت دفاع در 
راســتای انجام مأموريت نيروهای دريايی ايران 
نسبت به طراحی، ساخت و تامين تجهيزات انواع 

شناورها آمادگی دارد.
مدير عامل سازمان صنايع دريايی وزارت دفاع طی 
گزارشی از روند اجرايی ساخت زير دريايی غدير 
9٥٥ و تعميرات اساســی زير دريايی جمهوری 
اســالمی ايران )غدير 942 (اظهار داشت: مراحل 
طراحی، ســاخت و تجهيز زير دريايی جمهوری 
اسالمی ايران غدير 9٥٥ با تالش وكوشش شبانه 
روزی دانشــمندان جوان و خالق سازمان صنايع 
دريايی وزارت دفاع به اتمام رسيد و پس از اجرای 
موفقيت آميز تســت های كارخانه ای )FAT( و 
ساحلی )HAT( و دريايی )SAT( با موفقيت به 
نيروی دريايی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 
ايران تحويل شــد. امير دريادار امير رســتگاری 
خاطر نشــان كرد: فرآيند طراحی و ساخت بدنه، 
شامل ســازه فوالدی )بدنه نرم و بدنه سخت ( و 
ملحقات ســازه ای و متعاقب آن تأمين، ساخت، 
نصب و راه اندازی بيش از 7٥ ســامانه مكانيكی، 
تأسيســاتی، تحرك و رانش، برق و الكترونيك، 
ناوبــری، مخابرات، هدايت آتش و ســالح آغاز با 
انجام بيش از 10 هزار فعاليت اجرايی و بهره گيری 
از شــبكه توانمند داخلی متشكل از 200 مركز 
دانشگاهی، شــركت های دانش بنيان، صنعتی 
و ســازمان ها و صنايع وزارت دفاع و پشــتيبانی 
نيروهای مسلح و نيز متخصصين نيروی دريايی 
راهبــردی ارتش جمهــوری اســالمی ايران در 
ارديبهشت ماه ســال جاری به اتمام رسيد و در 
هفتم آذر تحويل نيروی دريايی راهبردی ارتش 

جمهوری اسالمی ايران شد.
وی همچنين گفــت: از ويژگی های بارز اين زير 
دريايی در مقايسه با ساير شناورهای هم كالس 
خود كه در جنوب كشور در حال انجام مأموريت 
می باشند، می توان به بهينه سازی و بومی سازی 

تجهيزات و ماشين آالت اصلی اشاره كرد.
وی افزايش قدرت دفاعــی و بازدارندگی نيروی 
دريايی جمهوری اســالمی ايران،ورود به عرصه 
طراحی، ساخت و بهينه سازی و تعميرات اساسی 
زيردريايی های كالس سبك، متوسط وسنگين، 
تقويــت روحيه خودبــاوری و خــود اتكايی در 
تالش گران عرصه علم و صنعت دريايی كشــور، 
اكتســاب فناوری های نوين و كســب دانـــش 
فنی ساخـــت سامانه ها و تجهيز انواع مختلف 
زيردريايــی ها، ايجاد و تقويت شــبكه همكاران 
توانمند در زنجيره تأمين و ساخت زير سامانه ها، 
صرفه جويی ارزی با انجام بومی ســازی و بهينه 
سازی های تجهيزات و سامانه ها، ايجاد اشتغال 
بصورت مستقيم و غير مستقيم در سطح استان 
و كشور، رسوب دانش در حوزه سخت افزار و نرم 
افزار، تربيت نيروی انســانی متخصص در حوزه 
های طراحی و مهندســی ساخت بعنوان هسته 
های دانا را از مهمترين دستاوردهای اجرای پروژه 

غدير برشمرد.
امير رســتگاری در پايان تصريح كرد:  ســازمان 
صنايع دريايی وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای 
مســلح آمادگی دارد در راستای انجام مأموريت 
نيروهای مقتدر دريايی جمهوری اســالمی ايران 
نسبت به طراحی، ســاخت و تأمين تجهيزات و 
تسليحات دريايی انواع شناورهای تندرو، سطحی، 

زيرسطحی و اثرسطحی اقدام كند.

برگزاری دومین همایش ملی 
پیشرانه های دریایی 

دومين همايش ملی پيشرانه های دريايی 
كشــور با هدف ارائه دستاوردهای علمی 
در حوزه پيشــرانه هــای دريايی، جمع 
آوری ايده ها، پژوهش ها و نظرات علمی 
پژوهشــگران و صنعتگران در اسفندماه 
ســال جاری در دانشگاه صنعتی شريف 

برگزار می شود.
صنعت كشتی ســازی را می توان يكی 
از مهمترين اركان صنايع دريايی كشــور 
عنوان نمود. اين صنعت به عنوان يكی از 
محورهای اشتغال زايی و توسعه صنعتی 
كشــور نقش به ســزايی ايفا می كند. از 
مهمتريــن گلوگاه های صنعت كشــتی 
ســازی توجه به تأمين و بومی ســازی 
پيشرانه ها می باشد. پيشرانه های دريايی 
يكی از پر اهميت ترين اركان توليد شناور 
در سطح جهان بوده و نقش عمده ای در 
گسترش صنايع دريايی ايفا نموده است.. 

ســازمان صنايع دريايــی وزارت دفاع با 
همكاری ارگان های دريايی كشور در نظر 
دارد دومين همايش ملی پيشــرانه های 
دريايی كشور را با هدف ارائه دستاوردهای 
علمی در حوزه پيشرانه های دريايی، جمع 
آوری ايده ها، پژوهش ها و نظرات علمی 
پژوهشــگران و صنعتگران در هفته اول 
اسفندماه ســال جاری در محل دانشگاه 

صنعتی شريف برگزار نمايد. 
عالقــه منــدان مــی تواننــد جهــت 
كســب اطالعــات تكميلی بــه پايگاه 
اطــالع رســانی همايــش به نشــانی                                             
www.MPropulsionC.irمراجعه نمايند.

آموزش
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نشست بهره  برداری از فناوری  های داخلی در حوزه پیشرانه  های دریایی

نشست بهره  برداری از فناوری  های داخلی 
در حوزه پیشرانه  های دریایی به همت مرکز 
فن بازار ملی معاونت علمی برگزار می  شود.

مركز فن  بازار ملی معاونت علمی در نظر دارد 
"نشست بهره  برداری از فناوری  های داخلی در 
حوزه پيشرانه  های دريايی" را با هدف معرفی 
دستاوردها و سطح توان فنی مهندسی شركت  
های داخلی به رئيس و مديران سازمان صنايع 

دريايی برگزار كند.
اين رويداد در خصوص اســتفاده از ظرفيت و 
توانمندی فناوران بومی، به منظور رفع نيازهای 
فنی و فناوری در خصوص پيشران  های دريايی 
و حمايت از توليدات و دســتاوردهای داخلی 
در اين حوزه برگزار می  شــود و  مخاطبان آن 
متشكل از متخصصين و مسئولين حوزه دريايی 

و صنعتی از سراسر كشور هستند. 
مــدل اجرايی اين نشســت 1 روزه، مبتنی بر 
برپايی نمايشــگاه ويژه شركت های منتخب 
و برگزاری جلســات تخصصــی B2B )بنا به 
درخواســت بازديدكنندگان( حول محورهای 

اصلی رويداد است.
شــركت  های منتخــب در قالب نمايشــگاه، 
دســتاوردها اعم از محصوالت و فناوری  های 
خود را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار می 

 دهد.
در ادامه نيز جلسات و مذاكرات تخصصی برگزار 
خواهد شد. همچنين كارگزاران تبادل فناوری 

مركز فن  بازار ملی نيز برای تســهيل فروش و 
توسعه بازار محصوالت شركت  های دانش بنيان 

در اين رويداد حاضر می  شوند.
حوزه  های تخصصی اين نشست شامل  ريخته 
گری، شــكل دهی فلزات، مدل سازی و قالب 
ســازی، خدمات طراحی، ابزار دقيق، عمليات 
حرارتی، كنترل و مانيتورينگ با كاربرد در حوزه 

شهرك های صنعتی است.
بر اين اساس آن دســته از شركت های فعال 
در هر يك از زمينه  های كاری فوق )در سطح 
كشور( كه دارای شــرايط عمومی الزم باشند 
می  توانند برای حضور در اين نشست ثبت نام 
نمايند. شــايان ذكر است با توجه به تخصصی 
بودن اين رويداد و محدوديت ظرفيت پذيرش، 
انتخاب شركت های متقاضی حضور در نشست، 
پس از ارزيابی متقاضيان بر اســاس مدارك و 
مستندات ارسال شــده، توسط مركز فن  بازار 
ملی ايران انجام شده و نتيجه به شركت  های 

منتخب اعالم می  شود.
الزم به ذكر است، مهلت ثبت نام در اين نشست 
22 آذرماه 97 می باشد كه تا 30 آذرماه تمديد 

شده است.
شايان توجه می باشد، نشســت بهره  برداری 
از فناوری  های داخلی در حوزه پيشــرانه  های 
دريايی به همت مركز فــن بازار ملی معاونت 

علمی دی ماه سال جاری برگزار می شود. 

بومی سازی کامل تجهیزات 

نیروی دریایی ارتش

فرمانده نيروی دريايــی ارتش گفت: ما 

می توانيــم آنچه را كــه مجموعه نيروی 

دريايی برای دفــاع از تماميت آب  های 

تحت حاكميت جمهوری اســالمی ايران 

نياز دارد را به طور كامال بومی در كشــور 

بسازيم.

فرمانده نيروی دريايی ارتش در حاشــيه 

بازديد از نمايشگاه رونمايی از دستاوردهای 

فنی و تخصصی نداجا با بيان اينكه آنچه 

در اين نمايشگاه شاهد هستيد بخشی از 

بلوغ، توانايی و خودكفايی مجموعه نيروی 

دريايی ارتش است، گفت: همزمان با ساير 

بخش های كشــور شــامل وزارت دفاع و 

ساير مجموعه  های علمی و تحقيقاتی به 

سطحی از توانمندی  رسيديم كه قادريم 

آن چيزی را كه مجموعه نيروی دريايی 

برای دفــاع از تماميــت آب  های تحت 

حاكميت جمهوری اسالمی ايران و منافع 

كشور در دريا نياز دارد را به صورت كامال 

بومی در كشور بسازيم.

امير دريادار حسين خانزادی تاكيد كرد: 

اين توانمندی  ها نشان می  دهد كه نسل 

انقالب اگر به پا خيزد، هيچ تهديدی بر آن 

اثرگذار نيست.

نظامی
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نصب نخستین عرشه دریایی فاز ۱۳ پارس جنوبی
"چشم عقاب" جدیدترین رادار 

ناوهای جنگی ایران
جديدترين و پيشرفته  ترين دستاورد راداری 
ارتش جمهوری اســالمی ايران با نام "چشم 
عقاب" قابليت های جديدی برای شناورهای 

جنگی كشورمان به ارمغان خواهد آورد.
نمونه جديدترين رادار آرايه فازی كشور تحت 
عنوان "چشم عقاب" در نمايشگاه توانمندی 
ها و دســتاوردهای فنــی و تخصصی نيروی 
دريايــی ارتش جمهوری اســالمی ايران در 

هفدهم آذرماه افتتاح شد به نمايش درآمد.
اين رادار آرايه فازی ســه بعــدی كه از نوع 
غيرچرخان و گنبدی اســت، قابليت كشف 
و رهگيــری اهداف ســطحی و هوايی مانند 
هواپيما، پهپاد، بالگرد، شــناورهای سطحی، 
موشــك های سطح به ســطح و موشك های 

پدافندی را دارد.
بــرد اين رادار حــدود 200 كيلومتر و ارتفاع 
آشكارسازی آن 30كيلومتر است كه بر روی 
باند S و طــول موج 2.7 تــا 3.1 گيگاهرتز 
فعاليت می كند. رادار "چشم عقاب" از چهار 
وجه تشكيل شده كه هر وجه آن دارای 1000 
عنصر راداری آرايه فازی اســت و بر روی هر 
وجه خود قابليت رديابی 3 هدف را به صورت 
همزمان )مجموعا 12 هدف( را دارد. همچنين 
به دليل غيرچرخان بــودن اين رادار و حذف 
ادوات مربوط به چرخش بشقاب اعم از شفت، 
بلبرينگ و... تعميــر و نگهداری اين رادار نيز 

راحت تر از مدل های چرخان است.
آشكارســاز اخالل گر با قابليت نمايش جهت 
محافظ،  گيت هــای  فركانــس،  جمينــگ 
رديابی مضاعف، رديابی روی اختالل، كاوش 
مخروطی تصادفی، دارای فيلترهای با شيب 
گذردهی باال و قابليت جبران ســازی سرعت 
باد از ديگر خصوصيات سامانه راداری "چشم 

عقاب" است.
بنا بر ايــن گزارش، ايــن رادار قابليت نصب 
برروی انواع شــناورهای رزمی نداجا را دارد و 
قرار اســت از آن در ناو آموزشی خليج فارس 

نيز استفاده شود.

نظامی

مجری طرح توســعه فاز 13 پارس جنوبی 

از نصب نخســتين ســكوی دريايی اين فاز 

در خليــج فارس خبــرداد و گفت: با تالش 

متخصصان ايرانی نخستين عرشه دريايی فاز 

13 پارس جنوبی با وزن دوهزار و 200 تن، 

در اين ميدان گازی نصب شد.

مجری طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی با 

اعالم اين خبر گفت: از ابتدای ماه گذشــته 

دو عرشــه 13B و 13D به طور همزمان در 

يــارد صنعتی صدرا در بوشــهر بارگيری و 

مهاربندی شدند و آمادگی كامل برای نصب 

در موقعيت های دريايی را داشــتند، اما به 

دليل شرايط ناپايدار جوی و اهميت رعايت 

الزامات ايمنی، نصب سكوی 13B در اولين 

بازه هوايی مناسب انجام شد. 

پيام معتمد با اشــاره به پيشرفت فيزيكی 

بيش از 9٨ درصدی ســاخت سكوی اصلی 

13B گفت: پس از دريافت گزارش شــرايط 

مســاعد آب و هوايی، عمليــات نصب اين 

سكو با پهلوگيری در كنار جرثقيل دريايی 

اچ.ال ٥000 آغاز شد و پس از انجام مراحل 

جداســازی از شــناور FLB124، با تالش 

شبانه روزی مهندسان، نيروهای فنی كارفرما 

و شــركت صدرا بــر روی چهارپايه از پيش 

نصب شده در اين موقعيت قرار گرفت.

معتمد ظرفيت برداشــت روزانه از سكوی 

اصلی فاز 13 پارس جنوبی را ٥00 ميليون 

فوت مكعب )معادل14/2 ميليون مترمكعب( 

عنوان و پيش بينی كرد پس از انجام عمليات 

هــوك آپ و فعاليت های مربوط به اتصاالت 

سكو، اين عرشــه در دی ماه سال جاری به 

بهره برداری برسد.

وی درباره نصب دومين سكوی طرح توسعه 

فاز 13 پــارس جنوبی نيز گفت: در صورت 

 13D مساعد بودن شــرايط جوی، سكوی

كه همزمان با سكوی 13B بارگيری و راهی 

خليج فارس شده اســت نيز در اوايل هفته 

آينده در موقعيت مخزنی خود نصب خواهد 

شد.

به گفته مجری فاز 13 پارس جنوبی، با اتمام 

عمليات نصب و راه اندازی دو سكوی اصلی 

13B و اقماری 13D، برداشــت گاز از طرح 

توسعه اين فاز با ظرفيت استاندارد 1 ميليارد 

فوت مكعب در روز 2٨/4 ميليون مترمكعب( 

انجام خواهد شد.
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نمایش آخرین توانمندی ها و دستاوردهای نداجا 

آخرین توانمندی ها و دســتاوردهای فنی 
جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  تخصصی  و 

اسالمی ایران به نمایش درآمد.
نمايشگاه آخرين توانمندی ها و دستاوردهای 
فنی و تخصصی نيروی دريايی ارتش جمهوری 
اســالمی ايران هفدهم آذر با حضــور دريادار 
حبيب اهلل ســياری معــاون هماهنگ كننده 
ارتش، دريادار حسين خانزادی فرمانده نيروی 
دريايی ارتش و جمعی از فرماندهان و مسئولين 

اين نيرو در ستاد نداجا افتتاح شد.
در اين نمايشگاه ماكت جديدترين ناو موشك 
انداز از كالس سينا )سينای7( كه هم اكنون در 
كارخانجات نيروی دريايی ارتش در بندرعباس 
آخرين مراحل ساخت خود را می  گذراند و به 
نام "زره" نامگذاری شــده است به نمايش در 

آمد. اين سومين شناور از اين كالس است كه 
در آب های جنوب عملياتی خواهد شد. شناور 
اطالعاتی و تجسسی نيروی دريايی نيز با عنوان 
"طالئيه" نامگذاری و بيش از نيمی از مراحل 
ســاخت آن طی شده است. اين شناور وظيفه 
جمع  آوری اطالعات نظامی از شناورهای هدف 
با استفاده از پيشرفته  ترين تجهيزات شنودی، 
راداری، مخابراتی و اطالعاتی را برعهده دارد. اين 
نــاو با 94 متر طول و 1400 تن وزن از كالس 

موج است.
همچنين در اين نمايشــگاه طرح جديدترين 
شناور ايرانی با نام "پروژه سفينه" رونمايی شد. 
اين شناور كه تريماران )سه بدنه( است، مقاومت 
هيدروديناميكی پايينی در ســرعت های باال 
داشته و دارای سيستم رانش متناسب با ابعاد 

و سرعت متناظر است. تعادل هيدرواستاتيكی 
و دريامانی بسيار باال و عرشه وسيع تا دو برابر 
يك شناور تك بدنه هم تناژ، از جمله مهمترين 
مشخصات اين شناور است . اين شناور، يك نوع 
شــناور چند بدنه است كه از يك بدنه مركزی 
الغر و بلند و دو بدنه كناری تشكيل شده است. 
بدنه های كناری توسط عرشه عرضی به بدنه 
اصلی متصل می شوند. بدنه های جانبی نيز تاثير 
قابل توجهی بــر روی تعادل، رفتار ديناميكی، 
ماندگاری در دريا و بارهای موج وارد بر ســازه 
شناور دارند. شناور تريماران، قابليت عمليات در 
شرايط مختلف دريا جهت مقابله با جنگ های 
نامنظم ساحلی و عكس العمل سريع را داراست. 
مدل اوليه اين شناور جهت ارزيابی استحكام و 
عملكرد هيدروديناميكی سازه عرضی، ساخته 

شده و سرعت اين شناور باالی 40 نات است.
ماكت جديدترين ناو موشــك انــداز كالس 
سينا )ســينای 7( نيز در نمايشــگاه آخرين 
توانمندی های و دستاوردهای فنی و تخصصی 
نيروی دريايــی ارتش رونمايی شــد. اين ناو 
موشك انداز هم اكنون در كارخانجات نيروی 
دريايــی ارتش در بندرعبــاس آخرين مراحل 
ساخت خود را می گذراند و به نام زره نامگذاری 
شده و به نمايش در می آيد. اين سومين شناور 
از اين كالس اســت كــه در آب های جنوبی 

عملياتی می شود.
الزم بــه ذكــر اســت، در نمايشــگاه آخرين 
دستاوردهای نيروی دريايی ارتش، دستاوردهای 
مختلف و بســياری در حوزه  های مخابراتی و 
ارتباطی، ساخت شناور، تجهيزات امدادی و ... به 
نمايش درآمده و اين نمايشگاه به صورت دائمی 
در محل ستاد فرماندهی اين نيرو برقرار است. 
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نمایش آخرین توانمندی ها و دستاوردهای نداجا 

Marine Engineering
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دریا در یک نگاه

پل  اجــزای  و  بخش ها 

فرماندهی شناور

آب در  بادی  نیروگاه  عملکرد 

مروری بر ظرفیت برخی از شناورها
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دریا در یک نگاه

میزان و انواع خشونت علیه خدمه 

در سال 20۱8

شناورهای جدید و اوراق شده در 

سالهای 20۱0 تا 20۱5

در  جهانی  ناوگان  تغییرات  سیر 

سال های ۱900 تا 20۱0

Marine Engineering

شماره 130/ ویژه نامه همایش - آ ذرماه 1397 صفحه 25



ماهنامه مهندسي دريا بعنوان نشريه اي خبري-تحليلي در حوزه 
صنايع و امور دريايي كشور به شكل تمام رنگي و گالسه در تيراژ 

بيش از 2000 نسخه منتشر مي شود. 
از آنجا كه اين نشريه، ارگان داخلي انجمن مهندسي دريايي ايران 
است، به شكل عمومي توزيع نمي شود؛ اما براي تمامي ارگان هاي 
دريايي، نمايندگان مجلس، ش�ركت ها، دانشگاه ها، كارشناسان و 
مديران وزارتخانه ها و س�ازمان هاي دولتي مرتبط با صنايع و امور 
دريايي در كش�ور ارسال و نشريه اي شناخته شده و پرمخاطب در 

ميان فعاالن اين حوزه محسوب مي شود. 
همانگون�ه كه اطالع داري�د، صنايع دريايي حيطه گس�ترده اي از 
فعاليت هاي كشتي س�ازي، كش�تيراني، خدمات بندري، شيالت، 
فراس�احل، حف�اري و نف�ت، مطالع�ات دريايي و محيط زيس�ت، 
س�اخت تجهيزات مرتبط و... را ش�امل مي ش�ود ك�ه از اين نظر، 
نش�ريه مهندسي دريا مي تواند آن ش�ركت را با طيف گسترده اي 

از مخاطبان پيوند دهد. 
تعرفه آگهي نشريه مهندسي دريا، طبق جدول پيوست مي باشد:

  • الزم به توضيح است كليه قيمت هاي ذيل  براي اعضاي 
حقوقي انجمن با 30درصد تخفيف محاسبه مي گردد كه در 

صورت عضويت، شامل آن شركت محترم نيز خواهد شد.

مبلغصفحات نشريهقطع آگهيرديف

10/000/000 ريالصفحات داخلی تمام صفحه1

20/000/000ريالدوصفحه وسط دو صفحه2

25/000/000ريالپشت جلد تمام صفحه3

15/000/000ريالداخل پشت جلدتمام صفحه4






