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بیستمینهمایشصنایعدریاییوحفظوحدت،یکپارچگی،همدلیوشکیبایی
درياها در حملو نقل ،تأمين منابع غذايي ،انرژي ،صلح و امنيت از اهميت ويژهاي برخوردارند؛
پيشرفت در عرصه دريايي موجب رشد و توانمندي در همه زمين ه ها شده و هر روز به اهميت
ت هاي اقتصادي ،صنعتي ،علمي و فناوري
اين وابستگي افزوده ميشــود؛ بطوري كه پيشرف 
بسياري از ملت ها به نحوي مرهون پيشرفت آنها در درياست.
ت هاي گسترده و گويایی را در
كشــور ما نیز طی سالهای گذشته در حوزههاي دريايي فعالي 
ي سازي ،شیالت ،گردشگری و  ...شروع كرده است .همچنين
بخش های فراساحل ،بنادر ،كشت 
در اين سالها توجه مسؤوالن به بخش دريا بيشتر شده و ظرفيتهاي 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 بهرهبرداري بهينه از دريا و صنايع دريايي
موجب شــده كه فرصتهاي بسياري از دست برود و نتوان از اين بستر خدادادي استفاده و با
ت هاي اجتماعي و اقتصادي كشور مشاهده كرد.
رشد و ارتقاي آن اثراتش را در پيشرف 
بهرهمندي از منافع دریا این موهبت الهي مستلزم برنامهريزي دقيق و عزم ملي و همهجانبه
ش آفرين در امور دريايي است .باید بپذیریم كه راه توسعه و
ن هاي نق 
كليه دســتگاه ها و ارگا 
پیشرفت نه دستوری بلكه از مسیر اقناع و همراهی جامعه تخصصی در هر حوزه میگذرد.
ن ها و تشــكلهاي تخصصي در این خصوص حلقههــاي ارتباطي و ابزاري جهت هم
انجمــ 
راستايي و هم افزایی توان افراد و شركتها هستند .در كشور ما به خاطر تصدی گری دولت از
ش هاي خصوصي هنوز هم ارتباط مناسبي بين مراكز قانونگذاري و
گذشته و عدم توجه به بخ 
اجرايي كشور با انجمنها بوجود نيامده است.
انجمن مهندســی دریایی ایران بعنوان نهادی علمی و تخصصی در جامعه دریایی کشور با 20
سال سابقه و فراهم آوردن شرایط تضارب افكار و عقاید مختلف ،پیشنهادهای كامل و فرابخشی،
ي حاصل توانســته با اقداماتی
ی ها و تأكيد بر ارتباطات صحيح و نه رقابتهاي ب 
جمعبنــد 
همچون درج مقاالت در نشــريات مختلف ،اطالعرساني مسائل دريايي ،برگزاري نمایشگاه و
همايش های صنایع دريايي و  ...در نهادينه كردن فرهنگ دريايي نقشي مؤثری ایفا نماید.
پس از نوزده دوره برگزاری همایش صنایع دریایی توســط این انجمن ،این رویداد محلی برای
طرح همه دستاوردها ،مسائل ،مشكالت و دستیابی به جمعبندیهای مشترك فارغ از تعلقات
بخشی و سازمانی شده است و انجمن توانسته از این طریق بخش اعظم کارشناسان ،متخصصان،
دانشگاهیان ،شرکتها و مراکز صنعتی ،فنی و دانشگاهی دریایی کشور را گردهم آورد.
ن ها و مراكز
اكنون در آستانه برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی با مشاركت تمامی ارگا 
دریایی كشــور قرار داریم و فرصتي است که بار ديگر مقوله دريا و صنايع و امور وابسته آن در
ســطح جامعه و فراتر از محافل تخصصي و حرفهاي دريايي كشــور مطرح شود تا پاسخگوي
انتظارات موجود باشيم.
امیدواریم كه به همایش اینگونه بنگریم و با قلبی آکنده از ایمان به الطاف خدای مهربان ،حفظ
وحدت ،یکپارچگی ،همدلی و شکیبایی رشد و توسعه صنعت دریایی كشور را شاهد باشیم؛ آنچه
جداجدا طلب می كنیم ،با هم به دست خواهیم آورد.

هیاتتحریریه
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سخ
ندبیرهمایش
توانا بود هر که دانا بود
سپاس خدای را عز و جل که توفیق برگزاری بیستمین همایش
صنایع دریایی را با همیاری اعضای محترم انجمن مهندســی
دریایی ایران و ارگانهای پرتالش دریایی کشورعطا فرمود و یک
بار دیگر فرصت مغتنمی برای اجتماع و همفکری پژوهشگران
و اصحاب نواندیش این صنعــت پویا فراهم گردید .هرچند جو
ســنگین تحریم و حصارهای دشمن بر ذهن ها سایه انداخته و
برخی بدســلیقگی ها در داخل نیز بر روند مطلوب این نشست
تاثیر گذارده ،لیکن با توکل بر خداوند جان و خرد و با تاکید بر
لزوم حرکت پیوسته و پرهیز از ایستایی در مسیر پیشرفت کشور،
این مهم با حضور گرم راهیان پرشوردریایی برگزار میگردد.
بی تردید دریا مایۀ حیات ،بستر تالش خستگی ناپذیر ،گنجینه ای تمام نشدنی از انواع طالجات سفید و سیاه و جاندار و بی
جان ،سمبل صبر و توکل و در یک کلمه رمز پیشرفت مستمر است .در آن نشاط ،همدلی ،قناعت ،تجربه ،فن آوری ،قدرت
و نعمت الهی ،بازی و رقص طبیعت در شکل باد و امواج ،استخراج و پاالیش و در یک کلمه "مبادالت انرژی" موج میزند و
منتظر تصمیم ،برنامه ،تجهیز و اقدام برای بهره وری شایسته است.
انجمن مهندسی دریایی ایران با توجه به رسالت و راهبرد اصلی فعالیت خود ،همواره سعی نموده با کلیه ابزارهای پیامرسان و
انتشارات در دسترس ،مانند همایش علمی ،نمایشگاه دستاوردها و مجالت متعدد علمی-پژوهشی داخلی و بین المللی ،عالوه
بر معرفی تواناییهای بالفعل صنایع دریایی کشور ،سهمی مؤثری در رشد و شکوفایی این عرصه کلیدی برای توسعه ماندگار
و کارآفرین ،ایجاد همسویی و هم افزایی بین محققان ،متخصصان ،گسترش فرهنگ خودکفایی و معرفی فضاهای کسب و کار
و سرمایه گذاری مناسب ایفا نماید .در این راستا ،همایش بیستم ،علیرغم ناخوشیها در بین برخی دوستان ،موفق شده است
تا موضوعات متنوعی را درقالب ارائۀ  40مقالۀ شفاهی و بیش از  160مقالۀ پوستری در ده محور به همراه کارگاههای آموزشی
مرتبط در راستای اشنایی و انتقال فنآوری های دریایی تدارک ببیند.
امیدوارم تالش بی ادعای مسئولین برگزاری همایش بیستم ،کمیته معززعلمی ،همکاران ستاد اجرایی و دبیرخانه ،ارگان های
دریایی و کلیه افرادی که در برگزاری هر چه مطلوب همایش بیستم مشارکت داشته اند ،مقبول افتد و با برگزاری همایش سهم
ناچیزی از آنچه کشور عزیزمان و صاحبان متعصب این صنعت به آن دلبسته اند محقق شده باشد.
دکتر محمدرضا بهاری
دبیر بیستمین همایش صنایع دریایی  -آذرماه 1397
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سخ
علم
ندبیرکمیته ی
خداوند سبحان را شاکریم علی رغم محدودیتها و مشکالت
موجود توانستیم شاهد برگزاری بیستمین همایش صنایع
دریایی باشیم .متأسفانه وضعیت حاضر باعث رنجش جامعه
اتحاد ،همدلی
دریایی کشور اســت .انشاءهلل هر چه زودتر ّ
و همکاری همه دلســوزان حوزۀ دریایی کشور فراهم شود
و همانند گذشــته شاهد شکوفایی انجمن و صنایع دریایی
کشور باشیم.
اما همانند سالهای گذشته دبیرخانه علمی همایش از خرداد ماه امسال کار خود را با ارسال فراخوان دریافت مقاالت شروع
کرده است .از مجموع  ۳۳۶مقاله دریافتی بعد از داوریهای صورت گرفته جمعاً  ۲۳۴مقاله پذیرفته شده که ضریب پذیرش
 0/69بوده اســت .از این تعداد مقاالت بنابر نظرات داوران محترم تعداد  ۴۰مقاله بصورت ارائۀ شــفاهی و بیش از  ۱۶۰مقاله
بصورت پوستر ارائه میگردد .سعی میکنیم تعدادی از مقاالت برتر را انتخاب و در مجالت علمی-پژوهشی انجمن مهندسی
دریایی ایران ،بعد از داوری مجدد به چاپ برســانیم .همچنین مطابق برنامهریزیهای انجام شده تعداد  ۶کارگاه آموزشی در
این همایش ارائه خواهد شد.
امید است با چشم پوشی از اختالفات حاضر و ارائه راه حل مناسب ،انسجام الزم در حوزۀ دریایی شکل گرفته و در راستای رشد
و شکوفایی صنایع دریایی گام های مثبتی برداشته شود .در پایان از همه کسانی که در برگزاری این همایش که به ما کمک
نمودند و علی الخصوص اعضای کمیتۀ علمی و داوران محترم صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم.

دکتر حسن قاسمی
دبیر کمیته علمی بیستمین همایش صنایع دریایی
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تکیه بر نیروی انسانی جوان ،مؤمن و پر انگیزه کلید حل مشکالت کشور است
رهبر معظم انقالب اسالمی تکیه بر نیروی
انسانی جوان ،مؤمن و پُر انگیزه را کلید حل
ش های کشور از جمله
مشکالت در همه بخ 
نیروهای مسلح دانستند.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیدار
فرماندهان و مســئوالن نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،تکیه بر نیروی انسانی
جوان ،مؤمن و پُر انگیزه را کلید حل مشکالت
در همه بخشهای کشــور از جمله نیروهای
مسلح دانستند و با تأکید بر لزوم کار مضاعف
ی ها ،خاطرنشــان کردند :هر
و افزایش آمادگ 
ی های خود
چه میتوانید تواناییها و آمادگ 
دشمنان ایران حتی جرأت
را افزایش دهید تا
ِ
تهدید این ملت بزرگ را نداشته باشند.
در این دیدار که بهمناسبت  ۷آذر روز نیروی
دریایی برگزار شــد ،حضرت آیت اهلل خامنه
ای با اشــاره به صفآرایی جبه ه ای وسیع از
دشــمنان و رقبا در مقابل جمهوری اسالمی،
گفتنــد :وجود این واقعیــت در کنار ضرورت
جبران عقبماندگیها ،نشاندهنده لزوم کار
مضاعف و فوقالعاده در همه بخشهای نظام از
جمله در نیروی دریایی است.
فرمانده کل قوا پیشــرفتهای ارتش و بویژه
نیــروی دریایی از ابتدای انقالب اســامی تا
به امــروز را عظیم و شــگفتآور خواندند و
افزودند :نســل کنونی نیروی دریایی به ابتکار
و تواناییهای خود عمیقاً ایمان دارد و تحقق

پدیدههایی همچون الحاق ناوشــکن سهند و
زیردریاییهای فاتح و غدیر به ناوگان دریایی،
بشــارتدهنده امکان پیشرفتهای روزافزون
است.
حضرت آیت اهلل خامنــ ه ای افزایش آمادگی
نیروهای مسلح را موجب بازدارندگی و ترس
دشمنان دانستند و گفتند :جمهوری اسالمی
قصد آغاز جنگ با کسی را ندارد اما باید آنچنان
تواناییهای خود را افزایش دهید تا دشمن نه
تنها از حمله به ایران بیمناک و هراسان باشد
بلکه به برکت همبستگی ،اقتدار و حضور مؤثر
نیروهای مسلح در میدان ،سایه تهدید نیز از

سر ملت ایران دور شود.
پیش از ســخنان فرمانده کل قوا ،امیر دریادار
خانــزادی فرمانده نیــروی دریایــی ارتش
جمهوری اســامی ایران در گزارشی با اشاره
به آمادهسازی ناوشکن سهند ،احیای ناوشکن
دماوند و ســاخت زیردریایی فاتح بهدســت
جوانان و متخصصــان نداجا و صنعت ،گفت:
نیروی دریایی ارتش تالش میکند ضمن ارائه
بنایی نــو از این نیرو ،مظهر اقتدار ملت ایران
ت های
در دریا باشــد و با الهامبخشی به مل 
آزاده جهان ،روند رو به افول اســتکبار در دریا
را سرعت بخشد.

الحاق "ناو دنا" و "زیردریایی فاتح" به نداجا

معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه مراسم

بازدید کنند .امیر دریادار حبیب اهلل سیاری ادامه

الحاق خواهند شد .معاون هماهنگ کننده ارتش

افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای فنی

داد :تا پیــش از  ٧آذر  ٥٩همه تصور میکردند

در ادامه با بیان اینکه علیرغم فشــارهای دشمن

و تخصصی نیروی دریایی ارتش هفدهم آذر 97

نیروی دریایی ارتش توانایی خود را از دست داده

بــرای ناتوان قلمداد کردن مــا در موضوع یگان

درباره بازدیدش از نمایشگاه آخرین توانمندیها

اســت ،اما به همت کارکنان این نیرو تجهیزات

های شــناور ،سامانه ها و تجهیزات ساخته شده

و دستاوردهای نداجا ،اظهار داشت :این نمایشگاه

آماده شــد و در دریا مسلط شــدیم .وی گفت:

و نوسازی ها انجام شــده است و امروز به جایی

به صورت دائمی برقرار اســت و از همه اساتید،

پس از آن هم با وجود دشــمنیها در ســال ٨٢

رســیده ایم که می توانیم تجهیزاتمان را به روز

دانشجویان و اقشار مختلف که عالقه مند به دیدن

ناو موشک انداز پیکان را ساختیم ،در سال  ٨٥ناو

کنیم ،تصریح کرد :اعالم می کنیم که در تامین

پیشــرفت های ارتش جمهوری اســامی ایران

جوشن را ساختیم ،در سال  ٨٨درفش و جماران

چرخه تجهیزات مورد نیاز در عرصه دریا ،پیشرفته

و نیروی دریایی راهبردی ارتش هســتند دعوت

را ساختیم و هفته گذشته نیز ناوشکن پیشرفته

ترین امکانات را پای کار آورده ایم و میتوانیم با

می کنیم که به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب

سهند به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شد

این امکانات بهترین نوع ماموریت را در عرصه دریا

اسالمی از امروز تا پایان ســال از این نمایشگاه

و در آینده نزدیک نیــز ناو دنا و زیردریایی فاتح

داشته باشیم.
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حضور بازدارنده در دریا نشانده بلوغ دانش ،فناوری و صنعت کشور

رئیس ســازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
گفت :حضوربازدارنده در دریا نشان دهنده بلوغ
صنعت کشور است و صنعت کشتی و زیردریایی
ســازی بلوغ دانش ،فناوری و صنعت کشورها را
نشان میدهد.
رئیس سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح در
گفتگویی با اشاره به الحاق دو فروند زیردریایی
سبک کالس غدیر به ناوتیپ زیرسطحی منطقه
یکم نیروی دریایی ارتش ،اظهار داشــت :این دو
فروند با شماره  955و  942هستند که زیردریایی
 955ساخته شده و زیردریایی  942برای اولین
بار تعمیرات اساسی آن انجام شد.
دریادار امیر رســتگاری افزود :زیردریایی غدیر
بدلیــل کوچک بودن ،پایین بودن ســطح نویز
انتشاری و احتمال بســیار کم شناسایی شدن
توسط دشمن قابلیت حضور در سواحل و بنادر
دشمن و حضور در آبراه های کم عمق و کوچک
را با قابلیت حمل تکاور و انواع تسلیحات مانند
اژدر و مین دریایی دارد .اخیرا در ده روز گذشته
این زیردریایی ها مجهز به موشــک زیرسطح به
سطح شده اند و قابلیت خوب ضدسطحی برای
آنها فراهم شده است.
رئیس ســازمان صنایع دریایی گفت :زیردریایی
غدیر به خوبی میتواند در کف دریا بنشیند و با
سونار فضای اطراف خود را شناسایی کند .سامانه
مدیریت نبرد توســط سازمان صنایع دریایی بر
روی این زیردریایی تعبیه شده که شناور با توجه
به سرعت ،سمت و مسیر آن در این سامانه شبیه
سازی میشــود و بهترین موقعیت زیردریایی را
برای شلیک اژدر یا موشک نشان میدهد.
دریادار رســتگاری با بیان اینکه تســلیحات و
غافلگیری این زیردریایی بعنوان یکی از مولفههای
اصلی قدرت نیروی دریایی ارتش است ،تصریح
کرد :اژدری که روی ایــن زیردریایی قرار دارد،
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قدرت تخریبش  6برابر یک موشک کروز است و
یک شناور  1000تنی را می تواند در کمتر از 10
ثانیه به اعماق دریا ببرد؛ که این اژدر با نام والفجر
نیز ساخت سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
است.
وی با بیان اینکه در حال تسلیح کلیه غدیرهای
تولید شده به سامانه موشک زیرسطح به سطح
هستیم ،گفت :شــلیک موشک از زیر دریا قابل
مشــاهده و کشــف نیســت و توانایی موشک
زیرسطح به ســطح برای زیردریایی بسیار حائز
اهمیــت اســت ،چراکه این قابلیــت به معنای
هدفگیری از فاصله بلندتر است.
رئیس سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح با
تاکید بر اینکه امروز زیردریایی های غدیر قابلیت
صادرات هم دارند و برخی از کشورهای دوست
ما در حال مذاکره هستند تا برای آنها نیز طراحی
کنیم ،عنوان کرد :پریســکوپ ایــن زیردریایی
منحصر به فرد اســت و کشورهای صنعتی دنیا
امروز متقاضی خرید این پریســکوپ و سامانه
اپتیکی از جمهوری اسالمی ایران هستند .غدیر
بیش از  90درصد آن تولید داخل است و خطوط
تولید آن را در اختیار داریم .بدنه این زیردریایی
امروز در صنایع فوالد آلیاژی کشــور تولید می
شود.
دریادار رستگاری گفت :غدیر بیش از  90درصد
آن تولید داخل اســت و  12ســال است که در
خط تولید قرار دارد .بدنه این زیردریایی امروز در
صنایع فوالد آلیاژی کشور تولید می شود که از
ویژگیهای خاصی برخوردار است .سامانه جنگال
غدیر بسیار پیشرفته است.
وی در خصوص ســامانه رانش زیردریایی غدیر،
خاطرنشــان کرد :به فنــاوری تولید موتورهای
 BLDCرســیده ایم کــه این موتورهــا بدون
جاروبک و ذغال هستند .سر ریز این دانش امروز
در موتورسیکلت برقی ،دوچرخه برقی و کولر آبی
باعث شده که تابســتان گذشته با حضور آقای
کالنتری خط تولید  3مدل موتور الکتریکی برای
کاهش آالینده های فسیلی راه اندازی شود.
رئیس سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح با
اشاره به تعمیرات اساسی زیردریایی غدیر 942
گفت :وقتی سازنده هستیم تعمیرات اساسی را
مــی توانیم انجام دهیم .تعمیــر این زیردریایی

ظــرف  10ماه و  60هزار نفر ســاعت کار انجام
شد .سامانه رانش ،ســونار و جنگال آن تغییر و
بهبود یافت و بر روی حدود  31ســامانه آن نیز
کار تعمیرات و تعویض انجام شد.
دریادار رستگاری با بیان اینکه ساخت زیردریایی
غدیر  955رکورد دیگری از خود برجا گذشــت،
اظهار داشت :ســاخت اولین زیردریایی غدیر 4
سال طول کشید اما زیردریایی غدیر  955ظرف
 18ماه کار طراحی و تولیدش انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه حضور در دریا نشان دهنده
بلوغ صنعت کشور است ،افزود :صنعت کشتی و
زیردریایی ســازی بلوغ دانش ،فناوری و صنعت
کشــورها را نشان میدهد .کشــور ما کشوری
دریایی اســت و  90درصد واردات و صادرات ما
از طریق دریا انجام می شود که برای سهولت این
جریان نیاز به قدرت دریایی داریم.
رئیس ســازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح،
گفــت :ما در قلب انرژی جهان قرار داریم و باید
نیروهای دریایی کشور را برای دفاع از آن تقویت
کنیم.
دریادار رستگاری با بیان اینکه در زیردریایی غدیر
 75فناوری اســتفاده شده و در حوزه زیردریایی
جزو  11کشور اول دنیا هستیم ،بیان داشت :در
حوزه ساخت ناوشکنها و ناوهای سنگین جزو
 20کشور اول دنیا هستیم و در حوزه شناورهای
تندرو که حوزه ماموریت نیروی دریایی ســپاه
است نیز جزو  5کشور اول دنیا هستیم که شاید
بــه جرات بتوان گفت  5ابرقدرت دارای حق وتو
هم به اندازه ما پیشــرفت نکــرده اند؛ چراکه ما
توانایی ساخت شــناورهای تندرویی با سرعت
بیش از  120کیلومتر با قابلیت حمل موشــک
و سامانههای جنگال در ابعاد کوچک را داریم.
وی با اشاره به دومین همایش ملی پیشرانههای
دریایــی ،گفــت :در هفته اول اســفند دومین
همایش پیشرانههای دریایی را خواهیم داشت و
در خالل آن اولین سامانه رانش واترجت کشور را
که قدرت رانش  30گره را به ما میدهد ،رونمایی
خواهیم کرد.
رئیس سازمان صنایع دریایی در پایان اعالم کرد:
زیردریایی فاتح را در دهه فجر رونمایی خواهیم
کرد و بدنه ناوشکن دماوند را نیز در اسفندماه به
آب خواهیم انداخت.
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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.

دبیرکل انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته
ایران در خصوص مشکالت بخش کشتیرانی
و خدمات وابســته در آستانه همایش صنایع
دریایی گفت :بعد از خــروج آمریکا از برجام
به استثنا چند شرکت کشتیرانی که از حجم
باالی فعالیتی در ایران برخوردار نیستند ،تمام
خطوط کشــتیرانی خارجی که فعالیت الینر
و بین المللی داشــتند ایران را ترک کردند و
در حال حاضر صرفا شــرکتهای کشــتیرانی
 NVOCCخارجی به عنوان شرکای خارجی
ما در بنادر فعالیت محدودی دارند.
مســعود پل مه با بیان اینکه شرکتهای ایرانی
نیز بــه دنبال این اقــدام آمریکا دچار چالش
شدند و بواسطه پرچم ایرانی ،محدودیت ورود
و تردد به بنادر خارجی منجمله شارجه امارات،
صحار عمان ،کلمبو ســریالنکا و بعضی دیگر
از کشــورها را دارند ،اظهار داشت :در نتیجه
هم اکنون با کاهش ســرویس های دریایی و
به همان تناســب کاهش حجم تردد دریایی،
طبیعتا تقاضا افزایــش پیدا می کند و عرضه
نیز کاهش می یابد که منجر به افزایش کرایه
حمل و سایر هزینه های مرتبط می شود که
این موضوع خود یک مشکل جدی است.
وی در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی
برای مقابله با تحریــم های ظالمانه گفت :نه
تنها مفهوم خصوصی ســازی در دریا به دلیل
عدم وجود شرکتهای تمام دولتی تحقق پیدا
نکرده است بلکه با بی تفاوتی دولت در حوزه
توانمندسازی شرکت هایی که تمایل و آمادگی
الزم را برای ایجاد شرکتهای کشتیرانی داشتند
مواجه هستیم.

پل مه با بیان اینکه در حوزه کشــتیرانی دو
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایرا ن �IR
 SILو ملی نفتکش  NITCرا داریم که به نوعی
وابســته به دولت هستند ولی مایملک دولت
تلقی نمی شوند ،گفت :اگر بخواهیم خصوصی
سازی را به مفهوم انتقال آنچه مایملک دولت
به بخش خصوصی است درنظر بگیریم با توجه
به اینکه سهام عمده این شرکتها به بعضی از
سازمانهای وابسته به دولت مثل سازمان تامین
اجتماعی واگذار شده است و دولت بیشتر نقش
مدیریتی را در این شــرکتها در اختیار دارد،
بطور قطع تعریف مستقل خصوصی هم نمی
توانیم برایشان تعریف نماییم.
دبیرکل انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته
ادامه داد :به واقع یکی از نقاط ضعفی که بعد
از احیاء مجدد تحریم ها از نزدیک لمس می
شود ،عدم وجود شرکتهای مختلف کشتیرانی
بخش خصوصی است که امیدوار هستیم دولت
مردان ما یک بار برای همیشه از گذشته درس
بگیرند و با فراهم نمودن تمام شــرایطی که
حوزه کسب و کار نیاز دارد به شرکتهای بخش
خصوصی امکان احیاء بدهند و از آنها حمایت
نمایند.
وی بــا بیان اینکه تحــت عناوین نمایندگی
کشتیرانی حوزه های مختلف فعالیتی طبقه
بندی می شــوند اما متاسفانه در هیچ مقطع
کسب و کاری تحت عنوان شرکت کشتیرانی
در کشور نداشته ایم ،قوانین موجود به ما اجازه
نمی دهند تا یک شرکت کشتیرانی در ایران
تاســیس شود ،اظهار داشت :این یکی از نقاط
ضعف بسیار محسوس است که امیدوار هستیم
مورد تجدید نظر واقع و امکان تاسیس شرکت
کشتیرانی فراهم شود.
رساندن رویکرد دولت محوری به حداقل ممکن

دبیرکل انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته
ایران در ادامه با بیان اینکه در بنادر و فعالیت
هایی که معطــوف به حــوزه جغرافیای آن
می شــود تعاریف خاص و محدود کننده ای
وجود دارد ،اظهار داشــت :بنادر در استثنائات
ذیــل اصل  44قرار گرفتــه و به واقع بندر در
حوزه مدیریت دولت و غیر واگذاری به بخش
خصوصی است.
مسعود پل مه با بیان اینکه سرمایه گذاری در

بنادر بصورت  BOTصورت پذیرد با این مفهوم
که بخش خصوصی صرفا مجری آن ســرمایه
گذاری است ،در این صورت قدرت ایجاد رقابت
در حــوزه بندری به دلیل نداشــتن مدیریت
بازرگانی وجود نــدارد زیرا الگوهای ناصحیح
مالی و قراردادی از گذشــته وجود داشــته و
مانع ایجاد انگیزه در تحقق رقابت است ،اظهار
داشت :در انتها هم طبیعتا این سرمایه گذاری
ارزش گذاری و به دولت واگذار می شود و در
صورتیکه بخش خصوصی صالحیت قراردادی
جدید را کســب بکند در پایان مدت قرارداد،
امکان بهره برداری مجدد را پیدا می کند.
پل مه افزود :تعاریفی که در حوزه بندری وجود
دارد باعث شــده بخشی از سرمایه گذاریها بر
پایه منابع دولتی باشــد که این یک اشــتباه
است ،طبیعتا با ورود مستقیم دولت در حوزه
ســرمایه گذاری شرایط اقتصادی برای بخش
خصوصی سخت تر می شود.
وی با بیان اینکه ثابت شــده است که هرگاه
دولتها در حوزه اقتصــادی بویژه امور اجرایی
حضور پیدا نمودند ،احتمال وقوع فساد و رانت
بوجود می آید و طبیعتا رقابت های ناسالم و
نا صحیح تحقق پیدا می کند ،اظهار داشــت:
یکی از این موضوعات که دولت نباید ورود پیدا
کند سرمایه گذاری در خرید تجهیزات پیشانی
است ،بطور مثال از گنتری کرین ها به عنوان
تجهیزات اســتراتژیک نام برده می شــود که
عبارت دیگر خرید آنها را در ید دولت قرار داده
است .پل مه افزود :باید اقتضای زمانه و شرایط
حال را مدنظر قرار داده و به ســمتی رویم که
تفاســیر جدیدی از قوانین شــکل بگیرد؛ در
صورت لزوم به دنبال اصالح قوانین باالدستی
باشــیم تا فرایند بهبود فضای کســب و کار،
ایجاد رقابت ســالم و امکان ورود سرمایه گذار
خارجی میسر شود .دبیرکل انجمن کشتیرانی
و خدمات وابسته ایران بیان کرد در حوزه بندر
و دریا تشــکل های خصوصی کمترین سهم
ممکن را و تصدی گری دولتی بیشترین سهم
را دارند.
پل مه تصریح نمود ،این تهدیدی اســت برای
کسب و کارهای سالم اقتصادی کشور و انتظار
داریم ،جناب آقای مهندس اسالمی وزیر جدید
راه و شهرســازی نسبت به این مطلب عنایت
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کامل و توجه ویژه داشــته باشند و رویکرد
دولت محوری را به حداقل ممکن برسانند.
وی با اشــاره به بحث نظامند کردن مداخله
شرکتهای وابســته به مجموعه های دولتی
منجمله مجموعه هایی که به نوعی متعلق به
بازنشستگان سازمان های دولتی تابعه وزارت
راه هســتند ،عنوان نمود :ورود شرکتهایی با
منابعی غیر از ســرمایه مســتقیم ذینفعان
خودشان و ارتباط داشتن با منابع اطالعاتی
و مدیریتی ،یک رقابت سالم بدون وجود رانت
را متصور نمی کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
ایران با بیــان اینکه در صورت وجود محمل
و مشــروعیت قانونــی در فعالیت این قبیل
شرکتها ،فعالیت های شــرکت ها مرتبط با
ســازمان های حاکمیتی که از صندوق های
بازنشستگی مشــتق می شوند باید همسان
و مترادف با بخش خصوصی واقعی باشــند،
خاطر نشــان نمود :در غیر این صورت شاهد
بعضی از رویکردهای مفســده انگیز خواهیم
بود که در سال گذشته بعضاً به گوش رسیده
اســت و بطور قطع تکرارش سعی و خطای
دوباره است که حوزه اقتصاد و کسب و کار را
در شرایط خاص و ویژه امروزی دچار تشدید
بحران می کند.

ورود شرکتهایی با منابعی غیر
از سرمایه مستقیم ذینفعان
خودشان و ارتباط داشتن با
منابع اطالعاتی و مدیریتی،
یک رقابت سالم بدون وجود
رانت را متصور نمی کند.
بعد از خروج آمریکا از برجام به
استثنا چند شرکت کشتیرانی
که از حجم باالی فعالیتی در
ایران برخوردار نیستند ،تمام
خطوط کشــتیرانی خارجی
که فعالیت الینر و بین المللی
داشتند ایران را ترک کردند
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نوسانات نرخ ارز یکی از مشکالت صنعت شناورسازی

مدیرعامل شــرکت پارس کشتی پوالد گفت:
شناورســازان حمایت نمی شــوند و یکی از
مشــکالت در حال حاضر نوسان نرخ ارز است
که باعث می شــود نتوانند قراردادی را منعقد
نمایند.
مدیرعامل شرکت پارس کشتی پوالد یکی از
سازندگان شناور در خصوص مشکالت بخش
خصوصی صنعت دریایی در گفتگو با ســتاد
خبری همایش ،اظهار داشــت :شناورســازان
حمایت نمی شوند و یکی از مشکالت در حال
حاضر نوســان نرخ ارز است که باعث می شود
نتوانند قراردادی را منعقد نمایند زیرا نمی دانند
به چه قیمتی باید کار کنند و باعث می شــود
نتوانیم تعهدات خود را به موقع انجام دهیم.
رضا خوشــیده با بیان اینکه گرانی تجهیزات
بطــور مثال آهن االت هم از دیگر مشــکالت
شــناور سازی است ،عنوان داشــت :امروز که
با شــما صحبت می کنم آهن کیلویی 5800
تومان است و واقعا با این قیمت ها و نوسان ارز
نمی شود شناور ساخت.
وی افزود :با آهن حدود کیلویی  6000تومان
و الکترود کیلویی  15000تومان کســی قادر
نیست که کشتی یا شــناور بسازد .زمانی که
نمی دانیم فردا صبح قیمت ارز چقدر اســت،
نه جرات خرید داریم و نه جرات بستن قرارداد.
خوشــیده در خصوص پرداخت تسهیالت به

واحدهای شناور سازی ،اظهار داشت :هم اکنون
می خواهیم شرکت را توسعه دهیم و تقاضای
دریافت وام هم داده ایم ،اما دریافت وام با سود
 %16اصال مقرون به صرفه نیســت ،وام باید
معقول باشد تا بتوان کار کرد.
وی گفت :در چند سال گذشته اتفاق و حمایت
خاصی از بخش خصوصی وجود نداشته و با این
اوصاف کار کردن سخت می شود ،این صنعت
به عنــوان یکی از محورهای اشــتغال زایی و
توسعه صنعتی کشور نقش به سزایی ایفا می
کند که در صورت عدم حمایت با مشــکالت
عدیده ای روبرو خواهد شد.
وی ادامه داد :مسئله شخصی نیست و مربوط
به کشور می شــود ،الزم است قیمتها حداقل
برای یکسال تثبیت شود یا سهمیه هایی مثل
آهن در صورت عقد قرارداد برای کشتی سازان
در نظر بگیرند یا حداقل قیمتها را مثل بعضی
از صنایع تثبیت نمایند.
مدیرعامل شــرکت پارس کشتی پوالد ضمن
آرزوی ســامتی برای مســئولین ،از آنها در
خواست نمود تا در خصوص این مسائل تصیم
گیری های قاطع و معقول داشته باشند ،اظهار
داشــت :با چنین وضعیتــی ،نمیتوان انتظار
ت بخش خصوصی در حوزه كشتی
توسعه فعالی 
ســازی را داشــت و عمال هیچكس حاضر به
سرمایهگذاری جدی در این بخش ،نخواهد بود.
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عضو هیات علمی دانشــگاه امام خمینی
(ره) نوشهر با بیان اینکه مهمترین فاکتور
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.

کریم اکبری وکیل آبادی ،عضو هیئت علمی
دانشــگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشــهر
در گفتوگویی را با ســتاد خبری بیستمین
همایش صنایع دریایی انجام داده است ،متن
این پرسش و پاسخ كه به شكل مكتوب انجام
گرفت ،بدین 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 بود ه ایم؟
متاسفانه علی رغم اینکه سهم بسیار زیادی از
اقتصاد کشور با محوریت دریا انجام می پذیرد
ولی ســرمایه گذاری بر روی زیرساخت ها و
آموزش و تحقیقات در این حوزه بسیار ضعیف
می باشــد .ارگانهای دریایی در بخش دولتی
عمال اعتقادی به وجود زیرساخت های ساخت
کشتی در کشــور نداشته و حداقل حمایت از
محققین دریایــی را انجام می دهند .در حال
حاضر عالقمندی دانشجویان دریایی به علت
نبود بازار کار ،بســیار ضعیف شده و بسیاری
از آنها تغییر رشــته داده و در حوزه های غیر
مرتبط فعالیت دارند .وزارت علوم بایســتی به
حوزه دریا توجه ویژه ای داشته باشد.
مهمترین دســتاوردها و پروژههای دریایی
آن دانشــگاه طی سال گذشته چه مواردی
بوده است و نیز از چه امکانات و تجهیزات
پژوهشیوتحقیقاتیبرخوردارهستید؟
ســاخت حوضچه کشــش ،طراحی و ساخت
سامانه اندازه گیری نویز ،فعالیت های پژوهشی

در رابطــه با فرم بدنه های نوین شــناورهای
نظامی از فعالیت های انجام شده این دانشگاه
بوده است.
آیا آزمایشــگاههای عملی و نرم افزارهایی
تخصصی در آن مجموعه وجود دارد؟
بله ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر
مجهز به حوضچه کشــش می باشد که نقطه
قوت این مرکز محسوب می گردد .همچنین از
آزمایشگاه های مجهز سیاالتی برخوردار است.
آن مجموعه چه اقدامــی برای کاربردیتر
کردن تحقیقات ،پژوهش ها و پایان نامههای
دانشجوییداشتهاست؟
پــروژه ها و پایان نامه های تعریف شــده می
بایست در راســتای نیازهای تحقیقاتی نداجا
باشند که این مهم در فرایند تصویب پایان نامه
ها مورد تاکید قرار میگیرد.
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 زیادی دارند .در رابطه با ارتقاء
سطح فناوری اقدامات موثری در بخش صنعتی
صورت نپذیرفته است .به همین خاطر برقراری
ارتباط بین دانشــگاه و صنعت بسیار سخت
شده است .از طرفی هرچقدر هم یک دانشگاه
از نظر علمی قوی باشد ،مادامی که ارتباط موثر
با صنعت نداشته باشــد بی فایده خواهد بود.
متاسفانه ارتباط کلیه دانشگاه های دریایی با
صنایع محدود به مشــاوره اساتید راهنما می
باشد و متاسفانه دانشجویان رشته های دریایی
پس از فارغ التحصیلــی عمدتا در حوزه های
کامال غیر مرتبط مشــغول به کار می شوند.
اخیرا در ســازمان بنادر و دریانوردی قوانینی
تصویب شده است که هر شرکت شناورسازی
می بایســت یک مسئول کنترل کیفیت فارغ
التحصیل رشــته های حوزه صنعت کشــتی
داشته باشد .وضع چنین قوانینی بدون اینکه
بار مالی ای برای ســازمان ها و دولت داشته
باشد ،می تواند فضای کاری فارغ التحصیالن
را بهبود بخشد.
موتورمحرکاقتصاددانشبنیانشرکتهای
دانشبنیان هستند ،به نظر شما برای توسعه
اقتصادی متکی بر دانش چه اقداماتی الزم

است که انجام شود؟
ثبت و تشــکیل شــرکت های دانــش بنیان
مراحل و موانع بسیار سختگیرانه ای دارد که
برای توسعه اقتصادی متکی بر دانش ،اوال می
بایســت حمایت های مالی و اداری بیشتری
صورت گیرد ،ثانیا از برخورد های گزینشی و
مبتنی بر البی هــای حاکم بر صنایع دریایی
اجتناب گردد تا عرصه فعالیت برای شــرکت
های نوپا نیز 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
سیاستهای کلی جمعیت کشور ابالغ شده
م انداز تحقق این امر
ش ها و چش 
است) ،چال 
راچگونهمیبینید؟
جهت پویا نمودن وضعیت اقتصادی در سواحل
جنوبی کشــور (مکران) نیاز است که توسعه
دریا محور صورت پذیرد .کلیه ارگانها بایستی با
تالشی مظاعف نسبت به اجرایی نمودن تدابیر
معظم له داشته باشــند .مهمترین فاکتور در
توسعه نوار ساحلی جنوب کشور توسعه درونزا
در آن مناطق می باشد که بایستی به صورت
جدی آن را دنبال نمود .توســعه بایســتی در
سطوح مختلف اجتماعی ،امنیتی ،اقتصادی و
فرهنگی به صورت همزمان صورت پذیرد .نگاه
به زیرساخت موجود با بهره گیری از ظرفیت
هــای فنــاوری دریایی می تواند در توســعه
سواحل مکران کمک شایانی نماید.

شایان توجه اســت ،بیستمین
همایش صنایع دریایی به همت
انجمن مهندسی دریایی ایران با
همکاری ارگانهای دریایی کشور
چهارشنبه  21آذر ماه  1397در
باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع
مقدس  -تهران برگزار می شود.
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لزوماستفادهازمتخصصاندریاییبرایتوسعهسواحلجنوبکشور
عضــو هیئت علمی
دانشــگاه صنعتی
نوشــیروانی بابــل
گفت :ضروری است
از ایــدهها و نظرات
متخصصان دریایی
برای توسعه سواحل جنوبی کشور بیش از
پیش استفاده نمود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی
بابل در گفتگو با ستاد خبری بیستمین همایش
صنایع دریایی با بیان اینکه دانشــگاه صنعتی
نوشــیروانی بابل در دو گرایش مهندسی دریا
(دانشکده مکانیک) و گرایش مهندسی سواحل،
بنادر و سازههای دریایی (دانشکده عمران) در
مقاطع کارشناسی ،ارشد و دکتری دانشجو می
پذیرند که شاهد خروجیهای خوبی بخصوص

در زمینه انرژی های تجدیدپذیر دریایی نظیر
ن های بادی دریایی و جاذبهای انرژی
توربی 
موج بودهایم ،اظهار داشت :لیکن به دلیل نوپا
بودن این رشــتهها بخش مهمی از تحقیقات
صورت گرفته بصــورت عددی بوده و امکانات
آزمایشگاهی و عملی این دانشگاه محدود است.
رضا دزواره رسنانی با بیان اینکه متأسفانه شاهد
ارتباط صنعت دریا با دانشگاه های فعال در این
زمینه نیستیم و پروژههای مشترکی که تعریف
می شــود نهایتا محدود به یک یا دو دانشگاه
از شهر تهران است و در این امر دانشگاه های
دیگر بخصوص در شهرســتانها مورد غفلت
واقع شدهاند ،افزود :با معرفی و نزدیک کردن
دانشــگاه و صنعت عالوه بر کمک به صنعت
دریایی منجر به شــکوفا شــدن استعدادهای
دانشــجویان دریایی و تجهیز آزمایشگاههای

دریایی در دانشگاه خواهد شد.
وی در ارتبــاط با تاکیدات مقام معظم رهبری
بر افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید
جمعیتی در سواحل جنوب کشور با بیان اینکه
ل های اخیر اقدامات زیرساختی خوبی در
در سا 
سواحل جنوبی بخصوص سواحل مکران انجام
شده اســت و طرح توسعه بنادر چند منظوره
کوچک یک نمونه از این اقدامات است که هم
نقش پدافندی دارد و هم باعث رونق صیادی و
بازگشت جمعیت به سواحل خواهد شد ،تصریح
نمود :لیکن طرحهایی از این دست پس از اجرا
رها شده و متاسفانه زیر نظر متخصصان حوزه
دریا برای ســاماندهی و بهرهبرداری پر بازده
نیســتند و ضروری اســت از ایدهها و نظرات
متخصصان دریایی بیش از پیش استفاده نمود.

آموزشباالترینسطوحناوبریباشبیهسازداخلی
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
تجاری و نظامی بی نیاز نموده
است.

تفاهم نامه همــکاری فی مابین
انجمن صنفی دریانوردان تجاری
ایــران و شــرکت دانــش بنیان
سورین طبرســتان در خصوص
نصب و راه اندازی شبیه ساز پل
فرماندهی کشتی برای این انجمن
در تاریــخ  1397/09/03امضاء
گردید.
به گفته مدیرعامل شــرکت دانش بنیان دریا
پردازشگران ســورین طبرستان بومی سازی،
ساخت و تولید شبیه ساز پل فرماندهی كشتی
با ثبت اختراع ( )۹۳۳۷۸یک دستاورد بزرگ
است.
خلیل پناهی به خبرنــگار مارین نیوز گفت:
تا به امروز این شــرکت دانــش بنیان موفق
گردیــده با اخــذ تایید موسســه رده بندی
داخلــی در ســه کالس متفاوت نســبت به
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ســاخت و تولید شــبیه ســاز پل فرماندهی
 TITAN-S1، TITAN-S2و TITAN-
 S3اقدام نماید .ایــن محصول همپای نمونه
خارجی اســت و در بازدید اساتید و مدرسین
حوزه آموزش دریایی کشــور و متخصصین و

کارشناسان زبده نیروهای مسلح دریایی ،مورد
تایید قرار گرفته است .این شرکت با توسعه و
بروز رسانی های درخواستی ،تمامی خواسته
ها را عملیاتی و در این راســتا صنعت دریایی
کشــور را در زمینه های تجاری و نظامی بی
نیاز نموده است.
پناهی با اشــاره به این که انگیزه شــروع این
پــروژه به زمــان اوج تحریم ها و مشــکالت
ارائه پشــتیبانی از ســوی کشور ســازنده بر

می گردد ،تصریح کرد :با راه اندازی خط تولید
این محصول صنعت دریانوردی کشور می تواند
با قیمتی بسیار مناسب تر از نمونه خارجی از
آن بهره مند گردد.
شایان توجه است ،سه کشــور روسیه ،هلند
و نروژ تــوان تولید این محصول را
دارنــد که در باال بــردن کیفیت و
سطح مهارت آموزشی دریانوردان
اســتفاده شــده و آموزش آن جز
الزامات سازمان بنادر و دریانوردی
اســت که در کالس های متفاوتی
ارائه و از سطح هنرستان های علوم
دریایی تا باالترین سطوح آموزش
ناوبری مورد استفاده قرار گیرد.
این ســیموالتور حتی با دارا بودن
قابلیت نصب در فضایی از کشــتی ها با ارائه
شبیه سازی عملیات برای افسران کشتی توان
مهارتی آن ها را در شرایط جوی متفاوت باال
می برد.
گفتنی اســت ،امضاء این تفاهمنامه در جهت
حمایت از طــرح ها و ابداعــات و نوآوریهای
دریانوردان نخبه و خوش فکر با پیگیری کمیته
علمی و پژوهشــی انجمن صنفی دریانوردان
تجاری ایران صورت پذیرفت.

Marine Engineering

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

کنشگر حوزه میراثفرهنگیدریایی گفت:
مشکل پیش روی میراث فرهنگی دریایی
تکنولوژی و بودجه نیست ،شدهایم بازیچه
دست برخی از کشورهایی که داعیه کمک
به ما را دارند ،دائما به ریســمان آنها چنگ
می زنیم و از ســرمای ه های انسانی کارآمد
خود غافل مانده ایم.

به واســطه وجود بیش از ســه هزار کیلومتر
خط ساحلی در شمال و جنوب کشور و افزون
بر آن ،وجود دریاچــهها ،رودخانهها و جزایر
کوچک و بزرگ با حجم گستردهای از میراث
ی بهجای مانده از بر هم کنش بشــر با
فرهنگ 
بدنه های آبی در ابعاد مختلف روبرو هستیم.
در این ارتباط گفتگویی با رامینادیبی مدیر
مسئول نشــریه باستان شناسی منظر دریایی
و کنشگر حوزه میراثفرهنگیدریایی انجام
داده ایم که بدین 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 بدهید در ابتــدا برای اتخــاذ چنین
تصمیمی که پس از گذشته  5دهه از نخستین
کاوش علمی در غرب دریای کاسپین صورت
گرفته ،به جامعه جهانی باســتان شناســان
دریایــی تبریک عرض نمایــم .همانگونه که
مستحضر هستید در میان کشورهای پیرامون
دریای کاســپین ،ایران تنها کشوری است که
به عضویت کنوانســیون حفاظــت از میراث
فرهنگی دریایی (یا زیر آب) یونسکو در آمده
و از ایــن منظر ایران می تواند نقش موثرتری
ن شناختیدریایی
در انجام پژوهشهای باستا 
در دریای کاسپی داشته باشد اما تاکنون هیچ
برنامه موفقی از ســوی هیــچ ارگان دولتی،

خصوصی و مردم نهادی به جهت ســاماندهی
میراث فرهنگی دریایــی پیرامون کرانه های
جنوبی دریای کاســپی صورت نگرفته است؛
عمق فاجعه زمانی مشــخص میشــود که
دوســتان کارشناس به تحلیل مویرگی میزان
خسارات وارد شده بر میراث فرهنگی دریایی
از تاریخ کشف آن اثر تا امروز میپردازند .اگر
درک شما از تیم به مثابه گروهی مشخص در
یک ســازمان دولتی است که بر صندلی تکیه
زده اند و پشــت میزهایشــان نشستهاند این
همکاری هیچگاه منعقد نخواهد شــد اما اگر
درک جنابعالــی از گروه به مثابه مجموعهای
از تفکــرات کارآمد و موثر افراد تحصیل کرده
و عالق ه مند به میراث فرهنگی دریایی باشــد
آنگاه ما توانایی شــرکت در چنین رویدادهای
بینالمللی را خواهیم داشت.
آیا دســتاوردهای این کاوش یا کاوش های
تحقیقاتی دیگر متعلق به تمام کشورهای
منطقهاست؟
بایســتی به این نکته توجه نمود؛ هنگامیگه
صحبت از میراث فرهنگــی دریایی در میان
است؛ اهمیت آن به عنوان بخش جداییناپذیر
از میراث فرهنگی بشــری و عاملی فوقالعاده
مهم در تاریخ آدمیان ،ملتها و روابطشــان با
یکدیگر در طول تاریخ نیز مطرح اســت .پس
بایســتی به میراث فرهنگی دریایی به مثابه
میراثی مشترک برای بشریت نگریست .شایان
ذکر است با تحلیل و تفســیر درست میراث
ی توان بــه پدیدههایی
فرهنگی دریایــی م 
همچون جهانیســازی ،مهاجــرت ،تجارت،
فناوری ،امور نظامی ،میراث مشــترک و  ...پی
برد اتفاقاً یکــی از کارکردهای پژوهش های
باستان شناختی دریایی آشکار نمودن عناصر
ی ها
میانفرهنگی اســت .برای نمونه؛ کشت 
به مثابه ابزار قــدرت ،اقتصاد و فرهنگ دائما
در میان ســرزمینهای مختلف در حال رفت
آیین نامۀ یونسکو
و آمد بوده اند .بر اســاس ،
ت های مستقیم در ارتباط با میراث
برای فعالی 
ی دریایی ،انواع مختلف میراث به لحاظ
فرهنگ 
اعتباری عبارتند از" :میراثجهانی ،مشترک،

ی توان
ناملموس ،زیــرآب ،بومی و "...کــه م 
گ دریایی را در یکی از این دسته
میراث فرهن 
بندیها جانمایی کرد؛ همچنین ارزش میراث،
در ســطوح مختلف بینالمللی ،ملی ،منطقه
ی شــوند .شایان
ای و بومی اولویتگذاری م 
ذکر اســت ،در کاوشهایی باستان شناختی
ب های
کــه حدود  5دهه قبــل در پیرامون آ 
قلمرو کشور آذربایجان در سایتهایی بندوان
 1و بندوان  2صورت گرفت شواهدی به دست
ش ها با ایران را
آمده که عمق ارتباط این پژوه 
مشخص نمود .به طور کلی ،کشورهای پیرامون
دریای کاسپی دارای فرهنگ و تاریخ مشترک
هستند و در یکی از راهبردترین مناطق جهان
واقع شــدهاند .از این رو انجام پژوهشهایی
مشترک کشــورهای منطقه در حوزه میراث
فرهنگی با هدف تقویت آگاهی ایشان از اتحاد
جدایی ناپذیر ایشــان و ترویج آداب و رسومی
که مردم منطقه را با همدیگر پیوند میدهد
دارای اهمیت زیادی است .گاها تصور بنده از
میراث فرهنگی دریایی به مثابه میراث صلح و
پیوند میان ملت های مختلف است.
تاکنون برنامه ای برای کاوش در حوزه دریای
کاسپین داشــت ه ایم و آیا ما می توانیم با
کشورهایهمسایهتحقیقاتمشارکتیانجام
دهیم؟
اگــر بخواهیم پــروژه های صــورت گرفته را
با اســتانداردهایی که از ســوی یونسکو برای
پروژه های باســتان شــناختی دریایی مقرر
ش های دیوار
شده مقایسه نماییم به جز پژوه 
گرگان هیچگونه برنامه منسجم و استانداردی
ن های متولی در این ناحیه انجام
از سوی ارگا 
نشــده ،که قابل توجه جامعه جهانی باستان
شناسان دریایی باشــد .البته چند پروژه ملی
مانند کاوش باســتانشــناختی کشتیهای
غرق شــده در امیرآباد الهیجان و زاغمرز نکا،
ثبت بقایای کشــتی غرق شده قروق و رودسر
و واکاوی منظر فرهنگ دریایی استان گیالن
صورت گرفت که متاسفانه به غیر از چند مقاله
فارسی و انگلیسی هنوز گزارشی منسجمی از
آنها از سوی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
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منتشر نشده اســت ،حتی پس از چند سال
پرونده ثبتی بقایای کشتی قروق هنوز در پیچ
و خم روند اداری ســازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی قرار دارد .تا امروز
که بنده با شما صحبت می کنم کلیه فرضیات
مطرح شــده در خصوص منشاء کشتیهای
کشف شــده در پیرامون کرانههای جنوبی
دریای کاســپی ،روسیه را هدف گرفتهاند به
عبارت ساده تر کلیه کارشناسان متفق القول
بر این باروند که این کشتی ها روسی هستند
بنابراین ارتباط با کارشناسان روس ،آذری و
حتی قــزاق و ترکمن در قالب همکاری های
مشــترک بین المللی بر روند تسهیل و حل
مسائل ناشــناخته در مورد این یافته باستان
شناختی به شدت موثر است.
اهمیتتحقیقاتباستانشناسیدرزیردریا
چیست؟ آیا در این حوزه برای کشورهای
ذینفع هر منطقه ای ،رقابت وجود دارد؟
ســوال خوب و عمیقی پرســیدید ،میتوان
معیارهای زیادی را برای پژوهشهای باستان
شــناختی دریایی قائل شــد که از آن جمله
ی توان به معیار زیباییشناســی ،تاریخی،
م
علمی ،فناوری ،اجتماعی یا معنوی ،تجربی،
اقتصادی ،اموال عمومي یا مشترک ،وابستگی
های قومی ،ملی و  ....اشــاره کــرد ،اما اجازه
بدهید برای به رخ کشــیدن اهمیت میراث
فرهنگــی دریایی با یک مثال این ســوال را
واکاوی کنیم.
بنا به عقیـ�ده *مایکل فلکـ�ر( (Mi� /2000
 :)chael Fleckerبقایای شــناور بیلیتونگ
اولین کشتی غرق شد ه باستانی "پارس/عرب"
ی باشــد که تا به حال کشف و کاوش شده
م
ل هایی از کشور چین
اســت .محمول ه ســفا 
در این کشــتی و موقعیت این کشتی در آب
های اندونزی ،شــواهد باستانشناسانه انکار
ناپذیری را ارائه میدهند که نشــان دهنده
تجارت مســتقیم میان غرب اقیانوس هند و
چین در اواخر هزاره اول میالدی میباشــد.
به عقیده *جان گای ,موزه دار و کارشــناس:
ن شناسی
"بینش منحصر بفردی که باســتا 
کشتیهای غرق شده در خصوص تجارت و
تبادل در طول تاریــخ پیش روی عموم قرار
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میدهد ،شایان توجه است" .محموله کشتی
غرق شده بلیتونگ نشــان دهنده مقیاس و
ی مابین مسلمین در صدر
پیچیدگی ارتباط ف 
ی ها در طی یک هزار سال است.
اسالم و بودای 
بقایای مذکور گواهی از پیوندهای فرهنگی و
تجاری قوی فیمابین امپراتوریها باستانی
آســیا قبل از ورود اروپاییها به این نقطه از
جهان اســت افزون بر آن ،بقایای و محموله
کشتی بلیتونگ به طور گستردهای مفاهیم
غربی همچــون جهانیســازی ،مهاجرت و
ی کشــد
تجارت در این منطقه را به چالش م 
و این بدان معناست که مفهوم جهانیسازی
( )globalizationدر آســیا نسبت به اروپا از
قدمت بیشتری برخوردار است .بدون تردید
پژوهش های باســتان شــناختی دریایی در
آشکار نمودن پیشینه پدیده جهانیسازی در
آسیا تاثیر بسزایی داشته است .بیگمان امروزه
با توجه به گستردگی دامنه پژوهشی در قلمرو
فرهنــگ دریایی مفهوم آن نیز دســتخوش
تحوالت بزرگ و خوشــایندی شده به گونه
ای که فرهنگ دریایی محتوایی فراتر از بهره
وری بشر از دریا را دربر میگیرد و سازههای
مرتبط با دریا ،شناس ه ها و پیوندهای فرهنگی
به وجــود آمده بین دریانــوردی و مردم نیز
ی گردد؛ برای نمونه ،هنگامیکه
مشمول آن م 
ن فرهنگی با تمرکز
ش های میا 
به حاصل پژوه 
ل نشین نظر بیافکنیم ،درک
بر جوامع ساح 
عمیقتــری از موضوعاتی همچون پیچیدگی
ها ،خویشاوندی ،ازدواج ،تبار ،روند اجتماعی
شــدن ،مذهب ،جنگ ،اقتصاد ،فناوری و …
پیدا خواهیم کرد .از این رو کشورها با مقاصد
و اهداف مختلفی وارد این حوزه از مطالعات
ی شوند؛ برای نمونه کشورهای عربی و غربی
م
به جهت واکاوی و احیاء پیشــینه دریانوردی
خودشان سرمای ه های زیادی را در این حوزه
فعال کردهاند .حتی گاها مشاهده شده برخی
کشورها در قالب گسترش پیوندهای سیاسی
ش های فوق الذکر شرکت
و تجاری در پژوه 
ی کنند .اخیرا ً کشور چین پروژه ای را تحت
م
عنوان "یک مســیر یک کمربند" راه اندازی
کرده است که میلیاردها دالر برای آن هزینه
نموده و بسیاری از کشورهای آسیایی در آن

سهیم هستند .بخشــی از بودجه فوق الذکر
جهت امور فرهنگی فعال شده بر همین اساس
تعدادی از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی
ش های باستانشناسی زیرآب
به جهت آموز 
به کشــور چین دعوت شده و پس از آن نیز
خبرهای رسمی مبنی بر این است که در ماه
ش های باســتان
جاری چینیها برای پژوه 
شناختی دریایی به کرانه های شمالی خلیج
فــارس در ایران خواهند آمــد .از آنجایی که
میراث فرهنگی دریایی به مثابه سرمایه ملی
است مطبوعات بایستی در تمام طول فرآیند
این پروژه کلیه امور را بازبینی بکنند و یار دوم
سازمان های متولی و مردم باشند.
باستانشناسیدریاییدرایرانچهوضعیتی
دارد و چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
اگر بخواهیم خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم
پژوهشهای باستان شناختی دریایی در ایران
در مرحله گذار اســت اما هنوز تصور درست
و همه گیری از باستان شناسی دریایی برای
پژوهشــگران و مردم خلق نشده .در حقیقت
آنچه توسط مسئولین بیان می شود با آنچه در
دنیای واقعی رخ میدهد از زمین تا آســمان
متفاوت اســت؛ روز به روز بر کمیت میراث
فرهنگــی دریایی در ایران افزوده می شــود
به همان نســبت تخریب ها شدت می گیرد.
ی کند و
انحصارگرایــی در این حوزه بیداد م 
پژوهشگاه میراث فرهنگی ،این حوزه را زیاد
ی گیرد؛ مشــکل پیش روی میراث
جدی نم 
فرهنگی دریایی تکنولوژی و بودجه نیســت
ت هــای خالص و پاک
بلکه عــدم وجود نی 
اســت .در این مرحله شدهایم بازیچه دست
برخی از کشورهایی که داعیه کمک به ما را
دارند ،دائما به ریسمان آنها چنگ می زنیم و
از سرمای ه های انسانی کارآمد خودمان غافل
ی توان شبک ه ای از
مانده ایم .در صورتیکه م 
متخصصیــن بومی و غیر بومی را ایجاد نمود
تا با همافزایی یکدیگر و پشــتیبانی سازمان
های متولی از تخریب میراث فرهنگی دریایی
جلوگیری به عمل آورد؛ البته در حال حاضر
نیز بر روی نظریه شــبکهای از متخصصان
بومی و غیر بومی که با نظریه منظر فرهنگ
دریایی ترکیب میشود متمرکز هستیم.

Marine Engineering

برگزاری جلسه ستاد اجرایی بیستمین همایش صنایع دریایی
نشســت برنامــه ریــزی و هماهنگی
"بیستمین همایش صنایع دریایی" با
حضور نمایندگان ارگانهای دریای کشور
در محل دفتر انجمن مهندسی دریایی
ایران برگزار شد.
جلسه ستاد اجرایی "بیستمین همایش
صنایع دریایی" با حضور محمدســعید
سیف ،رییس انجمن مهندسی دریایی
ایــران ،محمدرضــا بهاری و حســن
قاســمی به ترتیب دبیر و دبیر کمیته
علمی کنفرانس و نماینــدگان ارگانها
و شــرکتهای دریایی کشور با ارائه گزارشی از
اقدامات انجام شده در محل دفتر انجمن برگزار
شد.همچنین گزارشی از روند دریافت مقاالت،
بررســی ،نحوه انتخاب و دســته بندی آنها و
برنامه ریزی های صورت گرفته جهت برگزاری

این دوره از همایش در موزه انقالب اســامی
و دفاع مقدس تهران در تاریخ چهارشنبه 21
آذرماه  97ارائــه و در ادامه حاضرین به بیان
نقطه نظرات ارزنده و سازنده خود پرداختند.
روش و دســته بندی مقاالت برای هر نشست
بررسی شــد و از متقاضیان ارائه کارگاه های

آموزشی درخواســت گردید تا سریعا
اعالم آمادگی نمایند.
همچنین در این نشست مقرر گردید
فعالیت های شــرکت های دریایی در
این همایــش معرفــی ،موضوع مهم
"تحریــم و فرصتهای پیش رو صنعت
دریایــی" در پنلهــا و کارگاه ها مورد
توجه قرار گیرد و تدابیری برای تسهیل
حضور دانشجویان اندیشیده شود.
دبیرخانه همایش اعــام نمود ،ثبت
نام از طریق سایت کنفراس به آدرس
 miciran.irدرحال انجام اســت .شایان توجه
اســت ،بیســتمین همایش صنایــع دریایی
چهارشــنبه  21آذرماه  1397در موزه انقالب
اســامی و دفاع مقدس تهران با برنامه های
تخصصی و علمی برگزار می شود.

چاپ مقاالت برتر همایش در مجالت علمی-پژوهشی انجمن
ارجاع شد که ضریب پذیرش مقاالت با توجه
به افزایش کیفیت مــورد نظر کمیته علمی،
کاهش یافت.
دبیرخانه همایش بیستم صنایع دریایی با توجه

معرفی می گردند تــا در صورت تایید داوران
مجالت در این نشریات چاپ گردند.
پایگاه رسمی کنفرانسwww.miciran.ir :
ایمیل کنفرانسinfo@miciran.ir :
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مقاالت برتر بیستمین همایش صنایع دریایی
به منظور چاپ در مجالت علمی پژوهشــی
انجمن مهندسی دریایی ایران معرفی خواهند
شد.
امســال طی تصمیم کمیته علمی بیستمین
همایش صنایع دریایــی و نظر مثبت دبیر و
دبیرکمیته علمی ایــن کنفرانس ،مقاالت با
دقت باالیی داوری گردید.
بطور متوسط هر مقاله حداقل یک بار توسط
داوران محترم برای اصالح به نویسنده مربوطه
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به ارتقای سطح علمی این رویداد اعالم نمود،
مقاالتی که از طــرف کمیته داوری به عنوان
مقاالت برتر معرفی شوند بعد از اتمام همایش
بــه منظور داوری ســریع و مجدد به مجالت
علمی -پژوهشی انجمن مهندسی دریایی ایران
صفحه  17شماره  /130ویژهنامه همایش  -آذرماه 1397

ی های ایرانی به سایر کشورها
ابالغ امکان تغییر تابعیت کشت 

معاون اول رئیس جمهــور مصوبه امکان
تغییر تابعیت کشــتی های ایرانی به سایر
کشــورها را به وزارت راه و شهرسازی و
سازمان بنادر و دریانوردی ابالغ کرد.

هیئت وزیران در نشست  ۱۳آبان ماه با پیشنهاد
دو ســال قبل وزارت راه و شهرسازی  -که در
تاریــخ  ۲۰دی ماه ســال  ۹۵مبنی بر امکان

تغییر تابعیت کشتی های ایرانی بود -موافقت
کرد و آیین نامه اجرایی ماده  ۷قانون دریایی
ایران مصوب  ۱۳۴۳به وزارت راه و شهرسازی
و سازمان بنادر و دریانوردی را ابالغ کرد.
بر اســاس آیین نامه اجرایی این ماده قانونی،
مالکان کشتی های ثبت شــده در ایران اعم
از حقیقــی و حقوقی که تابعیت ایرانی دارند،
می توانند از سازمان بنادر و دریانوردی تغییر

تابعیت این کشتی ها از ایران به کشوری دیگر
را درخواست کنند.
همچنین ســازمان بنادر می تواند در صورتی
که کشــتی در رهن نباشد ،یا عین یا منفعت
آن در مراجع قضایی مطرح نباشــد ،یا اینکه
کشتی مورد درخواست تغییر تابعیت از سوی
مراجع ذی صالح به صورت فیزیکی یا اسنادی
در توقف نباشند ،با درخواست تغییر تابعیت
موافقت کند.
بنا بر تصویب نامه مذکور ،کشــتی ای که از
تابعیت ایران خارج می شود ،حق برافراشتن
پرچم جمهوری اسالمی ایران بر فراز کشتی
خود را نخواهد داشت .نام و شماره ثبت شده
برای کشتی تغییر تابعیت یافته به هیچ کشتی
دیگر ایرانی واگذار نخواهد شد.
این تصویب نامه می افزاید :کشتی های ایرانی
که سازمان بنادر مجوز تغییر تابعیت می دهند،
می توانند در صورت درخواست مجدد مالکان،
تابعیت جمهوری اســامی ایران را بار دیگر
دریافت کنند.

افزایش سه مرحله ای حداقل دستمزد دریانوردان

در نشست دو ساالنه تعیین جدول حداقل
حقوق دریانوردان ســرانجام پس از چند
سال ،توافق برای افزایش حداقل دستمزد
دریانوردان براساس شاخص های اقتصاد
بین المللی حاصل گردیــد که از تاریخ
شماره  /130ویژهنامه همایش  -آذرماه  1397صفحه 18

معین در سال  2019تا سال  2021طی
سه مرحله افزایش خواهد یافت.
نشست دو ساالنه تعیین جدول حداقل
حقوق دریانوردان با حضور نمایندگان و
مقاماتی از اتحادیه مالکان کشتی ها (ITF

 ،،(ICSپارلمان اروپا ،صندوق بین المللی
پول ( )IMFو انجمن صنفی دریانوردی
تجاری ایــران در مقر اصلی  ILOدر ژنو
برگزار گردید.
بر اســاس این گزارش ،ســامان رضایی
نماینده انجمن صنفی دریانوردی تجاری
ایران در این نشســت به عنوان یکی از 6
رای اصلی هیــات منتخب اتحادیه های
دریانــوردی و یکــی از  12رای کمیته
مشــترک دریانوردان و مالکان انتخاب
گردید.
در این جلسه چالشــی سرانجام پس از
چند ســال ،توافق برای افزایش حداقل
دســتمزد بر اساس شاخص های اقتصاد
بین المللی حاصل گردیــد که از تاریخ
معین در سال  2019تا سال  2021طی
سه مرحله افزایش خواهد یافت.
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سازمان صنایع دریایی برای ساخت انواع شناورها آماده است
آموزش
برگزاری دومین همایش ملی
پیشرانه های دریایی

دومین همایش ملی پیشرانه های دریایی
کشــور با هدف ارائه دستاوردهای علمی

در حوزه پیشــرانه هــای دریایی ،جمع
آوری ایده ها ،پژوهش ها و نظرات علمی

پژوهشــگران و صنعتگران در اسفندماه
مدیرعامل ســازمان صنایع دریایــی وزارت دفاع
گفت :ســازمان صنایع دریایــی وزارت دفاع در
راســتای انجام مأموریت نیروهای دریایی ایران
نسبت به طراحی ،ساخت و تامین تجهیزات انواع
شناورها آمادگی دارد.
مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع طی
گزارشی از روند اجرایی ساخت زیر دریایی غدیر
 ۹۵۵و تعمیرات اساســی زیر دریایی جمهوری
اســامی ایران (غدیر ) ۹۴۲اظهار داشت :مراحل
طراحی ،ســاخت و تجهیز زیر دریایی جمهوری
اسالمی ایران غدیر  ۹۵۵با تالش وکوشش شبانه
روزی دانشــمندان جوان و خالق سازمان صنایع
دریایی وزارت دفاع به اتمام رسید و پس از اجرای
موفقیت آمیز تســتهای کارخانهای ( )FATو
ساحلی ( )HATو دریایی ( )SATبا موفقیت به
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی
ایران تحویل شــد .امیر دریادار امیر رســتگاری
خاطر نشــان کرد :فرآیند طراحی و ساخت بدنه،
شامل ســازه فوالدی (بدنه نرم و بدنه سخت ) و
ملحقات ســازه ای و متعاقب آن تأمین ،ساخت،
نصب و راه اندازی بیش از  ۷۵ســامانه مکانیکی،
تأسیســاتی ،تحرک و رانش ،برق و الکترونیک،
ناوبــری ،مخابرات ،هدایت آتش و ســاح آغاز با
انجام بیش از  ۱۰هزار فعالیت اجرایی و بهرهگیری
از شــبکه توانمند داخلی متشکل از  ۲۰۰مرکز
دانشگاهی ،شــرکت های دانش بنیان ،صنعتی
و ســازمان ها و صنایع وزارت دفاع و پشــتیبانی
نیروهای مسلح و نیز متخصصین نیروی دریایی
راهبــردی ارتش جمهــوری اســامی ایران در
اردیبهشت ماه ســال جاری به اتمام رسید و در
هفتم آذر تحویل نیروی دریایی راهبردی ارتش

جمهوری اسالمی ایران شد.
وی همچنین گفــت :از ویژگیهای بارز این زیر
دریایی در مقایسه با سایر شناورهای هم کالس
خود که در جنوب کشور در حال انجام مأموریت
می باشند ،می توان به بهینه سازی و بومی سازی
تجهیزات و ماشین آالت اصلی اشاره کرد.
وی افزایش قدرت دفاعــی و بازدارندگی نیروی
دریایی جمهوری اســامی ایران،ورود به عرصه
طراحی ،ساخت و بهینه سازی و تعمیرات اساسی
زیردریایی های کالس سبک ،متوسط وسنگین،
تقویــت روحیه خودبــاوری و خــود اتکایی در
تالشگران عرصه علم و صنعت دریایی کشــور،
اکتســاب فناوری های نوین و کســب دانـــش
فنی ساخـــت سامانه ها و تجهیز انواع مختلف
زیردریایــی ها ،ایجاد و تقویت شــبکه همکاران
توانمند در زنجیره تأمین و ساخت زیر سامانه ها،
صرفه جویی ارزی با انجام بومی ســازی و بهینه
سازی های تجهیزات و سامانه ها ،ایجاد اشتغال
بصورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح استان
و کشور ،رسوب دانش در حوزه سخت افزار و نرم
افزار ،تربیت نیروی انســانی متخصص در حوزه
های طراحی و مهندســی ساخت بعنوان هسته
های دانا را از مهمترین دستاوردهای اجرای پروژه
غدیر برشمرد.
امیر رســتگاری در پایان تصریح کرد :ســازمان
صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مســلح آمادگی دارد در راستای انجام مأموریت
نیروهای مقتدر دریایی جمهوری اســامی ایران
نسبت به طراحی ،ســاخت و تأمین تجهیزات و
تسلیحات دریایی انواع شناورهای تندرو ،سطحی،
زیرسطحی و اثرسطحی اقدام کند.

ســال جاری در دانشگاه صنعتی شریف

برگزار می شود.

صنعت کشتی ســازی را می توان یکی
از مهمترین ارکان صنایع دریایی کشــور
عنوان نمود .این صنعت به عنوان یکی از

محورهای اشتغال زایی و توسعه صنعتی

کشــور نقش به ســزایی ایفا می کند .از
مهمتریــن گلوگاه های صنعت کشــتی

ســازی توجه به تأمین و بومی ســازی

پیشرانه ها می باشد .پیشرانه های دریایی
یکی از پر اهمیت ترین ارکان تولید شناور
در سطح جهان بوده و نقش عمده ای در

گسترش صنایع دریایی ایفا نموده است..

ســازمان صنایع دریایــی وزارت دفاع با

همکاری ارگان های دریایی کشور در نظر

دارد دومین همایش ملی پیشــرانه های

دریایی کشور را با هدف ارائه دستاوردهای
علمی در حوزه پیشرانه های دریایی ،جمع
آوری ایده ها ،پژوهش ها و نظرات علمی

پژوهشــگران و صنعتگران در هفته اول
اسفندماه ســال جاری در محل دانشگاه

صنعتی شریف برگزار نماید.

عالقــه منــدان مــی تواننــد جهــت

کســب اطالعــات تکمیلی بــه پایگاه
اطــاع رســانی همایــش به نشــانی

www.MPropulsionC.irمراجعه نمایند.
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ی های داخلی در حوزه پیشرانههای دریایی
نشست بهر ه برداری از فناور 
نظامی
بومی سازی کامل تجهیزات
نیروی دریایی ارتش

فرمانده نیروی دریایــی ارتش گفت :ما
میتوانیــم آنچه را کــه مجموعه نیروی
ب های
دریایی برای دفــاع از تمامیت آ 
تحت حاکمیت جمهوری اســامی ایران
نیاز دارد را به طور کامال بومی در کشــور
ی های داخلی
نشست بهر ه برداری از فناور 
در حوزه پیشرانههای دریایی به همت مرکز
ی شود.
فن بازار ملی معاونت علمی برگزار م 

مرکز فنبازار ملی معاونت علمی در نظر دارد
"نشست بهرهبرداری از فناوریهای داخلی در
حوزه پیشران ه های دریایی" را با هدف معرفی
دستاوردها و سطح توان فنی مهندسی شرکت
های داخلی به رئیس و مدیران سازمان صنایع
دریایی برگزار کند.
این رویداد در خصوص اســتفاده از ظرفیت و
توانمندی فناوران بومی ،به منظور رفع نیازهای
فنی و فناوری در خصوص پیشرانهای دریایی
و حمایت از تولیدات و دســتاوردهای داخلی
ی شــود و مخاطبان آن
در این حوزه برگزار م 
متشکل از متخصصین و مسئولین حوزه دریایی
و صنعتی از سراسر کشور هستند.
مــدل اجرایی این نشســت  1روزه ،مبتنی بر
برپایی نمایشــگاه ویژه شرکت های منتخب
و برگزاری جلســات تخصصــی ( B2Bبنا به
درخواســت بازدیدکنندگان) حول محورهای
اصلی رویداد است.
ت های منتخــب در قالب نمایشــگاه،
شــرك 
دســتاوردها اعم از محصوالت و فناوریهای
خود را در معرض دید بازدیدكنندگان قرار می
دهد.
در ادامه نیز جلسات و مذاكرات تخصصی برگزار
خواهد شد .همچنین كارگزاران تبادل فناوری
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ن بازار ملی نیز برای تســهیل فروش و
مركز ف 
ت های دانشبنیان
توسعه بازار محصوالت شرك 
در این رویداد حاضر میشوند.
حوزه های تخصصی این نشست شامل ریخته
گری ،شــکل دهی فلزات ،مدل سازی و قالب
ســازی ،خدمات طراحی ،ابزار دقیق ،عملیات
حرارتی ،کنترل و مانیتورینگ با كاربرد در حوزه
شهرک های صنعتی است.
بر این اساس آن دســته از شركت های فعال
در هر یك از زمین ه های كاری فوق (در سطح
کشور) كه دارای شــرایط عمومی الزم باشند
ی توانند برای حضور در این نشست ثبت نام
م
نمایند .شــایان ذكر است با توجه به تخصصی
بودن این رویداد و محدودیت ظرفیت پذیرش،
انتخاب شركت های متقاضی حضور در نشست،
پس از ارزیابی متقاضیان بر اســاس مدارك و
ن بازار
مستندات ارسال شــده ،توسط مركز ف 
ملی ایران انجام شده و نتیجه به شركتهای
ی شود.
منتخب اعالم م 
الزم به ذکر است ،مهلت ثبت نام در این نشست
 22آذرماه  97می باشد که تا  30آذرماه تمدید
شده است.
شایان توجه می باشد ،نشســت بهرهبرداری
از فناوریهای داخلی در حوزه پیشــران ه های
دریایی به همت مرکز فــن بازار ملی معاونت
علمی دی ماه سال جاری برگزار می شود.

بسازیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشــیه
بازدید از نمایشگاه رونمایی از دستاوردهای
فنی و تخصصی نداجا با بیان اینکه آنچه
در این نمایشگاه شاهد هستید بخشی از
بلوغ ،توانایی و خودکفایی مجموعه نیروی
دریایی ارتش است ،گفت :همزمان با سایر
بخشهای کشــور شــامل وزارت دفاع و
سایر مجموعههای علمی و تحقیقاتی به
ی رسیدیم که قادریم
سطحی از توانمند 
آن چیزی را که مجموعه نیروی دریایی
برای دفــاع از تمامیــت آبهای تحت
حاکمیت جمهوری اسالمی ایران و منافع
کشور در دریا نیاز دارد را به صورت کامال
بومی در کشور بسازیم.
امیر دریادار حسین خانزادی تاکید کرد:
ی ها نشان میدهد که نسل
این توانمند 
انقالب اگر به پا خیزد ،هیچ تهدیدی بر آن
اثرگذار نیست.

Marine Engineering

نصب نخستین عرشه دریایی فاز  ۱۳پارس جنوبی

نظامی
"چشم عقاب" جدیدترین رادار
ناوهای جنگی ایران

جدیدترین و پیشرفتهترین دستاورد راداری

ارتش جمهوری اســامی ایران با نام "چشم

عقاب" قابلیتهای جدیدی برای شناورهای

جنگی کشورمان به ارمغان خواهد آورد.

نمونه جدیدترین رادار آرایه فازی کشور تحت

عنوان "چشم عقاب" در نمایشگاه توانمندی
ها و دســتاوردهای فنــی و تخصصی نیروی

دریایــی ارتش جمهوری اســامی ایران در
هفدهم آذرماه افتتاح شد به نمایش درآمد.

مجری طرح توســعه فاز  ۱۳پارس جنوبی

و شــرکت صدرا بــر روی چهارپایه از پیش

از نصب نخســتین ســکوی دریایی این فاز

نصب شده در این موقعیت قرار گرفت.

در خلیــج فارس خبــرداد و گفت :با تالش

معتمد ظرفیت برداشــت روزانه از سكوی

متخصصان ایرانی نخستین عرشه دریایی فاز

اصلی فاز  13پارس جنوبی را  500میلیون

 ۱۳پارس جنوبی با وزن دوهزار و  ۲۰۰تن،
در این میدان گازی نصب شد.
مجری طرح توسعه فاز  13پارسجنوبی با
اعالم این خبر گفت :از ابتدای ماه گذشــته
دو عرشــه  13Bو  13Dبه طور همزمان در
یــارد صنعتی صدرا در بوشــهر بارگیری و
مهاربندی شدند و آمادگی كامل برای نصب
در موقعیتهای دریایی را داشــتند ،اما به
دلیل شرایط ناپایدار جوی و اهمیت رعایت
الزامات ایمنی ،نصب سكوی  13Bدر اولین
بازه هوایی مناسب انجام شد.
پیام معتمد با اشــاره به پیشرفت فیزیكی
بیش از  98درصدی ســاخت سكوی اصلی
 13Bگفت :پس از دریافت گزارش شــرایط
مســاعد آب و هوایی ،عملیــات نصب این
سكو با پهلوگیری در كنار جرثقیل دریایی

غیرچرخان و گنبدی اســت ،قابلیت کشف

و رهگیــری اهداف ســطحی و هوایی مانند

فوت مكعب (معادل 14/2میلیون مترمكعب)
عنوان و پیشبینی كرد پس از انجام عملیات
هــوکآپ و فعالیتهای مربوط به اتصاالت
سكو ،این عرشــه در دیماه سال جاری به

هواپیما ،پهپاد ،بالگرد ،شــناورهای سطحی،
موشــکهای سطح به ســطح و موشکهای
پدافندی را دارد.

بــرد این رادار حــدود  ۲۰۰کیلومتر و ارتفاع

آشکارسازی آن ۳۰کیلومتر است که بر روی

باند  Sو طــول موج  ۲.۷تــا  ۳.۱گیگاهرتز
فعالیت میکند .رادار "چشم عقاب" از چهار
وجه تشکیل شده که هر وجه آن دارای ۱۰۰۰

عنصر راداری آرایه فازی اســت و بر روی هر

بهرهبرداری برسد.
وی درباره نصب دومین سكوی طرح توسعه
فاز  13پــارس جنوبی نیز گفت :در صورت
مساعد بودن شــرایط جوی ،سكوی

این رادار آرایه فازی ســه بعــدی که از نوع

13D

كه همزمان با سكوی  13Bبارگیری و راهی
خلیجفارس شده اســت نیز در اوایل هفته
آینده در موقعیت مخزنی خود نصب خواهد
شد.
به گفته مجری فاز  13پارس جنوبی ،با اتمام
عملیات نصب و راهاندازی دو سكوی اصلی
 13Bو اقماری  ،13Dبرداشــت گاز از طرح

اچ.ال  5000آغاز شد و پس از انجام مراحل

توسعه این فاز با ظرفیت استاندارد  1میلیارد

جداســازی از شــناور  ،FLB124با تالش

فوت مكعب در روز  28/4میلیون مترمكعب)

شبانهروزی مهندسان ،نیروهای فنی کارفرما

انجام خواهد شد.

وجه خود قابلیت ردیابی  ۳هدف را به صورت
همزمان (مجموعا  ۱۲هدف) را دارد .همچنین

به دلیل غیرچرخان بــودن این رادار و حذف
ادوات مربوط به چرخش بشقاب اعم از شفت،

بلبرینگ و ...تعمیــر و نگهداری این رادار نیز

راحت تر از مدلهای چرخان است.

آشکارســاز اخاللگر با قابلیت نمایش جهت

جمینــگ فرکانــس ،گیتهــای محافظ،
ردیابی مضاعف ،ردیابی روی اختالل ،کاوش
مخروطی تصادفی ،دارای فیلترهای با شیب

گذردهی باال و قابلیت جبران ســازی سرعت

باد از دیگر خصوصیات سامانه راداری "چشم
عقاب" است.

بنا بر ایــن گزارش ،ایــن رادار قابلیت نصب
برروی انواع شــناورهای رزمی نداجا را دارد و
قرار اســت از آن در ناو آموزشی خلیج فارس

نیز استفاده شود.
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نمایش آخرین توانمندی ها و دستاوردهای نداجا

آخرین توانمندی ها و دســتاوردهای فنی
و تخصصی نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران به نمایش درآمد.

نمایشگاه آخرین توانمندی ها و دستاوردهای
فنی و تخصصی نیروی دریایی ارتش جمهوری
اســامی ایران هفدهم آذر با حضــور دریادار
حبیب اهلل ســیاری معــاون هماهنگ کننده
ارتش ،دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی
دریایی ارتش و جمعی از فرماندهان و مسئولین
این نیرو در ستاد نداجا افتتاح شد.
در این نمایشگاه ماکت جدیدترین ناو موشک
انداز از کالس سینا (سینای )۷که هم اکنون در
کارخانجات نیروی دریایی ارتش در بندرعباس
آخرین مراحل ساخت خود را میگذراند و به
نام "زره" نامگذاری شــده است به نمایش در
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آمد .این سومین شناور از این کالس است که
در آبهای جنوب عملیاتی خواهد شد .شناور
اطالعاتی و تجسسی نیروی دریایی نیز با عنوان
"طالئیه" نامگذاری و بیش از نیمی از مراحل
ســاخت آن طی شده است .این شناور وظیفه
جم ع آوری اطالعات نظامی از شناورهای هدف
با استفاده از پیشرفتهترین تجهیزات شنودی،
راداری ،مخابراتی و اطالعاتی را برعهده دارد .این
نــاو با  ۹۴متر طول و  ۱۴۰۰تن وزن از کالس
موج است.
همچنین در این نمایشــگاه طرح جدیدترین
شناور ایرانی با نام "پروژه سفینه" رونمایی شد.
این شناور که تریماران (سه بدنه) است ،مقاومت
هیدرودینامیکی پایینی در ســرعتهای باال
داشته و دارای سیستم رانش متناسب با ابعاد

و سرعت متناظر است .تعادل هیدرواستاتیکی
و دریامانی بسیار باال و عرشه وسیع تا دو برابر
یک شناور تک بدنه همتناژ ،از جمله مهمترین
مشخصات این شناور است .این شناور ،یک نوع
شــناور چند بدنه است که از یک بدنه مرکزی
الغر و بلند و دو بدنه کناری تشکیل شده است.
بدنه های کناری توسط عرشه عرضی به بدنه
اصلی متصل میشوند .بدنههای جانبی نیز تاثیر
قابل توجهی بــر روی تعادل ،رفتار دینامیکی،
ماندگاری در دریا و بارهای موج وارد بر ســازه
شناور دارند .شناور تریماران ،قابلیت عملیات در
شرایط مختلف دریا جهت مقابله با جنگهای
نامنظم ساحلی و عکس العمل سریع را داراست.
مدل اولیه این شناور جهت ارزیابی استحکام و
عملکرد هیدرودینامیکی سازه عرضی ،ساخته
شده و سرعت این شناور باالی  ۴۰نات است.
ماکت جدیدترین ناو موشــک انــداز کالس
سینا (ســینای  )7نیز در نمایشــگاه آخرین
توانمندیهای و دستاوردهای فنی و تخصصی
نیروی دریایــی ارتش رونمایی شــد .این ناو
موشک انداز هم اکنون در کارخانجات نیروی
دریایــی ارتش در بندرعبــاس آخرین مراحل
ساخت خود را می گذراند و به نام زره نامگذاری
شده و به نمایش در می آید .این سومین شناور
از این کالس اســت کــه در آب های جنوبی
عملیاتی می شود.
الزم بــه ذکــر اســت ،در نمایشــگاه آخرین
دستاوردهای نیروی دریایی ارتش ،دستاوردهای
مختلف و بســیاری در حوزههای مخابراتی و
ارتباطی ،ساخت شناور ،تجهیزات امدادی و  ...به
نمایش درآمده و این نمایشگاه به صورت دائمی
در محل ستاد فرماندهی این نیرو برقرار است.

Marine Engineering

نمایش آخرین توانمندی ها و دستاوردهای نداجا
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دریا در یک نگاه

بخشها و اجــزای پل
فرماندهی شناور

عملکرد نیروگاه بادی در آب

مروری بر ظرفیت برخی از شناورها
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Marine Engineering

دریا در یک نگاه

میزان و انواع خشونت علیه خدمه
در سال 2018

شناورهای جدید و اوراق شده در
سالهای  2010تا 2015

سیر تغییرات ناوگان جهانی در
سال های  1900تا 2010
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ماهنامه مهندسي دريا بعنوان نشريهاي خبري-تحليلي در حوزه
صنايع و امور دريايي كشور به شكل تمام رنگي و گالسه در تيراژ
بيش از  2000نسخه منتشر ميشود.
از آنجا كه اين نشريه ،ارگان داخلي انجمن مهندسي دريايي ايران
است ،به شكل عمومي توزيع نميشود؛ اما براي تمامي ارگانهاي
دريايي ،نمايندگان مجلس ،ش�ركتها ،دانشگاهها ،كارشناسان و
مديران وزارتخانهها و س�ازمانهاي دولتي مرتبط با صنايع و امور
دريايي در كش�ور ارسال و نشريهاي شناختهشده و پرمخاطب در
ميان فعاالن اين حوزه محسوب ميشود.
همانگون�ه كه اطالع داري�د ،صنايع دريايي حيطه گس�تردهاي از
فعاليتهاي كشتيس�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 ميش�ود ك�ه از اين نظر،
نش�ريه مهندسي دريا ميتواند آن ش�ركت را با طيف گستردهاي
از مخاطبان پيوند دهد.
تعرفه آگهي نشريه مهندسي دريا ،طبق جدول پيوست ميباشد:

• الزم به توضيح است كليه قيمتهاي ذيل براي اعضاي
حقوقي انجمن با 30درصد تخفيف محاسبه ميگردد كه در
صورت عضويت ،شامل آن شركت محترم نيز خواهد شد.

رديف

قطع آگهي

صفحات نشريه

مبلغ

1

تمام صفحه

صفحات داخلی

 10/000/000ريال

2

دو صفحه

دوصفحه وسط

20/000/000ريال

3

تمام صفحه

پشت جلد

25/000/000ريال

4

تمام صفحه

داخل پشت جلد

15/000/000ريال

