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تقسیم کار ملی
برگزاری اولین همایش درسال 78 با حمایت سازمان برنامه و بودجه، دفتر مطالعات علمی و صنعتی ریاست جمهوری با 
استقبال خوبی از طرف مسئولین وقت همچون ریاست سازمان برنامه و بودجه، معاونین وزرای دفاع، صنایع و معادن، راه 
و ترابری، فرماندهان نیروی دریایی سپاه و ارتش و مدیران ارشد دریایی قرار گرفت و با تشکیل هیأت رئیسه همایش، 

هدایت و برنامه ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه تر این همایش را به عهده گرفتند.
پس از برگزاری 16 س�ال مس�تمر همایش های صنایع دریایی با توجه به تصویب الیحه حمایت از توسعه صنایع دریایی 
بعد از سالها تالش و پیگیری در مرداد ماه سال 86 و بسیاری از پتانسیلهای مورد نیاز توسعه و پیشرفت صنایع دریایی 
در کش�ور مانند امکانات س�خت افزاری و نیروهای تحصیل کرده که در حال حاضر مهیا است، امید است با برگزاری 16 
سال مستمر همایش های صنایع دریایی، هفدهمین همایش صنایع دریایی اجتماع کاملی از کلیه مدیران ارشد مرتبط 
با موضوع بوده و به اهداف و نتایج مورد انتظار دست یابد. امیدواریم همایش و نمایشگاه شاهد چنین شرایطی باشد و 
بتواند نقطه عطفی برای فعالیتهای بین المللی صنایع دریایی کشور  نیز محسوب شود. از طرف دیگر نیز باید از دولت 
بخواهیم که حتماً با ابزارهای مختلف حمایتی، مالی و کنترلی که دارد صنعت دریایی کشور را در رقابت با صنایع دریایی 
کشورهای دیگر پشتیبانی نموده و شرایط و فضای مناسبی برای رقابت آنها فراهم کند. مسلماً هیچ کشوری صنایع خود 
را در عرصه آزاد رقابت های بین المللی به حال خود رها نمی کند و سعی می کند حداکثر تسهیالت و شرایط مناسب را 

برای صنعت خود فراهم نماید.
موضوع دریا و امور مربوط به آن کالً در تمام دولت ها مورد توجه و ش�ناخت جدی نبوده اس�ت. تالش انجمن مهندسی 
دریایی ایران نیز همیشه این بوده که نقیصه فوق برطرف و حتی االمکان مسئولین دولت موضوع دریا و فرصتهای مرتبط 
با آن را بهتر استفاده نمایند. در این راستا با دولت یازدهم نیز از همان روزهای اول ارتباطات، مکاتبات و جلسات وجود 

داشت. خوشبختانه مسئولین دولت یازدهم نیز عنایت ویژه ای داشته و سابقه نسبتاً طوالنی در این حوزه داشته اند. 
در هر صنفی و در هر حوزه ای از علم و اقتصاد باید چنین تشکیل هایی بوجود آیند و از آنها برای بهبود و شرایط استفاده 
شود. طبیعتاً بازده و نتیجه همه آنها یکسان نیست در برخی حوزه ها ممکن است انجمن و تشکل های تخصصی بهتر 
مدیریت شده و از آنها بهره بیشتری بوده شده باشد. در حوزه دریا نیز مسلماً ایده آل ها خیلی بیش از این بوده و هست. 
در هر حال ما باید مسیری را که آمده ایم ادامه دهیم و در یک کار جمعی و گروهی برای پیشرفت کشور در حوزه دریا 

تالش نمائیم. واقعاً باید همه کمک کنیم تا بتوان محیط را برای فعالیت های دریایی فراهم تر کنیم. 
با گستردگی همایش های صنایع دریایی و همچنین فعالیت های انجمن، انتظارات نیز باال رفته و جامعه دریایی کشور 
امیدهای زیادی به این رویداد ها و فعالیت های انجمن دارد. انجمن باید این ش�رایط را درک و واقعاً تالش نماید. ولی از 
آن طرف نیز نباید انتظارهایی که سازمانها و وزارتخانه های دیگر باید برآورد کنند از انجمن مطالبه نمود. باید خود آن 
سازمانها و وزارتخانه ها پاسخگو باشند و وظایف خود را بخوبی انجام دهند. مسلما تدوین یک تقسیم کار ملی ضروری 
بوده و الزمس�ت تمام حلقه های زنجیره پیش�رفت را  با کمک یکدیگر تکمیل نماییم. امیدواریم عزیزان و متخصصان 
گرامی این صنعت انجمن را همچون گذشته در تالش برای رفع مشکالت یاری نمایند و انشاء ا... بتوانیم  مسیرهای آینده 

را با کمک هم بهتر و سریعترمسیر پیشرفت را طی نمائیم.

صفحه 12شماره 119/ دی ماه/ 1394



فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مس�ئوالن نیروی دریایی ارتش: 
دستیابی به جایگاه متناسب با شأن ایران اسالمی در امر دریا مسئولیت 
بزرگ نیروی دریایی اس�ت. حضرت آی�ت اهلل خامنه ای فرمانده معظم 
کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش با اشاره به 
اهمیت دریا و پیشرفت های بزرگ نیروی دریایی در بهره بردن از مزایا و 
فرصتهای دریا، بر تداوم پیشرفت ها و ساخت عمقی نیروی دریایی ارتش 
تأکید و خاطرنشان کردند: »نیروی انسانی صالح، چابک و برخوردار از 
فکر و مدیریت صحیح« در کنار »ایستادگی، عزم راسخ، توکل به خدا 
و امید به آینده«، راهگش�اترین عناصر در رس�اندن ایران اس�المی به 
جایگاه بزرگ، تاریخی و متناسب با شأن آن هستند.  در این دیدار که 
به  مناسبت س�ال روز نیروی دریایی برگزار شد، فرمانده معظم کل قوا 
پیشرفت های س�ال های اخیر این نیرو را محسوس و ملموس خواندند 
و افزودند: پیش از انقالب اسالمی، »اهمیت، عظمت و حساسیت دریا« 
نادیده گرفته می شد اما امروز نیروی دریایی پیشرفت های زیادی کرده 
اس�ت که البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. رهبر انقالب دریا را 
عرصه »رویارویی قدرتمندانه با دشمنان« و در عین حال، »فعالیت مؤثر 
و همکاری با دوس�تان« برشمردند و گفتند: دسترسی به آب های آزاد، 
اتصال به چهار گوشه جهان از راه دریا و امکان دفاع از کشور در بستر 
دریا از جمله برکات دریاست که مردم و مسئوالن باید به آن توجه کنند. 
ایشان رسیدن به جایگاه متناسب با شأن تاریخی ملت ایران و جمهوری 
اسالمی در دریا را مسئولیت بزرگ نیروی دریایی خواندند و افزودند: ما 
هنوز در آغاز این راهیم و شما مردان این راه هستید که باید مسیر را باز 

کنید و این امید و آینده مطلوب را رقم بزنید.
فرمانده کل قوا به اهمیت دریای عمان و سواحل َمکران اشاره کردند و 

گفتند: این منطقه، نقطه ای اساسی در ایفای مسئولیت نیروی دریایی 
اس�ت و در خصوص احیای این منطقه به دولت نیز سفارش های الزم را 

کرده و خواهیم کرد.
حض�رت آیت اهلل خامنه ای الزمه تحقق مس�ئولیت نی�روی دریایی را 
س�اخت عمقی این نیرو به خصوص ساخت نیروی انسانی الیق، صالح، 
مدیر و چابک خواندند و خاطرنش�ان کردند: مدیریت و نیروی انسانی 
خوب معجزه می کند، همچنانکه در چند سال اخیر که کشور با مشکالت 
مالی و بودجه ای مواجه بود و هنوز نیز این مشکالت ادامه دارد، تجربه 
نش�ان داد که می ت�وان از کمبودها و موانع حتی با دس�ت خالی اما با 
داش�تن مدیریت های خوب عب�ور کرد. رهبر انقالب پی�روزی انقالب 
اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( را جلوه ای از معجزات نیروی انسانی 
برشمردند و گفتند: امام بزرگوار با اتکال به قدرت الهی و با توانایی و نفوذ 
منحصر به فرد خود، اقیانوس ملت را به تالطم درآورد و توانس�ت یک 
نظام سیاسی وابس�ته و دارای امکانات فراوان را از پای درآورد. ایشان 
پیروزی شگفت انگیز ملت ایران در دفاع مقدس و ناکام گذاشتن دشمِن 
برخوردار از امکانات و پشتیبانی های نظامی و سیاسی را نمونه دیگری 
از معجزه نیروی انسانی خواندند و گفتند: امروز توانایی ها و پیشرفتهای 
ملت ایران و نیروهای مس�لح به مراتب افزایش یافته و با ایس�تادگی، 
اراده، عزم راسخ، خوش بینی به آینده و توکل به خدا می توان به آینده 

درخشان تر و در شأن ملت ایران دست یافت.
پیش از س�خنان فرمانده معظم کل قوا، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، 
فرمانده نیروی دریایی ارتش، با بیان گزارشی از فعالیت های این نیرو گفت: 
امروز سرزنده، با نشاط و با همتی بلند در حال برداشتن گام های بلندی 

هستیم تا نیروی دریایی را در تراز شأن و جایگاه ملت ایران بسازیم.

رهبر معظم انقالب:
 مردم و مسئوالن باید به دریا توجه کنند



حمایت دولت
از توسعه صنایع دریایی

برگزاري روز حفاظت محيطزیست 
دریایي با حضور ابتکار

توسعه ی صنایع دریایی یکی از بخش های مهم و مؤثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی است
یکی از بخش های��ی که در دوران تحریم 
مورد هدف دشمنان قرار گرفت، حوزه ی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بود، از 
این رو توسعه ی کشتیرانی و صنایع دریایی 
گام مهمی در جهت مقاوم سازی اقتصاد 
کش��ور به حس��اب می آید. دکتر اسحاق 
جهانگیری توسعه ی صنایع دریایی را یکی 
از حوزه های تاثیرگذار برای تحقق اقتصادی مقاومتی دانس��ت و گفت: یکی 
از بخش هایی که در دوران تحریم مورد هدف دشمنان قرار گرفت، حوزه ی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بود، از این رو توسعه ی کشتیرانی و صنایع 
دریایی گام مهمی در جهت مقاوم س��ازی اقتصاد کشور به حساب می آید. 
معاون اول رییس جمهور توس��عه ی صنایع دریای��ی را یکی از اولویت های 
قطعی دولت برشمرد و افزود: در این راستا شرکت های فعال در بخش صنایع 
دریایی از جمله ظرفیت های اصلی برای توس��عه ی صنایع دریایی به شمار 
می روند. دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به ظرفیت های صندوق توسعه ی 
ملی کشور برای تامین منابع مالی طرح ها و پروژه های بزرگ، خاطرنشان کرد: 
صندوق توسعه ی ملی و بانک های عامل از ظرفیت خوبی برای تامین منابع 
مالی طرح های مربوط به توسعه ی صنعت دریایی برخوردار هستند که باید 
در این زمینه سازوکارهای الزم ایجاد شود تا شاهد توسعه ی این صنعت در 

سال های آینده باشیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه کش��ور دارای خط س��احلی بس��یار 
وسیعی است که ظرفیت و مزیت های کم نظیری برای توسعه و پیشرفت 
کشور فراهم کرده است، بر لزوم استفاده از این ظرفیت و بهره برداری مطلوب 
از آن تاکید کرد. در این جلس��ه که وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست، رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی، 
رییس سازمان شیالت ایران و رییس کل گمرک نیز حضور داشتند، رییس 
دبیرخانه شورا گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه ی صنایع دریایی در 
سال 93 ارائه کرد که برگزاری جلسات با شرکت های سازنده و کارفرمایان 
در جهت احیاء قراردادهای گذش��ته و تکمیل پروژه های نیمه تمام، فعال 
سازی ساخت سکوهای برخی از فازهای پارس جنوبی، تدوین احکام برنامه 
ششم توسعه و ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و فعال سازی 
دبیرخانه ش��ورای عالی صنایع دریایی کشور از طریق پیاده سازی ساختار 
مناسب برای دبیرخانه، بخشی از اقداماتی بود که در این گزارش بدان اشاره 
شد. در این جلسه همچنین رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی کشور 
بر حمایت این صندوق از توسعه ی صنایع دریایی تاکید کرد. در ادامه ی این 
نشست گزارشی نیز در خصوص پیش نویس سند برنامه ی راهبردی صنایع 
دریایی کشور ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این پیش نویس، 

پیشنهاداتی نیز در راستای توسعه ی صنایع دریایی مطرح گردید.

معصومه ابتکار در سخنانی بر افزایش کمی 
مناطق حفاظت ش��ده س��احلی در کنار 
افزایش شاخص های کیفی این بخش تاکید 
کرد و گفت: باید برای مدیریت دریاها، یک 
برنامه ریزی جدی فرابخشی جامع و آینده 
نگر صورت گیرد که خوشبختانه در برنامه 
ششم توس��عه به این موضوع توجه شده 

است. وی افزود: زنگ خطر برای دریاها به صدا درآمده و مناسبت هایی مثل 
گرامیداش��ت هفته ملی دریانوردی فرصتی است تا در زمینه بهره برداری از 
دریاها، مدیریت سواحل و دریاها، مقابله با ورود فاضالب ها و پساب ها به دریاها 
و آالیندگی ناش��ی از تردد داخل دریاها تجدیدنظر کنیم. ابتکار گفت: باید 
تالش کنیم برای مدیریت دریاها در کنوانسیون  های مختلف مثل کنوانسیون 
کویت، کنوانسیون تهران، کنوانسیون لندن و پروتکل های منطقه ای حضور 
موثری داشته باشیم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگر دریاها 
آسیب ببینند در عرصه های گردشگری و شیالت لطماتی پیش می آید و به 
طور کلی آسیب های اجتماعی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. ابتکار بر 
اهمیت اس��تفاده بهینه و هدفمند از خدمات دریایی و کس��ب در آمد برای 
کشور تاکید کرد و گفت: در اقیانوس هند غربی فقط خدمات اکوسیستمی 
دریا ساالنه بالغ بر 25 میلیارد دالر تخمین زده شده است که شامل خدمات 

مختلف شیالت، مرجان ها و گونه های مختلف آبزی است.

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
توس��عه صنایع دریایی از اولویت های 
دولت اس��ت. محمدرض��ا نعمت زاده 
اظهار داشت: شرکت کشتی سازی ما 
باید در سطح کالس بین المللی باشد و 
با یک برنامه ریزی زمان بندی شده دقیق 
پروژه ها را برای رسیدن به آن جایگاه 
توسعه دهیم. وی بر پاک سازی و بهسازی محیط شرکت صدرای بوشهر 
تاکید کرد و ادامه داد: برای جذب خریدار و مش��تری برای محصوالت، 
شرکت باید ابتدا محیط ظاهر مناسبی داشته باشد. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چنین امکانات و فعالیت دو هزار 
و 5۴2 نیروی انسانی، باید بازدهی بهتری وجود داشته باشد. وی افزود: 
اینجا خود به خود درس��ت نمی شود بلکه باید دست به دست هم داد تا 
به یک محیط آبرومندی تبدیل شود. وزیر صنعت با عنوان اینکه صنعت 
دریانوردی از اولویت های دولت اس��ت، اضافه کرد: باید کار ایجاد شود و 
ایده های نوین برای فروش و جذب خریدار صورت گیرد. الزم به ذکر است 
که در سال گذشته ۱23شناور و تا مهرماه سال جاری ۸3 شناور توسط 
شرکت صدرا تعمیر شد که فعالیت امسال این شرکت در مقایسه با سال 

گذشته از رشد 3۰ درصدی برخوردار است.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد
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از آنجا که یکی از اهداف اصلی کشور، براساس تصریح اسناد باالدستی، 
توس��عه همه جانبه علمی است و در نقشه جامع علمی کشور مواردی 
همچون کشتی س��ازی، س��ازه های دریایی، اقیانوس شناسی و علوم 
دریایی، بخش��ی از اولویت های کشور محس��وب می شود، بنابراین 
توج��ه به ای��ن موضوعات، بی تردی��د و بالدرنگ مهم اس��ت و ما در 
معاون��ت علمی، دائما پیگیر رس��یدن به اهداف مورد نظر هس��تیم. 
دنیای امروز ما، به امنیت احتیاج دارد. انسان، اکنون به دنبال آرامش 
است. جهان این روزها، پر از حرف های دلتنگ کننده و آشوب آورنده 
اس��ت. ناامنی حرف اول را می زند. درست همزمان با اعالم برندگان 
جای��زه نوبل امس��ال، خبر مرگ و کش��تار ده ها و صده��ا و هزاران 

آدم در نق��اط مختلف جهان مخابره 
می ش��ود.  حالوت پیشرفت انسان، 
با تلخی خودخواهی های قدرتمندان 
جهان، تبدیل به طعم گس می شود. 
دنیا ب��ه مهربانی کودکان و نوجوانان 
بیش از پیش محتاج اس��ت. فکرها و 
اندیش��ه ها دیگر خس��ته شده است 
از دیدن و ش��نیدن ب��دی ها.  حاال، 
دست انس��ان باید دست سخاوتمند 
طبیعت را به گرمی بفش��ارد و با آن 
به آرامش برس��د. دریا و ش��اعرانگی 

اش، اینک باید به داد انس��ان رسد تا از آشوب ها و موج ها و طوفان 
های بشرس��از، به صخره آسایش پناه برد. حضور کودکان و نوجوانان 
دانش آموز مس��تعد در این عرصه، نجات بخشی را دوچندان می کند.  
ایران اس��المی، به عنوان کشوری دریایی، آبس��تن آینده ای روشن 

است. آینده از آن ایران آغشته به اقتصاد دانش بنیان است.
 ما براس��اس برنامه مدرن و پیشرفته اقتصاد دانش بنیان در راستای 
رس��یدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و دس��تیابی به قله های چش��م 
ان��داز ۱۴۰۴، گام های اس��توارمان را آغاز کرده ای��م. بخش دولتی 
در کنار بخ��ش خصوصی، در کنار دانش��گاهیان، در کنار نخبگان و 
س��رآمدان و در کنار دانش آموزان عزیز، عزم شان را جزم کرده اند تا 
نگاهی دیگر را در عرصه کس��ب و کار و تجارت و صادرات در جامعه 
حاکم و با فرهنگ س��ازی مناس��ب پارادایم دانش بنیان را جایگزین 
پارادایم نفرین شده نفت کنند.  دریا از جمله جغرافیایی است که در 
مواجهه با دس��ت خالی انسان، او را ناامید نمی گذارد و تنها با همت 
و تالش و تفکرش، او را به همه چیز می رساند. دریا پر از داشته های 
گرانقیمت اس��ت. پر از مرواریدهای پنهان و پیدا. از س��وی دیگر اما، 
اگر نتوانی دریا را تس��خیر کنی، او تو را مس��خر خود قرار می دهد؛ 
درس��ت همچون نفت که متاس��فانه ما را اس��یر خود کرده و سرعت 

پیشرفت مان را در برهه های مختلف، مانع شده است.
 تنه��ا اقتصاد دانش بنیان و فهم درس��ت از دریاس��ت که می تواند 
طلس��م نفری��ن نفت را از ج��ان و جهان مردم ای��ران دور کند. پس 

بای��د به دریا، بی��ش از اینها توجه کنیم. باید ای��ن موضوع را مدنظر 
ق��رار دهیم که درآمد حاص��ل از اقتصاد دریا و صنای��ع دانش بنیان 
دریای��ی که از بخش های مختلفی مانن��د دریانوردی و حمل و نقل 
دریایی، کشتی س��ازی، کشتیرانی، اکتشاف منابع غیرفسیلی، صنایع 
فراس��احلی، شیالت، گردش��گری دریایی، حقوق و خدمات بندری و 
ترانزیت حاصل می شود؛ بخش مهمی از تولید ناخالص ملی بسیاری 
کش��ورها را تشکیل می دهد. از طرف دیگر، دریا دروازه هایی بزرگ 
برای ورود دارد که به راحتی در پیش��گاه انسان گشوده نخواهد شد. 
برای این کار راهی جز »فرهنگسازی« و تغییر نگرش نداریم. تنها با 
استفاده از مولفه فرهنگ می توانیم به سطوح مختلف دریا راه یابیم 
تا در نهایت به توسعه پایدار از طریق 
این نعمت بزرگ خدادادی دسترسی 
پیدا کنیم. مردمان بومی در سواحل 
گس��ترده کش��ور عزیزمان، ش��روع 
کننده این ماجرا هستند و باید جاده 
رسیدن به بطن دریا را برای دیگران 
هموار کنند. دانش��گاهیان، فناوران، 
مناط��ق  س��رآمدان  و  صنعتگ��ران 
دریای��ی، تالش ش��ان را باید بیش از 
اینها کنند تا صدای فراخواننده دریا، 

به گوش دیگران برسد. 
موضوع دیگر، اهمیت به هم رس��اندن مرزهای دانش و تجاری سازی 
فناوری است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مسیر 
بیش��ترین دغدغه را داش��ته اس��ت که در کنار توجه ویژه به اقتصاد 
دانش بنی��ان دریایی یکی از مهم ترین  طرحهای کالن ملی، حمایت از 
ساخت کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای »خلیج فارس« است که می 
تواند در بخش پژوهش و شناخت درست از دریاها، راه های درست و 
سریع را به فعاالن دریایی نشان دهد. در چنین شرایطی، سایر سازمان 
ها و دس��ت اندرکاران کشور، باید در شناخت اهمیت دریا، حساسیت 
نشان دهند. یکی از سریع ترین بازخوردها و نتایج این اهمیت دادن؛ 
رونق گردشگری دریایی خواهد بود که برای رواج درست آن می باید 
ش��رایطی فراهم آید تا راه های ارتباطی گسترده ای از طریق زمین و 

آسمان نقاط مختلف مختلف کشور ساخته و پرداخته شود. 
از آنجا که یکی از اهداف اصلی کشور، براساس تصریح اسناد باالدستی، 
توس��عه همه جانبه علمی است و در نقشه جامع علمی کشور مواردی 
همچون کشتی س��ازی، س��ازه های دریایی، اقیانوس شناسی و علوم 
دریایی، بخش��ی از اولویت های کشور محس��وب می شود، بنابراین 
توج��ه به ای��ن موضوعات، بی تردی��د و بالدرنگ مهم اس��ت و ما در 

معاونت علمی، دائما پیگیر رسیدن به اهداف مورد نظر هستیم.
  

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

یادداشت

شناخت درست از دریاها، راه های درست و سریع را به فعاالن دریایی نشان می دهد

Marine Engineering
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دستاوردهای نظامی ایران درزمين، هواودریا
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مطرح کرد؛

س�ردار دهقان، وزیر دفاع و پش�تیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه باید سازمان داراری  ویژگی و چابک و متحرک می شد و مقررات آن 
 نیز س�اده س�ازی شده و قابلیت اجرا پیدا می کرد. در این راستا ناوشکن دماوند امسال به نتیجه رسید و در این مسیر توانستیم موفقیت

 بسیاری کسب کنیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: 
لذا در حوزه موشک اساسا برد آن مبنا بوده است 
و در حوزه موشکهای بالستیک این اتفاق افتاده 
اس��ت و در بردهای بلند  امسال به دقت خوبی 

دست یافتیم.
وزیر دفاع با اش��اره به قطعنامه 223۱ ش��ورای 
امنیت در خصوص محدودیتهای موشکی ایران 
گفت: قطعنامه 223۱ یک بند در این باره دارد 
و همزمان با آن جمهوری اسالمی ایران بیانیهای 
ص��ادر و اعالم کرد که هی��چ محدودیتی  را در 
عرصه دفاعی نمیپذیریم و نظام هر برنامهای در 

این زمینه داشته باشد، انجام خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: در قطعنامه قبلی گفته بودند 
که جمهوری اس��المی ایران حق ندارد به بحث 
موشکی  ورود کند که این خواسته آنها اجرا نشد 
و  در قطعنامه جدید از ایران خواسته شده است 
ک��ه این کار را انجام نده��د و از آن جایی که ما 
در فکر سالح هستهای نبودهایم، موشکهای ما 
کامال دفاعی است و برای بازدارندگی تولید شده 
است. وزیر دفاع افزود: به صراحت اعالم  می کنم 
هیچگاه با نیت کاربرد سالح هستهای موشکی 
طراحی و س��اخته نشده است. وی تصریح کرد: 
آنچه که مورد اهتمام و توجه ما اس��ت این بود 

که بتوانیم مجموع��ه وزارت دفاع را به گونه ای 
ساماندهی کنیم که منجر به این شود که وزارت 

از یک قابلیت سازمانی بهره مند شود.
سردار دهقان گفت: باید سازمان ما چند ویژگی 
پی��دا می ک��رد و چابک و متحرک می ش��د و 
مقررات آن نیز س��اده سازی شده و قابلیت اجرا 
پیدا می کرد. وزیر دفاع با بیان اینکه ابتدا طرح 
جامعی به عنوان برنامه چهارس��اله وزارت دفاع 
تهیه ش��د ادامه داد: تالش کردیم ستاد وزارت 

دفاع را در جایگاه مناسب خود قرار دهیم.
وی گف��ت: در همین رابطه اق��دام بعدی بحث 
توج��ه به مبادی هزینه ای ب��ود و ما با توجه به 
محدودیت ها کاهش راهبردی هزینه ها را مورد 
توج��ه قرار دادیم و در بح��ث های جاری تا 2۰ 

درصد کاهش هزینه داشتیم.
سردار دهقان با اشاره به بحث موثرسازی منابع 
افزود: پروژه های موثری در دس��ت داش��تیم و 
تالش کردیم این پروژه ها را سطح بندی کنیم 
و نیاز دفاعی خ��ود را مورد اهتمام قرار دهیم و 
بیش از 3۰ درصد از پروژه ها به نتیجه رس��یده 
است. سردار دهقان افزود: ناوشکن دماوند امسال 
به نتیجه رسید و در این مسیر توانستیم موفقیت 

بسیاری کسب کنیم.

طراح�ی و تولی�د راداره�ای مختلف به 
نتیجه رسیده است

وزیر دفاع تصریح کرد: در بخش صنایع الکترونیک 
سعی شده تا نقاط ضعف جبران شود. در تالش 
هستیم تا بیسیم ها را دیجیتال کنیم و طراحی و 

تولید رادارهای مختلف به نتیجه رسیده است.
وی با بی��ان اینکه ضمن تلفی��ق الکترونیک و 
اوپتیک توانستیم موفقیت های زیادی به دست 
آوریم ادامه داد: موفق ش��دیم به سمت سیستم 
هایی برویم که بدون پخش ارتعاش��ات بتوانند 

اهداف را شناسایی کنند.
س��ردار دهقان با اش��اره به بحث ارتباطات در 
وزارت دف��اع افزود: در بخ��ش ارتباطات بحث 
ارتباطات امنیت پایدار مورد توجه اس��ت و در 
ای��ن زمینه باید بگویم در س��طحی که تامین 
کننده امنیت باش��د از تکنولوژی های مربوط 

بهره مند هستیم.
تولید هلی کوپتر ملی امسال نهایی می شود

وزیر دفاع با اش��اره به ح��وزه خدمات گفت: در 
حوزه خدمات نیز اقداماتی را انجام داده ایم و در 
بخش هوایی امسال تولید هلی کوپتر ملی نهایی 
می شود و در معرض ارائه خدمت قرار می گیرد 
و همچنین هواپیمایی آموزش��ی و جت صائقه 

تولید و تحویل نیروی هوایی ارتش شده است.
وی با اشاره به اورهال کردن سیستم های هوایی 
تصریح کرد: تعمیرات اورهال تمامی سیستم ها 
به طور کامل در صنایع هوایی انجام می شود و 
ما از طرف اروپایی مجوز انجام تعمیرات داریم و 

بسیاری از موارد را به ما ارجاع می دهند.
س��ردار دهقان درخصوص صادرات اقالم دفاعی 
گفت: در حوزه ص��ادرات اقالم دفاعی وضعیت 
خوب��ی داریم و با وجود هم��ه محدودیت ها به 
دلیل کیفیت و قیمت مناسب مشتریان خوبی 

داریم.
وزی��ر دفاع با اش��اره به حوزه درم��ان کارکنان 
تاکید کرد: در بحث خدمات هم در حوزه درمان 
کارکنان خدمات درمانی مناسبی ارائه می کنیم 

و در تالشیم خدمات کامل تری ارائه دهیم.
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وی با بیان اینکه در دیپلماسی دفاعی کشور به 
شدت سرمایه گذاری شده است افزود: در عراق، 
عمان، چین، ترکمنستان، پاکستان، بالروس و 
روسیه توانستیم به طور عام ارتباط برقرار کنیم و 
بیشترین پیشرفت را با دو کشور چین و روسیه 
داشته ایم و افق روشنی را برای آینده پیش بینی 

می کنیم.
سردار دهقان با اشاره به حضور در کنفرانس های 
بین المللی تصریح کرد: در کنفرانس های بین 
المللی و امنیتی به خصوص در مس��کو شرکت 
کردم و در آینده هم در کنفرانس پکن ش��رکت 

خواهیم کرد.
وزیر دفاع با بیان اینکه اراضی و امالک در اختیار 
نیروهای مسلح با مش��کالتی مواجه بود گفت: 
ت��الش می کنیم این مش��کالت را حل کنیم و 
توانس��تیم طوری رفتار کنیم ک��ه مراجعه افراد 
برای ش��کایت از نیروهای مسلح نسبت به سال 

گذشته تا 25 درصد کاهش پیدا کند.

وی در ادامه در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه 
شرایط تحویل سامانه اس 3۰۰ به ایران چگونه 
است و آیا قصد خرید جنگنده از روسیه را دارید 
تصریح کرد:  یک زمانی رئیس جمهور پیش��ین 
روس��یه بحث ق��رارداد اس 3۰۰ را لغو کرد و ما 
وارد فضای شکایت شدیم و در فضای جدید در 
کنفرانس مسکو با طرف روس این بحث دوباره 
مطرح شد و باید به قراردادی که امضا کرده اند 

پایبند باشند.
سردار دهقان با اشاره به قطعنامه ۱929 گفت: 
اگ��ر طرف روس قبال این قطعنامه را مطرح می 
ک��رد به هیچ وجه  نمی توانس��ت متعرض این 
قطعنامه باشد و در فضای موجود در فضای زنده 

شدن آن قرارداد قرار داریم.
وزیر دفاع با اشاره به مالقات های رئیس جمهور 
ایران و روس��یه تاکید کرد: قرارداد اس 3۰۰ در 
مالقات های رئیس جمهور ایران و روس��یه نیز 
مطرح ش��د و در س��ال جاری این قرارداد فعال 

سازی شد و همچنین به روز نیز شده است.
س�امانه به روز شده اس ۳۰۰ را تحویل 

می گیریم
وی ادامه داد: ما سامانه به روز شده اس 3۰۰ را 
تحویل می گیریم و تمام مذاکرات قرارداد انجام 
شده و هیچ منعی برای امضا وجود ندارد و از نظر 

ما و طرف روس قرارداد عملیاتی شده است.
سردار دهقان تصریح کرد: تولید زیر ساخت های 
س��امانه اس 3۰۰ شروع ش��ده و در کوتاه ترین 

زمان آن را تحویل خواهیم گرفت.
دهق��ان ادامه داد: تا پیش از این، درخواس��ت 3 
گردان اس 3۰۰ داش��تیم که یکی دیگر هم به 

آن اضافه شده است. وزیر دفاع گفت: با روس ها 
مذاکراتی داشته ایم که در بخش صنایع هوایی 
که در بحث جنگنده ها و آموزش��ی از روس��یه 
خرید خواهیم کرد و امروز ما می توانیم در سطح 
طراحی و تولید با طرف روسی همکاری کنیم و 
آنها هم این را پذیرفته اند. وی خاطرنشان کرد: 
از فرانسه هیچ درخواستی نداشتیم و در این فضا 
بعید است کاری با فرانسوی ها در بحث نظامی 

صورت پذیرد.
داعش تهدیدی جهانی است

دهقان با اش��اره به تعرضات داعش در منطقه 
گفت: داعش را تهدیدی برای امنیت خودمان 
نمی بینی��م اما به عنوان ی��ک تهدید جهانی 
مطرح اس��ت و این غده ای سرطانی است که 
باید از بین برود و امریکا و اسرائیل از وضعیت 
موجود ناخوش��اید نیس��تند و آنها کشورهای 
مختلف��ی را به جان ه��م انداختند. وزیر دفاع 
گف��ت: برای تامی��ن امنیت مرزه��ا تجهیزات 
متناس��ب ب��ا نیازمان تهی��ه کرده ای��م و لذا 
مش��کلی در این زمینه در مورد حجم تولید و 
نوع آن نداریم. وی در پاس��خ به سوالی مبنی 
بر اینکه فعالیت فضای ماهواره ای ایران به چه 
صورت بود؟ خاطرنشان کرد: در بحث فعالیت 
های فضایی یا ماهواره ای تعریف هایی وجود 
داش��ت. اما آن برنامه با یک س��ری مشکالت 
مواجه ش��د و ما پایگاه های پرتاب خوب را به 

نهایت می رسانیم.
دهقان ادامه داد: ماهواره بر سیمرغ آماده است و 
تست های آن نیز انجام شده و استفاده صلح آمیز 

از فضا برای ما اهمیت دارد.
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وزیر راه و شهرسازی اخیرا طی نامه ای از ۱2 معاون خود خواسته است تا 
برای جلوگیری از رانت و فساد، از انعقاد قرارداد با صندوق ها و تعاونی های 

وابسته و کارکنان شاغل و بازنشسته خود اجتناب کنند. 
عباس آخوندی پیش تر نیز در تیرماه امسال بخش نامه  دیگری را با هدف 
مبارزه با فساد مالی، ویژه خواری، حفظ حقوق مردم و فعاالن اقتصادی در 
اس��تفاده از شرایط یکسان و رقابتی صادر کرد و از مدیران وزارت متبوع 
خود خواس��ته بود ت��ا خرید هرگونه کاال از طری��ق درج در روزنامه های 
کثیراالنتشار و درگاه الکترونیکی این وزارتخانه صورت گیرد و آنها نیز در 

این باره اقرارنامه ای را به امضا رسانند.
متن حکم وزیر راه و شهرسازی به پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت  راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران، نریمان مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای 
جدید، پژمان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، کشاورزیان رئیس 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نورزاد مدیرعامل شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور، س��عیدنژاد مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی، ایزدی مدیرعامل ش��رکت عمران و بهس��ازی شهری 
ایران، علیزاده مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی 

و عموم��ی، مه آب��ادی مدیرعامل ش��رکت فرودگاه های کش��ور، پرورش 
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، نویدی مدیرعامل 
ش��رکت شهر فرودگاهی امام خمینی »ره« و حسینی مدیرعامل شرکت 

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به شرح زیر است:

سالم علیکم
با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهری اسالمی ایران 
و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین قانون ارتقاء س��المت نظام اداری 
و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به 
اش��خاص یا گروه های خاص، مقرر می گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم 
از پیمان��کاری، اجاره دارایی هایی مولد، قراردادهای BOT ،BLT نظایر 
آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اش��خاص حقیقی و حقوقی 
به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته 
)مانند صندوق های بازنشستگی. شرکت ها و صندوق های تعاونی کارکنان، 
صندوق های پس انداز کارکنان و از این قبیل( خودداری به عمل آید. الزم 
است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش 

ماه )هر کدام زودتر باشد( خاتمه داده شود.
بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و دقیق این دستور بر عهده هیات 

مدیره یا هیات عامل شرکتها و سازمان ها می باشد.

ممنوعيت شرکت  ها و سازمان های وزارت راه
از انعقاد قرارداد با کارکنان و بازنشستگان

وزیر راه و شهرسازی طی حکمی ابالغ کرد؛

عباس آخوندی در حکمی شرکت  ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی 
از انحاء با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد.
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پیرو نام�ه وزارت راه و شهرس�ازی به کلیه 
سازمان های تابعه در خصوص منع عقد هر 
نوع ق�رارداد با اش�خاص حقیقی و حقوقی 
ک�ه به نح�وی از انحاء، با کارکنان ش�اغل و 
بازنشس�ته آن مرتب�ط می باش�د، انجمن 
مهندسی دریایی ایران طی نامه ای از دکتر 
آخوندی وزیر محترم وزارت راه و شهرسازی 

تشکر و قدردانی نمود.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است :

جناب آقای دکتر آخوندی
وزیر محترم راه و شهرسازی

باسالم
احتراماً پیرو دس��تور اخیر حضرتعالی در 
جهت عدم واگذاری قراردادها و پروژه های 
س��ازمان های تحت پوشش آن وزارتخانه 
محترم ب��ه صن��دوق های بازنشس��تگی 
و تعاون��ی ه��ای کارکنان، مراتب تش��کر 
و قدردان��ی جامع��ه دریایی کش��ور را به 
اس��تحضار حضرتعالی می رساند. مسلماً 
ای��ن جهت گیری تأثیر بس��یار مهمی در 
فعال س��ازی بخ��ش خصوص��ی واقعی و 

توسعه دریایی کشور خواهد داشت.
انجمن مهندس��ی دریایی آمادگی دارد به 
نمایندگی از اعضای خود به هر شکل که 
صالح تش��خیص دهید در اجرای دستور 

تشکر انجمن مهندسی دریایی ایران از آقای دکتر آخوندی
در پی انتشار نامه وزارت راه و شهرسازی به کلیه سازمان های تابعه

فوق همکاری نماید.
مجدداً از توجه جنابعالی به حل مشکالت 
بخش خصوصی کش��ور کمال تش��کر را 

دارد.

محمدسعید سیف
رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی 
دریایی ایران

انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه 
های دریایی ای�ران هم در این خصوص طی 
نامه ای از دکتر آخوندی وزیر محترم وزارت 

راه و شهرسازی تشکر و قدردانی نمود.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است :

جناب آقای دکتر عباس آخوندی
وزیر محترم راه و شهرسازی 

با سالم و احترام؛
     ضمن تشکر از دستور مدبرانه حضرتعالی در 
مورد جلوگی��ری از واگذاری قراردادها و پروژه 
ه��ا به تعاونی ه��ای کارکن��ان و صندوق های 
بازنشس��تگی س��ازمانهای تابعه آن وزارتخانه، 
امیدواریم این دستور اثرگذار بر اقتصاد کشور، 
هرچه سریعتر، بالفعل گردیده و شاهد اجرایی 
ش��دن پروژه ها در بخش خصوصی باشیم و از 
ارج��اع کارها به ش��رکت های دولتی و تعاونی 

های شبه دولتی جلوگیری به عمل آید.

متأس��فانه برخی اظهار نظرات و تفس��یرهای 
نامناسب از دستور حضرتعالی در حال صورت 
گرفتن اس��ت و برخی س��عی دارن��د اقدامات 
گذش��ته را تروی��ج و ادامه آنه��ا را نیز ممکن 
سازند. امیدواریم با عنایت حضرتعالی از عملی 
ش��دن اینگونه تفس��یرها جلوگیری و انشاءا... 
ش��اهد اجرای دس��تور حضرتعالی به صورت 

واقعی باشیم.
پیشاپیش از حسن توجه حضرتعالی به موضوع 

کمال تشکر را دارد. 
دکتر ناصر فالحی
رییس هیات مدیره انجمن
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نيروی دریایی ارتش، متجاوزان را به پشيمان می کند
امیر دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش به تهدیدات خارجی به شدت پاسخ داده و متجاوزان را پشیمان می کند.

امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری فرمانده نیروی 
دریای��ی ارتش در مراس��م ضیافت وابس��تگان 
نظامی کش��ورهای خارجی مس��تقر در تهران 
که در س��تاد فرماندهی نی��روی دریایی ارتش 
برگزار ش��د با اشاره به عملیات مروارید در سال 
59 اظهار داش��ت: اهمیت عملیات مروارید در 
هفتم آذر سال 59 آنچنان در سرنوشت جنگ 
تحمیلی موثر بود که آن روز توس��ط بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران روز نیروی دریایی ارتش 

نامگذاری شد.
وی ادامه داد: هفتم آذر س��الروز حماسه آفرینی 
ناو موش��ک انداز پیکان نیز است. این روز تبلور 
ایثار و جانفشانی کارکنان قهرمان و جان برکف 
نی��روی دریایی در برق��راری امنیت در آب های 

نیلگون خلیج فارس و دریای عمان است.
فرمان��ده نیروی دریایی ارت��ش تأکید کرد: اگر 
پیروزی دریایی در هفتم آذر س��ال 59 محقق 
نمی شد قطعا پیروزی های متعاقب آن در طول 
۸ س��ال دفاع مق��دس آنچنان ک��ه رقم خورد 

حاصل نمی شد.
امیر س��یاری خطاب به میهمانان و وابس��تگان 
نظامی گفت: شما هر س��اله شاهد هستید که 
ما در چنین روزی مراس��می را برگزار می کنیم 
ک��ه در  آن اتفاقات روز هفتم آذر را دلیلی برای 
بازگوی��ی رش��ادت و ایثار همرزم��ان خود قرار 
می دهی��م و معتقدیم روزهای مه��م و اثرگذار 

در سرنوشت ملت ایران از زمان های کهن تا به 
امروز به یادگار مانده است.

وی تاکی��د کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران نخستین نیرو از نیروهای مسلح 
کشور بود که در دوران دفاع مقدس ظرف مدت 
67 روز پ��س از آغ��از جنگ تحمیلی به اهداف 
نهایی جنگ دریایی ک��ه همانا در هم کوبیدن 
ماشین جنگی دش��من، محاصره کامل دریایی 
دش��من و بازنگه  داش��تن خط��وط مواصالتی 

دریایی خودی بود دست یافت.
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: تاریخ 
جمهوری اس��المی ایران و تاریخ ۸ س��ال دفاع 
مقدس گواه این موضوع است که نظام جمهوری 
اس��المی دارای راهبرد دفاعی بوده و تاکنون به 
هیچ کشوری تعرض و کشوری را تهدید نکرده 
اس��ت. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در کنار دیگر نیروهای مس��لح برای دفاع 
از تمامیت ارضی میهن اس��المی آمادگی کامل 
داشته و هرگونه تهدید خارجی را با شدت تمام 
پاس��خ داده و متجاوز را از قصد خود پش��یمان 

می کند.
امیر س��یاری اف��زود: نی��روی دریای��ی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران که در سال های اخیر 
حض��وری افتخارآمی��ز و غرورآفری��ن در پهنه 
آب های بین المللی داشته پرچم دار و سفیر صلح 
و دوستی جمهوری اسالمی ایران در جهان بوده 

و گام های مهم��ی را در خصوص تامین امنیت 
آب های بین المللی برداشته است.

وی افزود: اخبار متعددی را از طریق رس��انه ها 
از عملیات ه��ای موفق ناوگروه ه��ای عملیاتی 
نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران در مقابله 
با دزدان دریایی و  آزادس��ازی شناورهای ربوده 
ش��ده در خلیج عدن و س��ایر مناط��ق دریایی 

می شنوید.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت 
نیروهای دریایی گفت: نیروهای دریایی ابزاری 
بسیار کارآمد در سطح بین المللی جهت توسعه 
روابط بین المللی هس��تند نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران این نق��ش را به ویژه 
در چند سال اخیر با اعزام مستمر ناوگروه های 
عملیاتی خود حفظ ک��رده و با انجام دیدارها و 
بازدیدهای متقابل با کش��ورهای دوس��ت این 
نقش مهم را با آهنگ بیشتری توسعه داده و این 
موضوع باعث شده که نیروی دریایی حضورش 

را در عرصه های بین المللی پررنگ تر کند.
امیر س��یاری ادامه داد: نی��روی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در راستای ماموریت های 
خود همواره به درخواس��ت دریانوردان در حال 
اضطرار پاس��خ مثبت داده و به کشتی هایی که 
به لحاظ ایمنی و امنیتی درخواس��ت داشته اند 
کمک کرده اس��ت و این فعالیت ها را بر اساس 
وظایف بشردوستانه خود و مبارزه با پدیده دزدی 

دریایی در آب های بین الملل انجام می دهد.
وی با اش��اره به فرمایش��ات فرمانده کل قوا در 
خصوص اهمیت نیروی دریایی گفت: رهبر عزیز 
ما فرموده اند که "نیروی دریایی نیرویی است که 
هم سیاس��ی، بین المللی و هم علمی و نظامی 
است" ایشان نیروی دریایی را مظهر اقتدار ملت 
ایران در دریا می دانند و همین امر نشان می دهد 
که فرماندهی معظم کل قوا برای حفظ مناسبات 
کش��ور جمهوری اسالمی ایران با همه جهان از 
مهمترین ابزار توسعه روابط بین الملل به خوبی 
بهره گرفته و جایگاه نیروی دریایی را روز به روز 

مهمتر از روز قبل می دانند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تالش دارد 
تا با گسترش دیدارهای دوجانبه ناوگروهی، تبادل 
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تیم های بازدید کننده، شرکت در همایش های 
بین المللی و منطقه ای، طرح پیشنهاد سازنده 
بشردوستانه نه تنها به وظایف قدرتمندانه ذاتی 
خود که همانا حفظ خطوط مواصالتی دریایی 
کش��ور، تامین امنیت دریایی، مبارزه با دزدی 
دریایی، حفظ محیط زیست دریایی و کمک به 
آسیب دیدگان ناشی از بالهای طبیعی دریایی 
می باشد عمل کند؛ بلکه در مقابل این آمادگی 
را دارد تا با تکیه بر س��یادت دریایی نسبت به 
جلوگیری از حضور دشمن مثل همیشه از تمام 

توان خود استفاده کند.
امیر س��یاری ادامه داد: نی��روی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران طی چند سال گذشته 
فعالیت ه��ای بین الملل��ی خ��ود را روز به روز 
افزایش داده و با ارائه ش��ناخت بهتر از مقاصد 
صلح جویانه جمهوری اس��المی ایران موجبات 
شناخت بیشتری از دولت و ملت را فراهم آورده 
اس��ت و اجرای عملیات دریایی فراسرزمینی و 
مالقات دوجانب��ه یا چند جانبه را از مهمترین 
عوامل دوس��تی جهانی می داند و بر این اساس 
تالش دارد مناسبات دیپلماتیک دریایی خود را 

افزایش دهد.
وی تصریح کرد: تامین امنیت منطقه اقیانوس 
هند که 3گلوگاه بس��یار مه��م حیاتی را در بر 
گرفته اس��ت به دس��ت کش��ورهای حاش��یه 
اقیانوس هند و توس��عه و هم افزایی مناسبات 

دوستانه عملی می شود.
فرمان��ده نیروی دریای��ی ارتش اف��زود: انجام 
اقدامات��ی از قبی��ل ایجاد پایگاه ه��ای نظامی، 
دخال��ت در امور داخلی کش��ورها و حمایت از 
گروه های تروریستی که باعث بر هم زدن تعادل 
امنیتی منطقه می ش��ود  و ب��ه تبع آن امنیت 

تمامی دریاهای جهان را تحت تاثیر قرارمی دهد 
موج��ب پذی��رش جامعه جهانی نیس��ت و ما 
معتقدیم کشورهای منطقه قادرند در تعامل با 
یکدیگر امنیت مطل��وب را در منطقه اقیانوس 

هند برقرار کنند.
امیر سیاری خاطر نش��ان کرد: نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد در 
راستای تامین صلح و ثبات و امنیت در آب های 
دوردس��ت جهان همچون گذش��ته با نیروی 
دریایی کش��ورهای دوس��ت همکاری نزدیک 

داشته و این همکاری را گسترش دهد.
وی ادامه داد: ناوگروه های نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اس��المی ای��ران آمادگ��ی دارند در 
راستای ماموریت های خود از بنادر کشورهای 
دوس��ت بازدید کرده و به ط��ور متقابل بنادر 
نیروی دریایی میزبان ناوگروه های کشورهای 
دوس��ت باش��ند. م��ا آمادگ��ی داری��م عالوه 
ب��ر بازدیدهای متقاب��ل با محوری��ت اجرای 
تمرین ه��ای مرکب دریایی، آم��وزش، تبادل 
اس��تاد و دانش��جو، هم��کاری در س��اخت و 
تولید تجهی��زات دریایی، اجرای همایش های 
بین المللی در سطوح مختلف، تبادل اطالعات 
دریایی با رویکرد ض��د دزدی دریایی، مبارزه 
با قاچاق و مواد خطرن��اک، مبارزه با آلودگی 
محیط زیست دریایی و سایرمباحث دریایی با 

کشورهای دوست مشارکت نماییم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان از وابستگان 
نظام��ی کش��ورهای خارجی برای ش��رکت در 
سمپوزیوم دریایی اقیانوس هند که میزبانی آن 
در سال 2۰۱۸ به جمهوری اسالمی ایران محول 
شده برای گس��ترش همکاری هایی دریایی در 

حوزه دریا و دریانوردی، دعوت کرد.

آمریکا یک توان نظامی اس��ت و خلیج فارس 
نقطه اصلی دنیاست و آمریکا برای ادامه سلطه 

خود می خواهد در خلیج فارس مستقر باشد.
فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاسداران با بیان 
این که خلیج فارس به کشورهای همین منطقه 
تعل��ق دارد، اظهار ک��رد: آمریکایی ها چاره ای 

ندارند جز این که خلیج فارس را ترک کنند.
سردار علی فدوی با بیان این که توان موشکی 
کشورمان موجب ایجاد اقتدار برای ایران شده 
است، اظهار کرد: آمریکا یک توان نظامی است 
و خلیج فارس نقطه اصلی دنیاس��ت و آمریکا 
برای ادامه س��لطه خ��ود می خواهد در خلیج 

فارس مستقر باشد.
وی در ادام��ه افزود: در حالی که منطقه خلیج 
فارس به کش��ورهای همین منطقه تعلق دارد 
و ایران نیز کشوری تأثیرگذار در خلیج فارس 
اس��ت و آمری��کا چاره ای جز ت��رک منطقه را 

ندارد.
فدوی با بیان اینکه اساسا ایران کشور دریایی 
است، ادامه داد: ایران به لحاظ داشتن قابلیت 
های دریایی و داش��تن چندین هزار کیلومتر 
س��واحل دریا، باید اقتص��اد و تولیدات علمی 

خود را به این سمت وسو حرکت دهد.

 آمریکا
چاره ای جز ترک خليج 

فارس ندارد

سردار فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه

Marine Engineering
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 انجم�ن مهندس�ی دریای�ی 
ای�ران ب�ا دول�ت یازده�م چ�ه تعام�ل 
و همکاری های�ی داش�ته اس�ت؟ ای�ن 
اقدام�ات در چ�ه س�طحی ب�وده و چه 

نتایجی در برداشته است؟ 
موض��وع دریا و امور مربوط به آن کاًل در تمام 
دولت ه��ا مورد توجه و ش��ناخت جدی نبوده 
اس��ت. تالش انجم��ن نیز همیش��ه این بوده 
ک��ه نقیصه ف��وق را برطرف و حت��ی االمکان 
مس��ئولین دول��ت، موضوع دری��ا و فرصتهای 
مرتب��ط با آن را بهتر اس��تفاده نمایند. در این 
راس��تا با دولت یازدهم نی��ز از همان روزهای 
اول ارتباط��ات، مکاتب��ات و جلس��ات وجود 
داشت. خوشبختانه مس��ئولین دولت یازدهم 
نیز عنایت ویژه ای داش��ته و س��ابقه نس��بتاً 
طوالن��ی در این حوزه داش��ته ان��د. روی هم 
رفت��ه دولت توجه خوبی به موضوع داش��ته و 
در مرحله ش��ناخت موضوع، مشاوره و تدوین 
راهکارها نیز اقداماتی صورت گرفته. اما آنچه 
هنوز مش��اهده نمی شود عمل است. یعنی در 
مرحله عمل و اجرای پیش��نهادات کار جدی 
مش��اهده نمی شود. حتی در برخی سازمان ها 
و بخش ها عکس آن را نیز مشاهده می کنیم 

و متاسفانه اقداماتی صورت می گیرد که اصاًل 
قابل دفاع نبوده و امیدواریم هر چه س��ریعتر 

دولت به آنها رسیدگی کند.
 همکاری انجمن با شورایعالی 
صنای�ع دریایی چگونه ب�وده و با توجه 
ب�ه حض�ور فع�ال انجمن در جلس�ات 
ش�ورایعالی که ب�ا حضور آقای�ان دکتر 
جهانگیری و مهن�دس نعمت زاده این 
جلس�ات تش�کیل گردی�ده اس�ت، چه 

اقداماتی تا کنون صورت داده شده؟
خوشبختانه هم جناب آقای دکتر جهانگیری 
و هم جناب آقای مهندس نعمت زاده آشنایی 
جدی با موضوع داشته و عالقه خوبی نیز برای 
حل مش��کالت دریایی کشور نش��ان داده اند. 
اب��زار و ظرفی��ت های ش��ورایعالی نیز در این 
راس��تا مورد عنایت قرار گرفته است. اما بنظر 
می رس��د هنوز هم آنچنان که باید نتوانسته 
ای��م اقدامات و تصمیمات ج��دی را از طریق 
ش��ورای فوق شاهد باش��یم. ضروری است که 
کاره��ای اجرایی تر و تصمیم��ات مهمی که 
م��ورد نی��از صنعت دریایی کش��ور اس��ت در 
ش��ورا اخذ و در مرحله اجرا نیز دنبال ش��وند. 
در هر حال همین برگزاری جلس��ات، فعالیت 

دبیرخانه شورا تدوین برنامه های بلند مدت و 
طرح ضرورت ها، مشکالت و نیازها خوب بوده 
و حداقلی اس��ت که باید قدر دانست ولی باید 
سریعتر وارد اجرا شد و چرخهای صنعت را با 

تقسیمات مشخص به حرکت درآورد. 
 ه�دف از تدوی�ن نقش�ه راه 
فن�اوری های دریایی کش�ور در س�تاد 
توس�عه فناوری و صنای�ع دانش بنیان 
دریای�ی چیس�ت و چ�ه ارگانهای�ی در 

تدوین آن مشارکت داشته اند؟ 
حمای��ت از فعالیت های فناورانه و پیش��رفت 
علمی کشور در حوزه دریایی از اهداف جدی 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور محسوب 
می ش��ود. لذا با تش��کیل س��تاد بصورت های 
مختلف این حمایت در حال انجام است. کشور 
ما بودجه محدودی دارد و زمان و امکانات نیز 
محدود اس��ت لذا باید طبق یک برنام دقیق و 
حساب ش��ده ضرورت و نیازهای فناوری خود 
راتشخیص داده و هدفمند از امکانات استفاده 
نمائیم. بر این اس��اس از حدود یکس��ال قبل 
تدوین چنین نقش��ه راهی با مشارکت ارگانها 
و س��ازمانهای دریایی کشور آغاز شد و تقریباً 
تالش ش��د هم��ه مراکزی که باید مش��ارکت 
نمایند دعوت ش��وند تا نتایج واقعی تر و قابل 
استفاده تر باش��د. خوشبختانه ویرایش نهایی 
تهی��ه ش��ده و امیدواریم با دنب��ال کردن این 
نقش��ه راه جایگاه علمی و فناوری کش��ور در 
حوزه دریایی بخوبی رش��د نماید. مسلماً این 
پیشرفت باید تبدیل به اشتغال و ارزش افزوده 
نیز گردد. لذا همکاری ارگانها مارا امیدوار می 
کند که حاصل ای��ن برنامه ریزی ها در کار و 

تولید خود را نشان خواهد داد.
 ش�ما ب�ه عن�وان فع�ال این 
ح�وزه و با توجه به اینکه از بنیانگذاران 
این انجمن می باش�ید، فعالیت انجمن 
از ابت�دا تا کنون را چگون�ه ارزیابی می 
کنید؟ آیا به اهداف انجمن نزدیک شده 

اید؟ 

فعاليت انجمن مهندسی دریایی یک ضرورت است
ما باید مسیری را که آمده ایم ادامه دهیم و در یک کار جمعی و گروهی برای پیشرفت کشور در حوزه دریا تالش نمائیم. تشکیل انجمن و 
فعالیت آن یک ضرورت است. ما انتخاب دیگری نداریم. در هر صنفی و در هر حوزه ای از علم و اقتصاد باید چنین تشکل هایی بوجود آیند 

و از آنها برای بهبود و شرایط استفاده شود.

دکتر محمد سعید سیف، رییس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
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تشکیل انجمن و فعالیت آن یک ضرورت 
اس��ت. ما انتخاب دیگ��ری نداریم. در هر 
صنف��ی و در هر حوزه ای از علم و اقتصاد 
باید چنین تش��کل هایی بوجود آیند و از 
آنها برای بهبود و ش��رایط اس��تفاده شود. 
طبیعت��اً بازده و نتیجه همه آنها یکس��ان 
نیس��ت در برخی حوزه ها ممکن اس��ت 
انجم��ن و تش��کل ه��ای تخصص��ی بهتر 
مدیریت شده و از آنها بهره بیشتری بوده 
شده باشد. در حوزه دریا نیز مسلماً ایده آل 
ه��ا خیلی بیش از این بوده و هس��ت، اما 
باید قبول کنیم که بس��یاری کاس��تی ها 
و کمبودها و مش��کالت صنعت دریایی به 
انجمن بر نمی گردد. ممکن است انجمن 
نتوانس��ته آنها را درس��ت طرح نماید و یا 
بصورت مناسبی پی گیری نماید. ولی حل 
آنها وظیفه س��ازمانها و ارگانهای دیگری 
است که عموماً هم دولتی هستند. در هر 
حال ما باید مس��یری را که آمده ایم ادامه 
دهیم و در یک کار جمعی و گروهی برای 
پیشرفت کشور در حوزه دریا تالش نمائیم. 
از لحاظ عملکرد انجمن نیز اگر نسبت به 
نیازها و مشکالت صنعت بخواهیم قضاوت 

کنیم خیلی عقب هستیم.
واقعاً باید همه کمک کنیم تا بتوان محیط 
را برای فعالیت های دریایی فراهم تر کنیم. 
اما اگر بصورت نس��بی نگاه کنیم و خود را 
با انجمن ها و تش��کل های دیگر مقایسه 
کنیم م��ی توانی��م بگوئیم خوش��بختانه 
تش��کل قوی و فعالی داری��م و می توانیم 
امیدوار باشیم که با ادامه این مسیر انشاا... 

نتایج بهتری نیز بدست آوریم. 
 انجمن مهندسی دریایی 
ایران مقام برتر انجمن های علمی 
در بخش فنی و مهندس�ی از سوی 
رئی�س جمه�ور در س�ال گذش�ته 
کسب کرده است، علت این انتخاب 

از نظر جنابعالی چیست؟
همانطور ک��ه عرض کردم عملکرد انجمن 
ها را می توان نس��بی بررس��ی و طبیعتاً 
در ای��ن حال��ت فعالیته��ای انجمن ها در 
حوزه های مختلف مستند شده و سالیانه 
بررسی می شود. س��ال قبل و امسال نیز 
انجمن مهندسی دریایی انجمن برتر شد و 
طبیعی هم بود بخاطر اینکه طی سالهای 
اخیر انجم��ن فعالیت های گس��ترده ای 
داشته و واقعاً کارهای متنوعی را در حال 

باید همه کمک کنیم تا بتوان 
محیط را برای فعالیت های 
دریایی فراهم کنیم. اما اگر 
بصورت نسبی نگاه کنیم و 

خود را با انجمن ها و تشکل 
های دیگر مقایسه کنیم می 
توانیم بگوئیم خوشبختانه 

تشکل قوی و فعالی داریم و می 
توانیم امیدوار باشیم که با 

ادامه این مسیر انشاا... نتایج 
بهتری نیز بدست آوریم. 

پی گیری دارد. البته ممکن است انتظار داشته باشیم 
این عملکرد با بهبود شرایط صنعت نیز همراه شود که 
الزاماً اینگونه نیست. مثاًل اگر بانک ها تسهیالت خوبی 
ندهند چرخ ها بر صنعت راه نمی افتد و متاسفانه االن 
در چنین شرایطی هس��تیم و علیرغم کارهای علمی، 
فرهنگ��ی و فناوری خوب در ح��وزه دریا ولی کارهای 

صنعتی نسبتاً با مشکل روبرو است. 
 ب�ا توج�ه ب�ه برگ�زاری هفدهمی�ن 
ارزیاب�ی ش�ما در  همای�ش صنای�ع دریای�ی، 
خصوص برگزاری این همایش در ش�رایط پسا 

تحریم چیست؟
البت��ه هنوز تحریم ه��ا تقریباً برقرار هس��تند و بنظر 
نمی رس��د رفع تحریم ها خیلی به سرعت انجام گیرد. 
ول��ی در هر ح��ال باید آمادگی و برنام��ه الزم را برای 
ش��رایط جدید داشته باشیم. یکی از اهداف همایش و 
نمایشگاه هفدهم هم گسترش ارتباطات بین المللی و 
شروع تعامل های سازنده با شرکت های خارجی بوده. 
امیدواریم همایش و نمایش��گاه شاهد چنین شرایطی 
باشد و بتواند نقطه عطفی برای فعالیتهای بین المللی 
صنایع دریایی کشور محسوب شود. از طرف دیگر نیز 
بای��د از دولت بخواهیم که حتماً ب��ا ابزارهای مختلف 
حمایتی، مالی و کنترلی که دارد صنعت دریایی کشور 
را در رقابت با صنایع دریایی کشورهای دیگر پشتیبانی 
نموده و شرایط و فضای مناسبی برای رقابت آنها فراهم 
کند.مسلماً هیچ کشوری صنایع خود را در عرصه آزاد 
رقاب��ت های بین المللی به ح��ال خود رها نمی کند.و 
س��عی می کند حداکثر تسهیالت و شرایط مناسب را 
فراهم کند تا تولید و ارزش افزوده بیش��تری در کشور 
صورت گیرد. لذا انتظار داریم دولت ما نیز ساده لوحانه 

بازار کشور را به خارجی ها ندهد.
 در پای�ان اگر نظر و یا پیش�نهادی در 

خصوص انجمن و یا همایش دارید بیان کنید؟
بنظر بنده شاید بخاطر گستردگی همایش های صنایع 
دریای��ی و همچنین فعالیت های انجمن، انتظارات نیز 
باال رفته و جامعه دریایی کشور امیدهای زیادی به این 
رویداد ها و فعالیت های انجمن دارد. طبیعی هم هست 
و وقتی مشکالت زیاد است ما هم انتظار داریم بنوعی 
از هر ابزاری بش��ود اس��تفاده کرد تا شرایط بهتر شود. 
دوس��تان در انجمن باید این ش��رایط را درک نموده و 
واقعاً تالش نمایند ولی از آن طرف نیز نباید انتظارهایی 
که سازمانها و وزارتخانه های دیگر باید برآورد کنند از 
انجمن مطالبه نمود. باید خود آن سازمانها و وزارتخانه 
ها پاسخگو باشند و وظایف خود را بخوبی انجام دهند. 
ل��ذا امیدواریم عزیزان و متخصصان گرامی این صنعت 
ما را همچون گذش��ته در تالش برای رفع مش��کالت 
یاری نمایند و انش��اء ا... بتوانیم  مسیرهای آینده را با 

کمک هم بهتر و سریعتر طی نمائیم.
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با توجه به اینکه در برنامه 
ششم توسعه اقتصادی 

کشور توجه خا�صی به دریا 
و سواحل شده است، این 

همایش نیز در جهت همدلی و 
همسویی به سیاستهای کلی 
نظام  میزگرد اصلی خود را 
به این موضوع اختصاص 

داده است

مس�ئولیت  ب�ه  توج�ه  ب�ا   
جنابعالی بعنوان دبیر همایش، ارزیابی 
ش�ما از رون�د برگ�زاری، برنامه ه�ا و 
ویژگی های همایش هفدهم چیست ؟ 
ب��ا توجه به حج��م کارها و فش��ردگی روند 
برگزاری و اقدامات الزم، به س��رعت و منظم 
در ح��ال انج��ام اس��ت و از ویژگیه��ای این 

همایشمی توان به موارد زیر اشاره نمود. 
حضور پررنگ مس��ئولین و همچنین شرکت 
کنن��دگان، و زمان آن با توج��ه به اینکه در 

آستانه لغو تجریم هامی باشیم، ذکر نمود. 
 از چه مسئوالنی برای حضور 
در همای�ش دعوت به عمل آمده و چه 
برنام�ه ای برای تاثیر گذاری بیش�تر 

حضور مسئوالن در همایش دارید ؟ 
در ای��ن دوره از مس��ئولین محت��رم دعوت 
بعم��ل آمده اس��ت ولی با توجه به ش��رایط 
کش��ور در زمان برگزاری همای��ش از حاال 
نمی ت��وان به صورت قطعی بی��ان نمود که 
کدامیک از مس��ئولین محترم قطعا شرکت 
خواهن��د نمود. در حال حاضر امیدواریم که 
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون 
اول محت��رم رییس جمهور، یک��ی دیگر از 
معاونین ریاست جمهوری و تعدادی از وزراء 
و مس��ئولین نظامی کش��ور، در این همایش 

حضور یابند. 
 ب�ا توجه ب�ه برگ�زاری این 
دوره از همای�ش در جزی�ره کی�ش و 
حضور ارگانها و مجموعه های دریایی 
بزرگ کشور، انتظار می رود برنامه های 
جانبی همایش امسال پررنگ تر باشد. 
چه برنامه هایی را در دس�تور کار خود 

دارید؟ 
عالوه بر همایش و نمایش��گاه که دو موضوع 
اصلی اس��ت و تمام س��عی ها در جهت بهتر 
برگ��زار نم��ودن آنهامی باش��د، ب��ا همکاری 
مس��ئولین محترم جزیره کی��ش برنامه های 
جنبی از جمله نمایشگاهی از شناورها را در 

حضور مسئولين در هفدهمين همایش بين المللی صنایع دریایی
دبیر هفدهمین همایش صنایع دریایی : به نظر من وظیفه ارگانهای دولتی اینمی باشد که از فرامین امام خمینی )ره( که فرمودند بخش دولتی 
کارهایی را انجام دهد که بخش خصوصی قادر به انجام آن نمی باشد. عباس نوبختی دبیر هفدهمین همایش صنایع دریایی گفت  و گویی با 

مجله دریا  انجام داده که در ادامه می خوانید:

محدوده بندر کیش خواهیم داشت. 
 ب�ه نظر ش�ما ب�ا توجه ب�ه فعالیت ه�ای بخش 
خصوصی در دوران پسا تحریم، وظیفه سازمانها و ارگانهای 

دولتی در این خصوص چیست؟
به نظر من وظیفه ارگانهای دولتی اینمی باش��د که از فرامین امام 
خمین��ی )ره( که فرمودند بخش دولتی کارهایی را انجام دهد که 
بخش خصوصی قادر به انجام آن نمی باشد. بنابراین به تعبیری دیگر 
بخش دولتی بایس��تی هرآنچه کاری که امکان انجام آن در بخش 
خصوصیمی باشد رها نموده و توجه خود را به زیرساختها و مواردی 
که به دالیل امنیتی یا سرمایه گذاری سنگین و یا حاکمیتی است 

که از عهده بخش خصوصی خارجمی باشد بپردازد. 
 در برنامه شش�م توسعه توجه ویژه ای به بخش 
دریا ش�ده است، آیا همایش هفدهم به این موضوع خواهد 

پرداخت؟
با توجه به اینکه در برنامه شش��م توس��عه اقتصادی کش��ور توجه 
خاصی به دریا و س��واحل ش��ده اس��ت، این همایش نیز در جهت 
همدلی و همسویی به سیاستهای کلی نظام  میزگرد اصلی خود را 
به این موضوع اختصاص داده است )بندهای دریایی برنامه ششم(

 در پای�ان اگ�ر نظر و ی�ا پیش�نهادی دارید بیان 
کنید؟ 

در همایش های گذشته تالش انجمن بر این بوده که اهمیت دریا و 
توان باالقوه آنرا متذکر گردد، ولی به نظرمی رسد با حضور پررنگ 
مسئولین، این همایش نقطه عطفی باشد تا  اقدامات تاثیرگذاری 

در جهت توسعه دریایی کشور انجام پذیرد.
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پیمان مسعود زاده، دبیر نمایشگاه :

نمایشگاه هفدهم، اجرای برجام
و سياست های کلی اقتصاد مقاومتی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران 
در حالی برگزار می ش��ود که تجربه تحریم های ظالمانه چند سال 
اخیر سختی هایی را بر خانواده بزرگ دریایی کشور تحمیل نموده 
و تجارب تلخ و ش��یرینی را رقم زده که لزوم توجه به آن در برنامه 
ریزی های آتی امری بدیهی و ضروری اس��ت. ابالغ سیاس��ت های 
کلی"اقتص��اد مقاومتی"، توافق هس��ته ای و اجرای برجام وکاهش 
قیمت نفت نیز از دیگر عواملی اس��ت که تاثیر مستقیم در آینده 
این صنعت استراتژیک دارد و نمایشگاه امسال قطعاً تحت تاثیر آنها 
خواهد بود.  نمایش��گاه هفدهم آینه تمام نمای حوزه های مختلف 
عرصه دریا مانند: صنایع ساخت شناور و سازه های دریایی، اکتشاف، 
حفاری و بهره برداری نفت و گاز در دریا، ش��یالت، محیط زیست، 
گردش��گری، حمل و نقل دریایی، خدمات بندری و نظامی و غیره 
بوده و امسال از لحاظ وسعت و تعداد شرکت کنندگان در نوع خود 

کم نظیر است.
امیدواریم فعالیت هایی از این دس��ت منجر به توسعه فعالیت های 
دریایی در س��طح بین المللی با هدف افزای��ش توانمندی داخلی 
ب��ا رویک��ردی درون زا و برون نگر گ��ردد. این رویک��رد با توجه به 
سیاس��ت های کلی اقتصادی مقاومتی است که می توان تعامالت 
بین المللی و رفع تحریم ها را یک فرصت دانست و اگر جزآن باشد و 
به دنبال تامین نیاز از خارج باشیم و توجهی به صنایع داخلی نکنیم 
و به اصطالح بخش نگرانه عمل کنیم، ناخواس��ته در جهت عکس 
مناف��ع ملی و بر ضد صنایع داخلی عم��ل کرده ایم. که امیدواریم 
تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه دریا با توجه به توانمندی های  
باالفعل و بالقوه ارائه شده و تجارب گذشته هرگونه برنامه ریزی آتی 
را تنها در ص��ورت تقویت بنیه داخلی تصویب و اجرایی نمایند تا 
دش��منان جرات اعمال فشار بر ملت ایران از طریق تحریم به خود 
راه ندهند. در پایان برخود واجب می دانم بدینوسیله از زحمات کلیه 
عزیزانی که با حضور خود و یا با حمایت های  مادی و معنوی خود 
سبب غنای این رویداد بزرگ ملی گردیده اند تقدیر و تشکر نموده 
و موفقیت و بهروزی همه تالش��گران میهن اسالمی مان ایران را از 

خداوند منان مسئلت دارم.
دبیر هفدهمین نمایشگاه بین المللی
صنایع دریایی و دریانوردی ایران
پیمان مسعودزاده

 مهمتری�ن وظیفه آن 
مجموعه چیست و حوزه فعالیت 
ش�ما بیش�تر در چ�ه مناطق�ی 

است؟
- مهمترین ماموریت ما ساخت، تعمیر و 
بازسازی انواع شناور و سازه های دریایی، 
ارائه خدمات دریایی ش��امل بانکرینگ، 
اسکراب و چارترینگ؛ تامین و ساخت 
تجهیزات دریایی و نفتی و پاالیشگاهی 
)شامل موتور و تجهیزات سیستم رانش، 
دیزل ژنراتور، تجهی��زات درون چاهی 

و......( است.
عالوه بر این در بخشهای دیگری نظیر 
ایجاد مجموعه های گردشگری دریایی 
)مارینا ( س��اخت شناورهای تفریحی و 
مسابقه ای، خرید و فروش و صادرات شناور 
و سازه های دریایی و فرآورده های نفتی 
و پتروشیمی، حمل و نقل فرآورده های 

نفت��ی ومیعان��ات گازی )LPG(؛ ایجاد 
سوپر مارکت دریایی )جهت تامین انواع 
نیازمندی ها و ملزومات کلیه ش��ناورها 
و س��ازه های دریای��ی / دفاترنمایندگی 
فروش شرکتهای داخلی وخارجی( در 
مناطق بندرعباس، کیش، و بندر انزلی 

فعالیت داریم. 
نق�اط  و  ظرفیت ه�ا   
ق�وت ای�ران در ح�وزه فعالیت 
شما چیست و برای توسعه این 

ظرفیت هاچه پیشنهادی دارید؟
ظرفیت های موجود کشور در حوزه دریا 
بسیار زیاد است اما متاسفانه آنگونه که 
شایسته است به آنها توجه نشده است. 
در اینجا به برخی از آنها اشارهمی شود: 

الف( حوزه گردشگری دریایی در حوزه 
شمال و جنوب کشور

۱. ارائه تورهای گردش��گری دریایی 2. 

شناورسازان کوچک در حوزه جنوب 
کشور سازمان دهی شوند

امیر بابایی، عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران و مدیرعامل 
هلدینگ تجاری دریا بندر ناب کیش پیشنهاد کرد:

مدیرعامل هلدینگ تجاری دریا بندر ناب کیش در گفتگو با خبرنگار ویژه نامه 
»مهندسی دریا« بر اجرای طرح سازماندهی و تقویت شناورسازان کوچک در 
حوزه جنوب کشور تاکید کرد. مهندس »امیر بابایی«  با اشاره به دوران پس 
از تحریم پیشنهاد کرد این طرحمی تواند با اختصاص تسهیالت مناسب برای 
ایجاد زیر ساخت های تولید شناور در حد کوچک و متوسط جنبه عملی به 

خود بگیرد.
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برگزاری مس��ابقات ورزش��ی بین المللی دریایی 
3- آم��وزش غواص��ی و ارائ��ه توره��ای زیر آب 
۴.ورزش ه��ای زی��ر آب و روی آب 5. ایج��اد 
مجموعه تفریحی و گردشگری دریایی بصورت 
متمرکز)مارین��ا( 6- اح��داث هتل ه��ای کن��ار 
سواحل و ایجاد مجموعه های تفریحی 7- ساخت 
رس��توران ها و هتل های شناور و ویالهای شناور 

در دریا
ب( حوزه حمل ونقل و صنعتی )صنایع دریایی( 
۱.متناسب با حوزه حمل و نقل )کاال - مسافر-

مواد پتروشیمی و نفتی(
2. طراحی و ساخت و تعمیرات شناور های مورد 

نیاز داخل کشور
پ(حوزه ارائه خدمات دریایی 

۱ (چارترینگ 2( بانکرینگ)سوخت رسانی( 3( 
تامین تمام کاالها و مصارف خوراکی و وس��ایل 

کشتی ها
ت( حوزه محیط زیست 

نگه��داری محی��ط زیس��ت در  ۱( حف��ظ و 
دریا)جلوگیری از آالینده های نفتی و پتروشیمی و 

جمع آوری آنها در اثر نشت دردریا (
2(حفاظت از تاالب ها و مردابها با تولید شناورها و 

تجهیزات مناسب
ث(در حوزه شیالت

۱( تولید انواع شناورهای مورد نیاز جهت صید در 
دریا با روش مدرن در ابعاد مختلف در ش��مال و 

جنوب کشور
2( تولید تجهی��زات خاص برای تولید و پرورش 

ماهی )قفس ماهی (
ج( حوزه حفاظت فیزیکی دریا

۱. س��اخت انواع ش��ناورهای گارد س��احلی 2 
شناورهای گشتی و جستجو نجات

چ( حوزه تحقیقاتی
تحقیق در تمام حوزه های دریایی ش��امل تولید 
ش��ناورهای تحقیقاتی)مربوط به بررسی امواج( 
شناورهای نقش��ه برداری از کف دریا، شناورهای 

اقیانوس شناسی،......
دریا: برای پیش��رفت امور در حوزه دریا و صنایع 

وابسته به آن چه پیشنهاد و برنامه ای دارید؟
- پیش��نهاد مش��خص ما ایجاد یک سازمان یا 
وزارتخانه مس��تقل و یا ی��ک معاونت دریایی در 
حوزه نهاد ریاست جمهوری برای هدایت و توسعه 
امور دریاست به نحوی که این سازمان یا وزارتخانه 
تمام امور دریایی را بر عهده گرفته و پایش کند. 

ع��الوه بر آن نظر به ضعف بنیه مالی صنعتگران 
حوزه دریا ایجاد ش��رایط مس��اعد برای دریافت 
تس��هیالت بانکی بلند مدت با نرخ پایین جهت 

حمای��ت از محصوالت س��اخت داخل در مقابل 
محصوالت خارجیمی تواند بسیار گره گشا باشد.

همچنین وضع قوانین تسهیل گرایانه در مبادی 
تصمیم گیر ش��امل گمرک، سیس��تم های امور 
اقتص��ادی و دارایی)مالیات( و مس��ائل بیمه ای 
کش��ور در همه ابعاد و از این مهمتر ایجاد سازو 
کار مناس��ب برای جلوگیر از ورود ش��ناورهای 
دست دوم خارجی به داخل کشور در این زمینه 
الزم و ضروری است. این محدودیتمی تواند برای 
شناورهایی با عمر 5 سال به باال حتی برای ارگان 

دولتی نیز اعمال شود.
حمایت از ش��رکت های خصوصی برای طراحی 
و اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهش��ی جهت 
شناور و سازه های دریایی در یک محدوده زمانی 
۱۰ ساله؛ حمایت از سرمایه گذاران خارجی جهت 
سرمایه گذاری در تمام حوزه های دریایی اعم از 
صنایع س��اخت و گردشگری ومحیط زیست و... 
درداخل کشور و ارائه تضامین الزم از جانب مبادی 
دولتی )وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی( برای 
شرکت های همکار خارجی جهت تولید مشترک 
) جوینت ونچر( در راستای اخذ فاینانس؛ ایجاد 
سازو کار بیمه ای برای تضمین ساخت پروژه ها 
و سرمایه گذاری به نحوی که سرمایه گذار بتواند 
سرمایه گذاری توجیهی خود را با حمایت بیمه 

مرکزی و یک کارگزار بیمه تخصصی توانمند بیمه 
کند از دیگر پیشنهادات است. عالوه بر آن ایجاد 
مراکزآموزشی، اعم از موسسات علمی و پژوهشی 

دریایی در کشور ضروری به نظرمی رسد. 
 با توجه به ش�رایط پیش آمده 
در وضعیت سیاس�ی و اقتصادی کش�ور 
در طول یک س�ال گذش�ته، پیش بینی و 
ارزیابی ش�ما از وضعیت ام�ور دریایی در 
دوران پساتحریم چیست؟مجموعه شما 
چه برنامه هایی در این زمینه در نظر دارد؟

- در دریای خزرمی بایستی تولید زیر ساخت ها 
تا ظرفیت DWT 7000 ایجاد کرد که هم اکنون 
ای��ن ظرفیت در منطقه وجود ندارد و بایس��تی 
ظرفیت های الزم از قبیل ایجاد تاسیسات و زیر 
س��اختهای مورد نیاز ساخت و س��از برای انواع 
س��ازه های دریایی و همچنین سیس��تم های به 

آب اندازی و از آب گیری شناور ایجاد کرد.
در حوزه جنوب کش��ور نیز طرح تقویت شناور 
س��ازان کوچک و متوس��ط پیشنهادمی شود. با 
اجرای این طرح از طریق اختصاص تس��هیالت 
مناس��ب ب��رای ایجاد زی��ر س��اخت های تولید 

شناور،می توان شناورسازان را سازماندهی کرد.
عالوه بر این با توجه به تاکیدها و سیاس��ت های 
مقام معظم رهبری در حوزه دریا که طی دو سال 
گذشته چندین بار موضوع توسعه دریا محوری را 
بیان کرده اند، الزم است در این خصوص اقدامات 
الزم در جهت توس��عه زیر س��اختهای سواحل 
دریای شمال و جنوب کشور )علی الخصوص زیر 
ساخت ها در محدوده س��واحل مکران (، اصالح 
ساختارهای موجود در خلیج فارس و سیاست های 
آمایش سرزمینی دیده شود؛ به نحوی که کشور 
توانای��ی رقابت در طراحی، تحقیقات، س��اخت 
وتعمیر انواع س��ازه های دریای��ی و تجهیزات در 
بخش شناورسازی و ساخت انواع سکوهای نفتی 
و فراساحلی را در منطقه خاورمیانه داشته باشد. 
ای��ن موضوع با یک برنامه ری��زی دقیق و مدون 
زمان بندی شده حداکثر در ظرف مدت ۱5 سال 

قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر، در صورت تامین تسهیالت مناسب 
از سوی دولت در قالب طرح های وجوه اداره شده 
و صندوق توسعه ملی و همچنین صندوق توسعه 
صنایع دریایی مبنی بر اختصاص وام های مناسب 
ویژه برای ساخت شناورها و تعمیرات و سازه های 
دریایی و با تدوین یک راهکار مناس��ب و برنامه 
زمانبندی شده در اختصاص تسهیالت با ضمانت 
اجرای مناسب، می توان امیدوار بود در سال ۱395 
وضعیت ساخت وساز در صنایع دریایی مناسبتر 

با توجه به تاکیدها و 
سیاست های مقام معظم 
رهبری در حوزه دریا، الزم 
است اقداماتی در جهت 

توسعه زیر ساختهای سواحل 
دریای شمال و جنوب کشور 
اصالح ساختارهای موجود 

در خلیج فارس و سیاست های 
آمایش سرزمینی دیده شود؛
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باشد. در اینجا الزم می دانم به برنامه های هلدینگ تجاری 
)شرکت دریا بندر ناب کیش( نیز اشاره ای داشته باشم که 
مهمترین آن انتخاب یک یا دو ش��رکت همکار خارجی 
)جوینت ونچر( قدرتمند و متخصص در حوزه طراحی و 
ساخت شناور و سازه های دریایی جهت تولید محصوالت 
مشترک در کارخانجات کشتی سازی در کشور است، به 
نحوی که بتوان از امکانات ش��امل تسهیالت و اعتبارات 
مالی )فاینانس(، طراحی، سوپر وایزری، تامین بخشی از 
اقالم تجهیزات و قطعات خاص که امکان تولید در داخل 

نباشد را مورد استفاده از طرف خارجی داشته باشیم.
 چشم انداز آینده امور دریایی در ایران 

را چگونه ارزیابی میکنید؟
بستگی به سیاس��ت های نظام جمهوری اسالمی ایران 
دارد که البته در برنامه شش��م توسعه دیده شده است. 
چش��م اندازمی تواند قابل توجه و بسیار روشن و امیدوار 
کننده تدوین ش��ود. البته با توجه به اقدامات در دست 
انجام، چش��م انداز امور دریایی در ۱5 سال آینده بسیار 
عالی و ایران به عنوان قدرت منطقه ای مطرح و امیدوار 

کنندهمی باشد.
  با توجه به برگزاری هفدهمین همایش 
و نمایش�گاه صنایع دریایی، در آینده ای نزدیک 
مهمتری�ن اولویت های پیش�نهادی ش�ما برای 
بررسی در کمیته های انجمن و طرح در قطعنامه 

پایانی جهت پیگیری چیست؟
- مهمترین موضوع شفاف نمودن و آسان کردن شرایط 
ارائه تس��هیالت بانکی اس��ت؛ به نحوی که صنعتگران 
بتوانن در ساخت شناور و تعمیرات تحولی ایجاد کنند. 
همچنین ایجاد بس��تر مناس��ب جهت پرداخت اعتبار 
س��اخت انواع شناور از محل تسهیالت صندوق حمایت 
از صنایع دریایی /صندوق توسعه ملی / وجوه اداره شده 
س��ازمان بنادر و دریا نوردی.  در مجموع می توان گفت 
تخصیص وامهای با بهره کم )از محل وجوه اداره شده (؛ 
کمک به روان سازی صادرات و واردات؛ واگذاری مدیریت 
اداره تمام کشتی س��ازان دولتی به بخش خصوصی در 
قالب ش��رکت تعاونی )مالکی��ت دولتی باش��د(؛ ایجاد 
تس��هیالت )فایناس(95% بدون س��ود بانکی به مدت 
۱۰ س��ال؛ معافیت مالیاتی به مدت ۱۰ سال برای تمام 
کشتی سازان؛ بیمه تمام سرمایه سرمایه گذاران خارجی 
در طول مدت پروژه توسط بیمه مرکزی از جمله راهکارها 
پیش��نهادی ما در این زمینه است. عالوه بر آن، در کنار 
مدیران وکارشناسان ایرانی در کارخانجات کشتی سازی؛ 
از مدیران و کارشناس��ان همکار خارجی )جوینت ونچر( 
جهت انتقال علم س��اخت و مدیریت یارد استفاده شود. 
همچنین ایجاد بستر مناسب برای مجموعه های تفریحی 
و گردشگری دریایی و تخصیص وام کم بهره با توجه به 
ظرفیت بسیار مناسب در شمال وجنوب کشورمی تواند 

در این راستا کارگشا باشد.

 ب�ا توج�ه ب�ه تجرب�ه 
جنابعالی در این س�ال ها ارزیابی 
ش�ما از همایش هفده�م چگونه 

است؟ 
همایش هفدهم صنایع دریایی در 
ادامه شانزده همایش صنایع دریایی 
برگزار می گردد. طبیعتا این همایش 
ادامه همان مسیر مهم جهت طرح 
مسائل مهم صنایع دریایی در یکسال 
گذشته خواهد بود. البته با توجه شرایط جدید کشور در سایه توافقات بین المللی و قریب الوقوع بودن 

رفع تحریم، امیدوارم که خصوصا نمایشگاه از استقبال بین المللی بیشتری برخوردار گردد.
 با توجه به قرار گرفتن در شرایط پسا تحریم به نظر شما همایش هفدهم چه 

تاثیری بر این روند خواهد داشت؟ 
البته همایش هفدهم تاثیری بر مسائل پسا تحریم ندارد و ممکن است تاثیر بپذیرد. بازار صنایع 
دریایی در جهان یک بازار بین المللی است. این بازار بین المللی در حال حاضر شرایط مساعدی ندارد. 
بازار صنایع دریایی ایران پتانسیل زیادی دارد که بدلیل تحریم های اخیر مدتی است غیر فعال و یا 
بسیار کم فعال بوده است. انتظار می رود در فضای پس از تحریم سرمایه بین المللی به این سمت 

سرازیر شده و برای صنایع دریایی کشور نیز شرایط خوبی برای نشو و نما ایجاد نماید.
 در برنامه ششم توسعه توجه ویژه ای به دریا شده است، وظیفه انجمن ها در 

این خصوص چیست و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده؟ 
در تدوین برنامه ششم توسعه، انجمنها سعی در تاثیرگذاری داشته اند. ظهور مسائل دریا در این 
برنامه، بعضا ناشی از سعی انجمن مهندسی دریایی هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم 
بوده است. اصوال برگزاری همایش های پیوسته دریایی در ۱7 سال گذشته و دعوت از مقامات ارشد 

کشور جهت حضور در این همایشها باعث دیده شدن مسائل دریایی نزد قانونگذار گردیده است. 
 به نظر جنابعالی با توجه به ش�رایط پس�ا تحریم و مرتفع ش�دن مشکالت 
صنعتگ�ران، چگونه باید از این صنایع حمایت ک�رد، بحث خریدهای خارجی که اخیرا 
توس�ط کشتیرانی مطرح گردیده، آیا درست است که این سرمایه در کشورهای دیگر 

مصرف شود، آیا این در راستای اقتصاد مقاومتی است ؟
بازار کشور اهرم مهمی برای کشور است، که از آن می تواند برای رشد و توسعه استفاده نماید. فکر 
میکنم نمیتوانیم بازار صنایع دریایی ایران را که نسبتا بکر است بسادگی در اختیار رقبای خارجی 
قرار دهیم. البته انتظار نداریم که کشور مانند برخی از صنایع همانند خودروسازی، حمایت مطلق 
نماید که آن نیز به ضرر منافع ملی است. الزم است صنایع دریایی کشور وارد قراردادهای همه جانبه 
با ش��رکتهای توسعه یافته صنایع دریایی جهان ش��ده و محصوالت دریایی را بصورت مشارکتی 
تولید نمایند. زیرساختهای عظیم موجود در کشور، نیروی تحصیلکرده زیاد، انرژی نسبتا ارزان در 
ایران میتواند مزیت نسبی بزرگی باشد. در عوض، تکنولوژی، روشهای مدیریتی و سرمایه میتواند 
از آورده های شرکت های همکار خارجی باشد. فرصت جدید ایجاد شده برای کشور پس از تحریم 
میتواند نقطه عطفی برای رش��د صنایع دریایی کشور باشد، در صورتکه ما باهوش بوده و بسیار 

سخت کوشانه کار کنیم. در غیر اینصورت احتماال به قهقراء خواهیم رفت.

 نباید بازار بکر صنایع دریایی ایران را بسادگی 
در اختيار رقبای خارجی قرار دهيم

دکتر حمید زراعتگر؛ بازرس انجمن مهندسی دریایی ایران:

دکتر حمید رزاعتگر، بازرس انجمن مهندس�ی دریایی ای�ران ابراز امیدواری کرد؛ با 
توجه به ش�رایط جدید کشور در سایه توافقات بین المللی و قریب الوقوع بودن رفع 

تحریم ها، نمایشگاه از استقبال بین المللی بیشتری برخوردار گردد.
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رون�د  از  جنابعال�ی  ارزیاب�ی   
فعالیت ه�ای انجم�ن در جه�ت پیگیری 
مسائل و مشکالت جامعه دریایی و بویژه 
بخش های مهندسی ساحلی و فراساحلی 

چیست؟
ج��ا دارد که اینجانب ابتدا مقدمه ای در خصوص 
انجمن مهندس��ی دریایی ای��ران ارائه نمایم. این 
انجم��ن بیش از ۱5 س��ال اس��ت ک��ه در حوزه 
دریایی کش��ور اعم از مس��ائل علمی، پژوهشی، 
آموزشی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرایی 
فعالیت می نماید. همانگونه که مستحضرید انجمن 
مهندسی دریایی ایران سال گذشته به عنوان انجمن 
بر تر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد 
که مفتخر به دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم 
جمهوری گردید. از بعد علمی و پژوهشی می توان 
به انتشار نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا به 
 Journal زبان فارسی و نش��ریه علمی-پژوهشی
of Maritime Technology ب��ه زبان انگلیس��ی 
اش��اره کرد. عالوه بر ای��ن، اخیرا نیز وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری مجوز انتشار نشریه دیگری با 
درجه علمی-پژوهشی در حوزه مهندسی ساحلی 
 International Journal و فراساحلی تحت عنوان
of Coastal and Offshore Engineering به زبان 
انگلیسی را به انجمن اعطا نموده است که بزودی 
اولین ش��ماره آن منتشر خواهد ش��د. برگزاری 
سمینارهای دانشجویی و سخنرانی های علمی از 
دیگر فعالیت های این انجمن در دانشگاه ها و مراکز 
علمی-پژوهشی محسوب می گردد. در زمینه های 
برنامه ریزی، سیاس��ت گذاری و اجرایی در حوزه 
دریایی کش��ور، انجمن همواره نسبت به انتشار 
س��خنان صاحب نظران و اندیشمندان از طریق 
 ،Marine News س��ایت های خب��ری از جمل��ه
ماهنامه مهندس��ی دریا و نشس��ت های خبری 
اقدام نموده اس��ت. برگزاری همایش های ساالنه 
صنایع دریایی که امسال برگزاری هفدهمین آن 
را در جزیره کیش ش��اهد خواهی��م بود، از دیگر 
فعالیت ه��ای مهم��ی و موثر انجمن مهندس��ی 
دریایی ایران است که تبدیل به بستری تاثیرگذار 
برای ارائه وضعیت صنایع دریایی ایران با حضور 

گسترده اکثریت جامعه دریایی ایران شده است. 
بسیاری از مشکالت جامعه دریایی کشور ساالنه 
در همین بستر همایش مطرح می گردد و انجمن 
ب��ا بضاعت و ت��وان خود، حداکثر س��عی خود را 
در تحقق خواس��ته های جامعه دریایی کشور از 
مس��ئولین ذی ربط بکار بس��ته است. در بخش 
مهندسی ساحلی و فراساحلی، انجمن مهندسی 
دریایی ایران با توجه به گسترده شدن فعالیت های 
س��احلی و فراس��احلی بویژه در حوزه نفت و گاز 
دریایی، اقدام به ایجاد کمیته تخصصی مهندسی 
س��احلی و فراساحلی در س��ال ۱3۸5 به منظور 
شناسایی و طرح مسائل و موضوعات این بخش 
از صنعت دریایی نمود. بدین منظور، شناسایی و 
بررسی مش��کالت موجود در صنایع فراساحل و 
تالش در جهت تبیین و حل آن ها، ایجاد تعامل و 
هم افزایی بیشتر بین شرکت های فعال در زمینه 
صنایع س��احلی و فراس��احلی، گسترش هر چه 
بیشتر ارتباط فعال بین صنعت و مراکز تحقیقاتی 
و دانشگاهی، و همچنین راهکار های تقویت بخش 
خصوصی و حمای��ت از آن ها در انجام پروژه های 
مهندسی ساحلی و فراساحلی در دستور کار این 
کمیته قرار گرفت. در این راستا برگزاری جلسات 
تخصصی، و نشس��ت های کار شناسی با توجه به 
شرایط حاکم بر صنایع ساحلی و فراساحلی انجام 

شد و دستاوردهای آن در قالب گزارش و متن های 
خبری منتشر و به سمع و نظر مسئولین مربوطه 
رسانده شد. عالوه بر این، کمیته مهندسی ساحلی 
و فراساحلی انجمن، اقدام به برپایی همایش های 
دوساالنه صنایع فراس��احل با همکاری دانشگاه 
صنعتی شریف نمود که سال پیش شاهد برگزاری 
شش��مین همایش بین المللی صنایع فراساحل 
در دانش��گاه صنعتی ش��ریف با حمایت س��تاد 
توسعه صنایع و فناوری های دانش بنیان دریایی 
و ب��ا حضور مهمانان خارجی بودییم که در ان به 
کارگاه های تخصصی و فناوری های جدید نیز به 

طور ویژه پرداخته شد.
 مهمترین چالشی که انجمن در 
جهت تحقق خواست های جامعه دریایی با 

آن مواجه است چه موضوعاتی است؟
خواسته اساسی جامعه دریایی کشور از مسئولین 
و دست اندرکاران حوزه سیاست گذاری و اجرایی 
کشور توجه عملگرا و همگرا به حوزه دریا و نقش 
آن در توس��عه دریایی و اقتصادی کش��ور است. 
واقعیت این اس��ت که تا به ح��ال توجه به حوزه 
دریا به طور کامل، یک توجه عملگرا نبوده است 
و بیشتر نگاه ها و نگرش ها، مقطعی، احساسی و 
دور از واقعی��ت بوده اس��ت. عالوه ب��ر این، کلیه 
ذینفعان برای رسیدن به هدف و برنامه مشخص 

چالش اصلی در بخش دریا »توجه« است
رییس کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی انجمن مهندسی دریایی ایران از مسائل و مشکالت جامعه دریایی سخن می گوید، سعید مظاهری معتقد 

است: توجه به حوزه دریا به طور کامل، یک توجه عملگرا نبوده است، و بیشتر نگاه ها و نگرش ها، مقطعی، احساسی و دور از واقعیت بوده است.

سعید مظاهری؛ رییس کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی:
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تالش همگرا و بهینه ای را صورت نداده اند. بنابراین 
چالش اصلی در بخش دریا توجه است و این توجه 
الزم است مطابق با برنامه توسعه کالن کشور باشد. 
دوم، الزم اس��ت که برنامه مدون توسعه دریایی 
ش��کل بگیرد. س��وم وظایف ارگان های مختلف 
دریایی باید در این برنامه به طور شفاف و مشخص 
تببین گردد و ارگان های دریایی مکلف به اجرای 
برنامه برای تحق��ق هدف های کالن پیش بینی 
ش��ده باشند. و در   نهایت باید به بخش خصوصی 
و راهکاره��ای تقویت و حض��ور پررنگ آن ها در 
توس��عه دریایی کشور توجه ش��ود. در کنار این 
نکات باید به بخش علمی، تحقیقاتی و آموزشی 
کشور توجه نمود. توسعه و رشد مراکز آموزشی، 
تربیتی و تحقیقاتی دریایی کش��ور می بایس��ت 
کامال هماهنگ با برنامه توس��عه دریایی کشور و 
هم��گام با نیازهای صنعتی پیش رو مد نظر قرار 
داده شود. این ها چالش های اساسی است که در 
حوزه دریایی کش��ور احساس می شود و به سمع 
و نظر مس��ئولین و دست اندرکاران رسانده شده 
است. عالوه بر این چالش های کالن و اساسی که 
ذکر شد، چالش های دیگری نیز وجود دارد که به 
عنوان مثال می توان به تضعیف شدن شرکت های 
دریایی و صنعتی مختلف، بیکاری قشر متخصص و 
کارگران با تجربه به علت عدم استمرار فعالیت های 
دریایی، عدم وجود منابع مالی مناسب و استفاده از 
مدیران نامرتبط و کم تجربه اشاره داشت که این 
چالش ها نیز به تبع عدم توجه به نکات اصلی که 
در باال بدان اشاره کردم در طول دوره فعالیت های 

دریایی بوجود آمده است.
 امس�ال قراردادهایی هم امضا 
شده مثل ساخت جک آپ توسط تسدید، 
آین�ده این صنعت را چگون�ه ارزیابی می 
کنید؟ آیا به نظر می رسد ساخت سازه های 
فراساحلی از ساخت کشتی پیشی گرفته 

است؟
در خصوص س��اخت جک آپ و استفاده از توان 
و زیر ساخت های داخلی کشور، انجمن مهندسی 
دریایی ایران بار ها ای��ن موضوع را از طریق نامه، 
رسانه های خبری و همایش های مختلف، به بحث 
و تبادل نظر گذاشته است. با این وجود، هنوز هم 
جمع بندی نهایی ب��رای این موضوع که باالخره 
در آین��ده به چه تعداد جک آپ در حوزه صنایع 
فراساحلی نیاز داریم و این تعداد با چه مکانیزمی 
و با چه منابعی باید تامین ش��ود، نشده است. به 
عبارت دیگر، نتیجه گیری رسمی نداریم. با این 
وجود قرارداد س��اخت 5 دکل با شرکت تسدید 
امض��ا گردید، گرچه هنوز ش��اهد فعالیت اصلی 

ساخت جک آپ ها پس از امضای قرارداد نیستیم. 
بنابراین دوباره مالحظه می کنیم که نبود برنامه 
مش��خص و عدم توجه به نکات��ی که در بند دوم 
س��والتان مطرح نمودم، کماکان بر تصمیم های 
مرتبط با این حوزه س��ایه انداخته است که ابهام 
بر اس��تمرار و یا عدم استمرار اینگونه تصمیمات 
مقطعی را پرنگ می نماید. در خصوص س��اخت 
کش��تی و یا بهتر بگوییم س��اخت ش��ناور های 
دریایی نیز اشکاالت سیاست گذاری و عدم بهینه 
سازی اهداف دریایی و توسعه ایی ناوگان دریایی 
کشور کامال مشهود است. ضمن اینکه در صنعت 
شناور سازی، وجود مجموعه های بزرگ دولتی که 
از سرمایه های ملی استفاده کرده اند اما کارایی آنها 
مطلوب نبوده و دارای ضعف عملکرد بوده اند بر 
مشکالت این صنعت افزوده است.  در این صنعت 
شاهد هستیم که بزرگترین چالش را بخش های 
دولتی بوجود آورده اند که هم اکنون دغدغه ایی 

برای اصالح و یا تغییر سیاست قبلی خود ندارند.
 کمیت�ه مهندس�ی س�احلی و 
فراس�احلی در این راس�تا چ�ه اقداماتی 
صورت داده و میزان اس�تقبال از آن به چه 
صورت می باش�د؟ آیا ط�رح و برنامه ای 

اجرایی و ارائه گردیده است؟
 کمیته مهندس��ی ساحلی و فراساحلی انجمن 
همانگونه که قبال هم ذکر ش��د سعی نموده که 
مشکالت و چالش های این بخش را شناسایی نماید. 
صنعت ساحلی و فراساحلی، صنعتی با ترتیبات 
خاص و رو به رشد است، که هر روزه شاهد ایجاد 
فن��اوری جدید در این حوزه در دنیای بین الملل 
هستیم. در این راستا جلسات متعدد و گوناگونی 
با اساتید دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، مدیران و 
کار شناس��ان بخش های خصوصی، مس��ئولین و 
کار شناسان شرکت ها و سازمان های دولتی برگزار 
ش��ده است. به طور خالصه جمع بندی نظرات را 

می توان در پنج محور زیر خالصه نمود:
 اتخ�اذ سیاس�ت مناس�ب و پای�دار: یکی از 
چالش های مهم این صنعت نبود سیاست مناسب 
و پایدار اس��ت. بدون داشتن سیاست مناسب و 
پایدار انتظار رشد و توسعه ی این صنعت مهم و 
استراتژیک را نمی توان داشت و عالوه بر این بخش 
خصوصی که بنا به تجربه کشور های پیشرو در این 
حوزه از ارکان توسعه صنعت ساحلی و فراساحلی 
آنها بشمار می روند، امکان رشد و ارتقای الزم را 

پیدا نمی نمایند.
 اختصاص منابع مالی مناس�ب: پ��س از اتخاذ 
سیاست مناس��ب و پایدار، الزم است منابع مالی 
مناسب برای توس��عه در اختیار قرار گیرد. بدون 

شک توسعه صنعت ساحلی و فراساحلی نیازمند 
منابع مالی عظیم و مناس��ب است. بنابراین این 
منابع مالی یا باید از طریق بودجه دولت با توجه 
به اهمیت توسعه دریایی کشور اختصاص یابد و 
یااینکه از طریق جذب منابع داخلی و خارجی غیر 

دولتی تامین گردد. 
 انتقال فناوری و بومی س�ازی: با توجه به اینکه 
فناوری های جدید ای��ن حوزه دریایی در کاهش 
هزینه ه��ای اولیه و نگه��داری این صنعت نقش 
بس��زایی می توانند ایفا نمایند بنابراین ضروری 
است که برای انتقال فناوری و بومی سازی آن به 
طور سیستماتیک اقدام کرد. یکی از راه های موثر و 
کارآمد برای انتقال فناوری و بومی سازی حمایت و 

تقویت شرکت های دانش بنیان دریایی است. 
 تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد: هیچ 
صنعتی بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد نمی 
تواند رش��د و توسعه ی مطلوبی داشته باشد. در 
حوزه صنعت س��احلی و فراس��احلی با توجه به 
پیچیدگی و دشواری آن تربیت نیروی انسانی و 
جذب آن اهمیت بیشتری پیدا می کند. به جرات 
می توان گفت بس��یاری از مسائل و چالش های 
موجود در اثر عدم اس��تفاده درس��ت از نیروهای 
مجرب و کارآزموده و نداش��تن مدیریت صحیح 

اتفاق افتاده است
 توجه به پژوهش های کاربردی 

پژوهش و تحقیقات هدفمند و کاربردی مورد نیاز 
این صنعت پیشران توسعه و کارآمدی آن است. 
متاس��فانه به پژوهش های کارب��ردی و هدفمند 
آنچنان که باید، توجه نش��ده است. عالوه بر این، 
انجام پژوهش در دس��تگاه ها ی اجرایی و ایجاد 
بخش های پژوهش��ی در ارگان های بهره بردار بر 

این مشکل افزوده است.
 مهمترین پیشنهاد کمیته جهت 
ط�رح و بررس�ی در همای�ش و قطعنامه 

چیست؟
عالوه بر نکاتی که در س��وال چهارم به آنها اشاره 
کردم، کمیته مهندس��ی س��احلی و فراساحلی 
بند های زیر را جهت طرح و بررس��ی در همایش 

هفدهم و قطعنامه مربوطه پیشنهاد می نماید:
 توجه ویژه به فعال نمودن شرکت های خصوصی 
در حوزه مهندس��ی ساحلی و فراساحلی و محور 

قراردادن آنها در مشارکت های خارجی
 حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان دریایی 
جهت توسعه فناوری های نوین و بومی سازی آنها 

در صنایع مهندسی ساحلی و فراساحلی کشور
 توجه به انرژی های تجدیدپذیر دریایی به منظور 
تامین برق نواحی ساحلی، جزایر و سکوهای نفتی
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پیم��ان مس��عود زاده گفت: وج��ود یک نگاه 
توسعه ای همه جانبه، درونزا و برون نگر در این 
برهه بیش از پیش برای بقا وتوس��عه صنعت 
دریایی کشور ضروری بنظر می رسد،که ضمن 
پوش��ش همه حوزه های انس��انی، ساختاری، 
تکنولوژیک و زیربنایی با تعامالت بین المللی 
به دنبال تقویت صنایع داخلی باشد. وی افزود: 
اهمیت صنایع دریایی و تاثیر آن بر توس��عه و 
پیشرفت هر کشوری بر کسی پوشیده نیست، 
وضع تحریم های متعدد دراین حوزه دلیل بر 

این مدعا است.
رییس کمیته کشتی س��ازی انجمن مهندسی 
دریایی ایران،  با اشاره به اینکه هم اکنون که 
تجربه تحریم ها خصوصاً در چند س��ال اخیر 
فش��ار مضاعفی بر صنایع کشتی سازی کشور 
وارد نم��وده، اظهار داش��ت: وج��ود یک نگاه 
توس��عه-ای همه جانب��ه، درون زا و برون نگر 
بی��ش از پی��ش در این برهه از زم��ان الزم و 

ضروری بنظر می رسد.
مس��عود زاده در ادامه، در تعریف توسعه  همه 
جانبه، درون زا و برون نگر گفت: در اس��تراتژی 
توسعه ای رشد و توس��عه، هیچ یک از عناصر 
نباید فدای رشد و توسعه دیگری شود. بعنوان 
مثال نباید برای توس��عه صنعت حمل و نقل 
دریایی توسعه صنعت ساخت کشتی در داخل 
و یا توس��عه موسس��ات رده بن��دی داخلی را 
نادیده گرفت و یا بلعکس. بلکه بهترین روش، 
روش��ی است که در بازه زمانی مشخص منجر 
به توس��عه همه عوامل گردد در عین حال به 
نیازه��ای کوتاه مدت و بلن��د مدت هر یک از 
طرفین نیز توجه داش��ته باش��د. توس��عه زیر 
س��اخت ها به موازات توس��عه دان��ش، نیروی 

انسانی و توسعه بازار مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه اف��زود: درون زا؛ تجربه تحریم ها 
نشان داد هرگونه رشد و توسعه ای که بر پایه 
عوامل درونی ش��کل نگرفته باشد می تواند از 
طریق عوامل خارج��ی از جمله تحریم، مورد 
تهدی��د قرار گیرد. سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی نیز بر این اس��اس تدوی��ن و ابالغ 
گردی��ده که عدم توجه به آن می تواند منش��ا 

تهدیدات مجدد آتی باشد.
ش��رکت مل��ی نفتکش ای��ران پ��س ازآن راه 

ان��دازی گردید که فروش نف��ت ایران پس از 
ملی ش��دن صنعت نفت از طرف انگلیس که 
مالک بزرگترین ن��اوگان حمل و نقل دریایی 
ب��ود م��ورد تحریم قرار گرف��ت و فروش نفت 
ای��ران را تا مرز توقف پیش برد. همین ناوگان 
در تحریم های اخیر نقش بس��زایی در کاهش 
ش��کنندگی تحریم ها در ح��وزه فروش نفت 
ایف��ا نمود. بعنوان نمون��ه ای دیگر می توان به 
نقش موسس��ات رده بن��دی داخل��ی و بیمه 
متقابل )P&I( داخلی که تش��کیل آنها نقش 

مهمی در کمرنگ کردن تحریم ها داشته اشاره 
نم��ود. حمایت از ای��ن توانمندی های درون زا 
در دوران پس از تحریم بس��یار الزم و ضروری 

است.
پیمان مس��عود زاده در م��ورد واژه "برون نگر" 
خاطر نشان ساخت:  هر پدیده ای با محیط خود 
در تعامل است. برون نگر بودن در حوزه صنایع 
دریایی به اعتقاد بنده اوالً؛ استفاده حداکثری 
از تجارب بیرونی برای توسعه صنعت داخلی و 
ثانیاً؛ نگاه به بازارهای صادراتی اس��ت. عموماً 
نگاه ما در گذشته تنها به بازار داخلی معطوف 
بوده، در صورتی که تجارب هر چند محدود ما 
در حوزه صادرات تجارب موفقی بوده اس��ت و 
بایستی نگاه و استراتژی ما بجای انفعال به یک 

نگاه فعال تغییر یابد.
رییس کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی 
دریایی ایران، در پاسخ به این پرسش که "اخیراً 
سئواالت و شبهاتی مطرح شده مانند آنکه ما 
باید اول صنعت تعمیرات کش��تی را توس��عه 
دهیم و سپس به س��راغ کشتی سازی برویم" 
بیان داشت: این گفته به هیچ وجه کارشناسی 
نیس��ت چرا که اصوالً طراحی و ساخت شناور 
ماهیتاً با صنع��ت تعمیرات متفاوت بوده و دو 
مقوله هم عرض اس��ت ونه الزم و ملزوم و در 

طول همدیگر.
مطرح کردن این ابهامات به س��ان آتش تهیه، 
برای هموار ساختن راه واردات کشتی از خارج 
و منح��رف ک��ردن لکوموتیو صنایع س��اخت 
کش��تی از ریل توسعه با اس��تداللی نادرست 

است.
وی افزود: از دیگر مس��ائل مطرح ش��ده، عدم 
تحویل بموقع قراردادهای قبلی است هر چند 
ای��ن واقعیات مربوط به برخی قراردادهای ۱۰ 
تا ۱5 س��ال گذشته اس��ت و تاکنون رسماً از 
طری��ق طرفین قرارداد مورد کنکاش و عارضه 
یا بی رس��می قرار نگرفته تا س��هم هر یک در 
این تاخیرات مش��خص ش��ود، اما بطور کلی 
می توان گفت که عواملی مانند: عدم ثبات نرخ 
ارز، مشکالت قراردادی در هنگام انعقاد و عدم 
انطب��اق جریان نقدینگی واقعی با آن. تحریم، 
قوانی��ن و مقرارت بانکی وگمرکی و هم چنین 
ضعف در مدیریت پروژه و مهندس��ی خرید از 

صنایع دریایی، نيازمند نگاه توسعه ای همه جانبه، درونزا و برون نگر
پیمان مسعودزاده؛ رییس کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران:

برخی با مطرح 
کردن این ابهامات 
به سان آتش تهیه، 
برای هموار ساختن 
راه واردات کشتی 
از خارج و منحرف 

کردن لکوموتیو 
صنایع ساخت 
کشتی از ریل 

توسعه با استداللی 
نادرست است
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طرف کشتی س��ازان از عوامل مهم تاثیر گذار 
بوده اند. اما این بدان معنا است که کشتی سازان 
ما ضمن تقویت خود باید در قراردادهای آتی 
ریس��ک های مرتبط را شناس��ایی و برای هر 
کدام راه��کاری پیش بینی نمایند. در صورتی 
ک��ه غالباً هدف و نتیجه طرح این مس��ائل به 
مثابه انداختن توپ در زمین کش��تی سازان و 

توجیه خرید خارج است.
مس��عود زاده ب��ا بیان اینکه، ع��دم تحویل به 
موق��ع سفارش��ات از دالیل مهمی اس��ت که 
باعث افزایش هزینه ها و عدم رضایت مشتریان 
می شود گفت: صنایع داخلی بعنوان یک ایراد 
جدی بایستی در پی رفع آن از طریق توسعه 
دان��ش مدیری��ت پ��روژه و مهندس��ی خرید 

باشند.
ریی��س کمیت��ه کش��تی س��ازی انجم��ن 
مهندس��ی دریایی ای��ران، اف��زود:  اصالح 
قانون توس��عه و حمای��ت از صنایع دریایی 
نیز یکی دیگر از مس��ائلی  است که عده ای 
گمان می کنند می تواند راه گش��ا باشد. این 
در حالی اس��ت که طی س��ال های پس از 
تصوی��ب  قانون هیچ ی��ک از ظرفیت های 
مص��وب در قان��ون عملیات��ی نگردی��ده و 
دریای��ی همچنان  توس��عه صنایع  صندوق 
بدون منابع اس��ت و هرگونه تغییری در آن 
چند س��الی وقت نی��از دارد و آن هم معلوم 

نیس��ت که آیا جرایی ش��ود یا خیر.
پیمان مس��عود زاده با انتق��اد از نبود آمار 
رسمی در حوزه کشتی سازی اظهار داشت: 
از جمل��ه؛ س��هم آن در تولی��د ناخال��ص 
داخلی)GNP( ظرفیت های خالی صنایع، 
ضری��ب اش��تغال، حج��م س��رمایه گذاری، 
ضری��ب به��ره وری ونیازمندی ه��ای کوتاه 
م��دت و بلن��د م��دت صنایع کش��تی رانی 
و نف��ت و غی��ره موجب ش��ده ک��ه تحلیل 
و برنامه ری��زی در ای��ن ح��وزه و ارزیاب��ی 
عملکرده��ا بیش��تر جنبه ذهن��ی و تجربی 
داش��ته باش��د تا علمی و این خود اختالف 

نظرهای جدی را س��بب می ش��ود.
وی در پای��ان خاطر نش��ان س��اخت:  آنچه 
مس��لم اس��ت اهمیت اتکا به صنایع داخلی 
اس��ت و اجرای برجام و توسعه تعامالت بین 
الملل��ی می تواند فرصتی ب��رای تقویت بنیه 
داخلی باش��د، در صورتی که عزم ملی برای 
توس��عه همه جانب��ه صنایع دریای��ی با نگاه 
درون زا و  برون نگر بر همه بخش های دولتی 

و خصوصی باشد.

کمیت�ه  ریی�س  عن�وان  ب�ه   
دانش�جویی ارزیاب�ی ش�ما از وضعیت 
دانش�جویان چیس�ت و آیا ای�ن کمیته 
کمک�ی ب�ه رفع مش�کالت آنها داش�ته 

است؟ 
طی چهار سال گذشته که در این کمیته فعالیت 
داشته ام دیده شد، که کمیته دانشجویی انجمن 
مهندسی دریایی توانسته از چندین زاویه مانند: 
آموزش، جلسات راهبردی، بازدیدهای علمی و 
صنعتی، معرف��ی پروژه های مهم، همایش های 
دریای��ی، معرفی و قدردانی دانش��جویان بر تر، 
آشنایی با دانشجویان دیگر و باالخره و از همه 
مهم تر انسجام دادن به دانشجویان دریایی در 

انجمن تاثیرگذار باشد. 
مشکالت دانشجویان ش��امل مواردی از قبیل: 
خانوادگی، خصوصی، امور دانشگاهی، اشتغال، 
تعریف پروژه های فارغ التحصیلی، پش��تیبانی 
مال��ی از پایان نامه ها، تعری��ف پروژه در جهت 
کس��ری خدم��ت دانش��جویان، ش��رکت در 
کنفرانس های دریایی، آموزش و شناخت صنایع 
دریایی اس��ت، که در این خصوص این کمیته 
بجز س��ه مورد اول که اصال دخالتی نداش��ته، 
در بقیه مش��کالت مربوطه تاثیر گذاری خوبی 
داشته و مخصوصا در س��ه مورد آخر می توان 
گفت نقش بسزا، بی نظیر و اساسی داشته است.  
اقداماتی که کمیته در این رابطه داشته شامل 
برگزاری دوره های آموزش��ی هر دو هفته یک 

ب��ار، با همکاری صمیمانه موسس��ه رده بندی 
ایرانیان، برگزاری بازدیدهای علمی و تخصصی 
و صنعت��ی از کارخانجات به ازای هر چهار ماه 
یک بار اس��ت. قابل ذکر اس��ت هزینه این نوع 
بازدید ها به کمک دانشجویان و کارخانه مربوطه 
تامین می گردد. برای شرکت دادن دانشجویان 
در همایش های دریایی کمیته توانسته در جهت 
این مهم، هماهنگی های الزم و مجدانه خود را 
با دانش��گاه و امور همایش ها داشته و بیش از 
25۰ دانشجو را از دانشگاههای دریایی را در دو 
همایش قبلی شرکت داده است. در هفدهمین 
همایش صنایع دریایی هم با پش��تیبانی همه 
جانبه انجمن مهندس��ی دریایی برای شرکت 
بیش از 2۰۰ دانشجو اقدامات شایسته ای انجام 

داده است.
 امس�ال در قطعنامه همایش 
کمیته های دیگ�ر جمع بندی هایی ارائه 
ک�رده اند آیا کمیته دانش�جویی در این 

خصوص اقدامی صورت داده است ؟ 
دانش��جویان در آینده صنایع دریایی و ارتقای 
آن نقش ش��ایانی دارند، لیکن ب��ا وجود رکود 
بی س��ابقه این صنعت در ح��ال حاضر از یک 
طرف و ورشکس��تگی بس��یاری از کارخانجات 
کش��تی س��ازی در این زمان، تغیی��ر کاربری 
بعض��ی دیگ��ر و همچنین بیکاری قش��ری از 
مهندس��ین و کار شناس��ان این رشته از طرف 
دیگر، س��رخوردگی و دلواپسی آنها را از آینده 

دانشجویان در آینده صنایع دریایی،
 نقش بسزایی دارند

محسن خسروی بابادی، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران:
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کاری خ��ود را به صورت ج��دی بدنبال دارد. 
در این حال نقش انجمن مهندس��ی دریایی و 
همچنین جامعه مالکین ش��ناور و شرکت های 
کشتیرانی و همچنین کارخانجات باقی مانده و 
نیمه ورشکسته بسیار حائز اهمیت بوده است. 
چراکه این ها می توانند با رهنمود های روشن و 
امیدوار کننده چه به صورت گفتمان و عملی, 
در مس��یری آینده راهگش��ای مناس��بی برای 
دانشجویان باشند. در غیر اینصورت زمانی باقی 
نمی مان��د که متخصصین راه خ��ارج را دنبال 
کرده و یا تغییر شغل می دهند. دانشجویان هم 
خود، این مس��یر هموار را تش��دید می کنند و 
دیری نمی پاید که صنعت دریایی خالی از علم 
و تخصص انس��انی خواهد شد. در این حالت با 
وجود عقب ماندگی کنونی این صنعت از دیگر 
کشورهای جهان دیگر امکان رشد و پیشرفت 

نخواهد بود.
 مهمتری�ن پیش�نهاد کمیت�ه 
جه�ت ط�رح و بررس�ی در همای�ش و 

قطعنامه چیست ؟ 
مهمترین و اساس��ی ترین پیشنهاد برای رشد 
صنعت و آینده س��ازی دانشجویان، تخصیص 
وام ه��ای بدون بهره از طرف دولت به ش��ناور 
س��ازان و مالکین بر اساس یک مدیریت سالم، 
متخصص، بی واسطه و طی یک فرایند امکان 

پذیر، است.
 حض�ور دانش�جویان در این 

روی�داد دریایی تا به ح�ال چگونه بوده 
و ارزیاب�ی ش�ما چیس�ت؟ برنامه ریزی 

خاصی در این خصوص دارید؟ 
حضور دانش��جویان مانن��د همایش های قبل 
می توانند در اجرا همایش، برگزاری کارگاه ها، 
استقبال از نمایشگاه و غرفه های شرکت کننده 
نقش بسزایی داشته باش��ند. در این خصوص 
هماهنگی های الزم و برنامه ریزی دقیق و کامل 
و اقتصادی جهت ش��رکت کلیه دانش��جویان 
دریایی ش��ده اس��ت. در اینج��ا از طرف تمام 
دانشجویان دریایی بایستی از حامیان معنوی و 
مالی دانشجویان بخاطر همدلی و همبستگی با 
این قشر متخصص و آینده ساز قدردانی شود.

 به عنوان عض�و هیات مدیره 
مدیرعام�ل  مصاحب�ه  پی�رو  انجم�ن، 
کش�تیرانی، اگر مبلغی که ایشان به آن 
اشاره کرده مجددا به جیب های خارجی 

بازگردد، چه توجیهی و انتظاری از رونق 
صنایع داخلی خواهیم داش�ت؟ دیدگاه 

خود را بیان نمائید. 
صنای��ع دریایی یک صنعت م��ادر بین المللی 
محسوب می ش��ود، و مانند یک کارخانه تولید 
ماکارونی، تولید ف��رش و تولید لبنی و صنایع 
مشابه ملی نیس��ت. صنایع تک قطبی بیشتر 
معط��وف به مش��تری و متقاضی عمومی خود 
دارد که معموال به اس��انی در دس��ترس است. 
ولی رشد یک صنعت مادر و بین المللی در یک 

کشور بستگی به عوامل زیر دارد: 
 رشد صنایع وابس��ته، وجود زیر ساختارهای 
الزم، ارتباط سیاسی بین کشور با کشورهای 
دیگر، تبادل اقتصادی فی مابین کشور مذبور 
و کش��ورهای خارج از م��رز، وجود و یا امکان 
انتق��ال تکنولوژی در کش��ور، ن��وع و اهمیت 
سیاس��ت گذاری مدی��ران و دس��تندرکاران 
مربوط��ه، پش��تیبانی مالی دول��ت از صنایع، 
اس��تفاده از متخصصین و افراد کارامد در هر 
س��ازمان و ش��رکت، اس��تفاده از مدیرانی که 
دارای خصوصیت یکپارچه س��از و مس��لط بر 
فعل در هر صنعت و باالخره پش��تیبانی همه 
جانبه از قشرهای اینده ساز.  بنابراین بایستی 
عوامل فوق به یک نس��بت مناسبی در کشور 
رش��د نمایند تا بتوان س��وی امیدی به آینده 
صنایع دریایی داش��ت. باید هر کسی به نوبه 

خود تالش نمود.

صنایع دریایی یک صنعت مادر 
بین املللی محسوب می شود، و 

مانند یک کارخانه تولید ماکارونی، 
تولید فرش و تولید لبنی و صنایع 

مشابه ملی نیست. صنایع تک 
قطبی بیشتر معطوف به مشتری 
و متقا�صی عمومی خود دارد که 

معموال به اسانی در دسترس است
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باید در شرایط پساتحریمی
روحيه اتحادی حفظ شود

موسسات رده بندی خارجی و خروج ناگهانی آنها از کشور یک توهین بزرگ به سازمان بنادر و جامعه دریایی ایران بود. حال که می 
خواهند برگردند باز هم دیدی قانونی وجود دارد که جمهوری اسالمی ایران چگونه با این شرکت ها رفتار کند. امروز اگر از کشتیرانی 
ها نظرخواهی کنید، خواهند گفت: موسسه رده بندی ایرانیان ورود و ارائه خدماتشان نه تنها از باب صنفی – حرفه ای بلکه از باب 
عشق به حفظ تملک این سرزمین متمرکز شده بود. با مدیران موسسه رده بندی ایرانیان ICS )حسن رضا صفری مدیرعامل، کاپیتان 
توفیق صدر موسوی رییس هیات مدیره، مهندس فرهنگ دوست مشاور عالی مدیرعامل، مهندس امیر یگانه قائم مقام مدیرعامل، 

کاپیتان حمید مهردانا مشاور و مدیر قسمت مراکز( همراه شویم:

در گفتگو  با »مهندسی دریا« مطرح شد
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 با توجه به خارج شدن خیلی از 
شرکت های رده بندی خارجی از کشور 
در زم�ان تحریم ه�ا، نقش موسس�ات 
رده بن�دی داخلی را در این دوره چگونه 
ارزیابی می کنید؟ و چه تجربیاتی بدست 

آوردید؟
کاپیتان موس�وی: از نظر س��خت افزاری و نرم 
افزاری خودمان را کامال آماده کرده بودیم و پس 
از تحریم هم تقریبا ۸۰ درصد از ناوگان حمل و 
نقل در کالس موسس��ه رده بندی ایرانیان است 
و خوش��بختانه در دوران تحریم کشتی های ما 
با کش��ور هایی که مراودات اقتصادی داش��تیم 

هیچگونه مشکلی نداشتند. 
فرهن�گ دوس�ت: علی رغم حساس��یت های 
زیادی که  روی کش��تیرانی های ایرانی از منظر 
صاحبان و گردانندگان بنادر دیگر کشورها هست 
خوشبختانه پرچم ایران و عملکرد موسسه رده 
بندی ایرانیان به نوع رضایت بخشی ارزیابی شده 
است و اگر چنانچه مشکلی از دید فنی و ایمنی 
داش��تند منجر به توقیف کشتی ها می شد که 
خوشبختانه این مشکل را شاهد نبودیم، ورود و 
خروج کش��تی های ایرانی در این مدت تحریم 
با کمترین مش��کل امکان پذیر بود. لذا خدمات 
ارائه شده به مشتریان ما همتراز خدماتی بود که 
موسسه های رده بندی خارجی ارائه می دادند. از 
تجربیات به دست آمده باید به تحوالت عظیمی 
که در راس��تای ارتقای سطح شناخت و آگاهی 
بازرس��ان ما رخ داد. چرا که کش��تی های ما در 
کش��تی س��ازی های بیرون از ایران مثل چین 
مورد حمایت های تکنیکی قرار می گیرند و در 
هر مرحله بازس��ازی و یا به سازی های دوره ای 

بازرسان ما در محل حضور داشته اند. 
امیر یگانه: طراحان تحری��م های دریایی علیه 
ایران تصورشان این بود که از آنجایی که قبل از 
اعمال تحریم ها تمامی کشتی های اقبانوسپیمای 
ایرانی تحت کالس موسسات رده بندی بین مللی 
فعالیت می کردند و هرگز تصور نمی کردند یک 
موسس��ه داخلی بتواند همتراز موسس��ات بین 

المللی به کشتی های ایرانی خدمات ارائه دهد.
امروز بازگشت موسسات رده بندی بین المللی 
مسئله ساز شده است و عمال نیازی به آنها نیست 
مگر در بخش های مربوط به بیمه شناور ها می 

توان استفاده نمود. 
حسن رضا صفری : صحبت های دوستان کامل 
بود و بنده به ذکر دو نکته  بس��نده می کنم. از 
دالیل موفقیت موسس��ه رده بندی ایرانیان اوال 
بایستی به  نگاه ما به شرایط پس از تحریم اشاره 

کرد. ما به دنبال رفع مشکالت به صورت موقت 
نبودیم بلکه ما به دنبال دست یافتن به توانمندی 
ای بودیم که در شرایط پسا تحریم هم روی پای 
خود بایس��تیم. ثانیا به اتحادی که در موسس��ه 
رده بن��دی و به طور کل��ی در جامعه دریایی به 
دلیل ش��رایط تحریمی به وجود آمد اشاره می 
کنم. بطور مثال مشکل کشتیرانی را مشکل خود 
می دانستیم و مشکل کشتی ساز را مشکل خود 
می دانستیم و همینطور آنها در رفع مشکالت ما 
کمال همکاری را داشتند و اینجا از تمام مجموعه 
دریایی می خواهم که این مسئله را باز هم مدنظر 
قرار دهند و در شرایط پسا تحریمی هم همین 
روحیه اتحادی حفظ شود. چرا که امکان تحریم 

باز هم وجود دارد.

مهردانا: این س��وال در چند بعد قابل بررس��ی 
است، مهمترین مس��ئله باید به این نکته اشاره 
کرد که پس از وقوع جنگ تحمیلی آحاد مردم 
به این نتیجه رسیدند که  در صنایع دفاعی باید 
به خودکفایی رس��ید و از ب��رکات دورران دفاع 
مقدس این خودباوری در آحاد مردم باید اشاره 
کرد. مسئله بعدی که در ارتباط با تحریم است 
همین نکته وجود داشت، خودباوری و اعتماد به 
توان داخلی در حدی نبود که یک موسسه رده 
بندی داخلی در مدت زمان بس��یار کوتاهی نیاز 
یک ناووگان چند میلیاررد دالری را رفع کند. اما 
امروز این خودباوری در میان مردم و مسئولین 
کشور کامال بوجود آمده است. معیار های imo که 
معیار جهانی عملکرد موسسات رده بندی است 
با به این  لحظه هیچ گزارش��ی حاد از عملکرد 
موسسه  رده بندی  ایرانیان را ارائه نداده است. از 
دالیل این موفقیت اوال باید به هیئت مدیره خبره 

و کارکشته اشاره کرد، ثانیا وجود جوانان نخبه و 
منتخبی که دوره های ممت��ازی را در خارج از 
کشور دیده اند  و وظیفه بازرسی را چه در داخل 

کشور و چه در خارج بر عهده دارند.
 فعالی�ت ه�ای موسس�ه را از 
بدو تاسیس تا کنون چگونه ارزیابی می 
کنید؟ و آیا به افق مش�خصی که قبال در 

نظر داشتید دست یافته اید یا خیر؟ 
حس�ن رضا صفری : تا به این  لحظه  موسس��ه 
رده بندی ایرانیان یک هدف اصلی و عمده داشت 
و آن هم همانطور که آقای مهردانا فرمودند تبدیل  
شدن به یک موسسه داخلی با عملکرد بین المللی 
و همتراز با موسسات رده بندی پیشتاز که عمدتا 
عضو آژاکس هستند. بطور خالصه موسسان رده 
بندی ایرانیان که خودشان از پیشکسوتان جامعه 
دریایی کش��ور بوده اند به هدفی که عرض کردم 
رسیده اند و اما از نظر شکلی موسسات رده بندی 
پیشتاز که اعتبار بیشتری را در اختیار دارند باید 
عضو آیاکس باشند که موسسه رده بندی ایرانیان 
تقاضای عضویت داده است و ان شااهلل پس از دوران 
تحریم عضویت موسسه تایید خواهد شد. با توجه 
به این که آیاکس یک انجمن صنفی برای تنظیم 
بازار موسس��ات رده بندی اس��ت ما اگر با همین 
ظرفیت به فعالیت ادامه دهیم و یا ظرفیت خود را 
افزایش دهیم آیاکس نمیتواند راجع به عضویت و 
یا عدم عضویت موسسه رده بندی ایرانیان تصمیم 

به عدم عضویت موسسه بگیرد. 
 برنام�ه موسس�ه رده بن�دی 
و  تحری�م  پس�ا  دوران  در  ایرانی�ان 
انتظ�ارات از موسس�ه از مراکز تصمیم 

گیر در دوران پیشرو چیست؟
فرهنگ دوست : قبل از تحریم حضور موسسات 
رده بندی خارجی در بازار ایران بین موسس��ات 
کش��تیرانی مقبولیت خاصی داشتند. در دوران 
تحریم با حضور محس��وس موسسه رده بندی 
ایرانیان این فرصت برای مالکان عمده پیش آمد 
که نحوه ی خدمات رس��انی موسسه رده بندی 
ایرانیان را تجربه کنند. امروز اگر از این کشتیرانی 
ها نظرخواهی کنید، خواهند گفت: این موسسه 
رده بندی ایرانیان ورود و ارائه خدماتشان نه تنها 
از باب صنفی – حرفه ای بلکه از باب عش��ق به 
حفظ تملک این س��رزمین متمرکز ش��ده بود. 
حسی که موسسات خارجی در طول سالیان  دراز 
خدمات دهی منتقل نکردند. زیرا ما کشتیرانی ها 
از آن خود می دانیم. اگر در کنار توان مناس��ب 
موسس��ه رده بندی ایرانیان این بعد از قضیه را 
اگر مد نظر قرار دهیم، بنده درخواس��تم از تمام 

فرهنگ دوست: عالرغم 
حساسیت های زیادی که  
روی کشتیرانی های ایرانی از 

منظر صاحبان و گردانندگان 
بنادر دیگر کشورها هست 
خوشبختانه پرچم ایران و 

عملکرد موسسه رده بندی 
ایرانیان به نوع رضایت  

بخ�صی ارزیابی شده است و 
اگر چنانچه مشکلی از دید 

فنی و ایمنی داشتند منجر به 
توقیف کشتی ها می شد که 

خوشبختانه این مشکل را 
شاهد نبودیم
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مسئوالن مرتبط این است که هویت موسسه رده 
بندی ایرانیان را در کنار ناوگان دریایی به صورت 
آمیخته نگاه کنند و شرایطی را ایجاد نکنند که 

موسسه در حاشیه قرار گیرد.
کاپیت�ان موس�وی: با توجه به ای��ن که مقاصد 
کش��تی ه��ای ما مح��دود بود، ان ش��ااهلل پس 
برداش��تن تحریم ها مقاصد م��ا جهانی خواهد 
ش��د، ممکن است شرکت هایی که کشتی های 
ما را اجاره خواهند کرد و یا شرکت های بیمه ی 
کشتی ها آنچنان که موسسات معتبر رده بندی 
عضو آیاکس را می شناس��ند ممکن اس��ت ما را 
نشناسند آنجاست که ما انتظار داریم مسئولین 
کش��تیرانی دوران تحریم را فراموش نکنند کما 
این که شرایط سخت دیگری ممکن است پیش 
بیاید و موسسات رده بندی بین المللی نتوانند در 
ایران سرویس بدهند لذا جایگاه این موسسه باید 

حفظ شود.
 حضور موسس�ات رده بندی 
خارج�ی در دوران پس از تحریم به چه 

صورتی باید باشد؟
حس�ن رض�ا صف�ری: این مس��ئله در کش��ور 
هندوستان هم تجربه شده است، در ایران باید از 
الگوی آنها استفاده شود بدین صورت که شرکت 

 های خارجی حضور داشته باشند اما مدیریت شده 
و در نقاط مش��خص شده باشد. البته مسئولین 
شرکت کشتیرانی هم بارها به ادامه  همکاری با 
موسسه رده بندی ایرانیان در دوران پسا تحریم 
تاکید کرده اند اما تنها جایی که ممکن است به 
موسسات خارجی رجوع کنند بحث اجاره چارتر 
ها اس��ت که ما با ش��رکت کشتیرانی هماهنگ 
ک��رده ایم تا بصورت کالس دوگانه اقدام بکنند. 
البته در این شرایط هیچ هزینه اضافی به مالک 

کشتی نباید وارد شود.  

مهردانا: همانطور که دوستان گفتند موسساتی 
که در شرایط تحریمی کش��ور را در تنگنا قرار 
دادن��د نباید بتوانند به راحتی به داخل کش��ور 
بازگردند. مسئولین محترم کشتیرانی در زمانی 
ک��ه تحریم ها اعمال ش��د گفتن��د نباید برای 
خارجی ه��ا فرش قرمز پهن کنی��م. در همین 
راستا موسسه رده بندی ایرانیان اخیرا تفاهم نامه 
ای را با شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران امضا کرده اس��ت که این بی س��ابقه ترین 
سند تاریخی دریایی کشور باشد و آنجا راجع به 
نحوه ی فعالیت موسسات رده بندی بحث شده 

است.
کاپیت�ان موس�وی: ش��رکت های خارج��ی که 
قرارداد حقوقی و رس��می با سازمان بنادر امضا 
ک��رده بودند، خروج ناگهانی آنها از کش��ور یک 
توهین بزرگ به س��ازمان بنادر و جامعه دریایی 
ای��ران بود. حال که می خواهند برگردند باز هم 
دیدی قانونی وجود دارد که جمهوری اس��المی 
ای��ران چگونه با این ش��رکت ها رفت��ار کند. از 
طرفی سازمان بنادر موظف است از موسسه رده 
بندی ایرانیان حمایت کند زیرا کشورهای عضو 
 gt سازممان بین المللی دریا نوردی را بر اساس
آن کش��ور ها می س��نجند، خروج کشتی های 

معیار های imo که معیار 
جهانی عملکرد موسسات رده 

بندی است تا به این  لحظه 
هیچ گزار�صی حاد از عملکرد 

موسسه  رده بندی  ایرانیان را 
ارائه نداده است.

ما به دنبال رفع مشکالت به 
صورت موقت نبودیم بلکه 
ما به دنبال دست یافتن به 
توانمندی ای بودیم که در 

شرایط پسا تحریم هم روی 
پای خود بایستیم
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تحت کالس موسس��ه رده بندی ایرانیان 
از این کالس به منزله این اس��ت که این 
کشتی ها از پرچم ایران خارج می شوند و 
این به جایگاه سازمان بنادر در مجامع بین 

المللی آسیب خواهد زد. 
امیریگان�ه: موسس��ات رده بن��دی ن��ه 
موسسات اقتصادی هستند نه موسسات 
سیاسی رسالت این موسسات حفظ ایمنی 
و جان افراد و حفظ محیط زیس��ت است. 
موسسات رده بندی در دوران تحریم کامال 
سیاس��ی رفتار کردند و جان ها برایشان 

اهمیت نداشت. 
م��ا در دوران تحری��م کار خ��ود را انجام 
دادی��م و در مقابل جامعه دریایی کش��ور 
روسفید هستیم سازمان های کشتیرانی 
هنوز تصویر روش��نی از آینده و چگونگی 
کار با موسس��ات رده بن��دی ندارد. تصور 
کنی��د موسس��ات خارجی ب��رای بازدید 
حضور پیدا م��ی کردند و می گفتند این 
ایراده��ا را دارید و برای بار دوم که باز هم 
بازرسی می کردند هزینه ای را دریافت می 
کردند اما کارشناسان موسسه رده بندی 
ایرانیان با حضور پای کار و مراحل تعمیر 
را نظارت کردند و کمک می کردند. علت 
این رویکرد متفاوت مشخص است، علتش 
این است که ما کشتی ها را از آن خود می 

دانیم و خود را از آن این آب و خاک. 
فرهنگ دوست : االن کنفرانس پاریس مد 
نظر قرار دهید. چش��م انداز این کنفرانس 
این اس��ت که در 35 سال آینده سوخت 
های فسیلی را از چرخه انژی حذف شود. 
بدی��ن مفهوم که س��وخت های��ی که در 
دست بشر اس��ت از سال 2۰5۰ در زمین 
مدفون خواهد ماند. اقتصاد ایران در 5 دهه 
گذش��ته بر نفت و گاز وابسته بود. ما با از 
دست دادن این ذخایر عظیم باید اقتصاد 
کالنی را ج��ا بیاندازیم. این اقتصاد بزرگ 
بایستی دریا محور باشد و این اقتصاد دریا 
محور از چندین سال در ایران انتشار پیدا 
کرده است. توسعه دریا محور قابل حصول 
نیس��ت مگر این که با تمام ظرفیت های 
علمی، فنی و فناوری در اختیار آن جامعه 
باشد. لذا اگر به توسعه دریا محور فکر می 
کنیم نبایس��تی به موسسات بین المللی 
خارجی وابسته باشیم. چون آنها دلسوزی 
و وابستگیشان را به کشوری بیگانه نخواهند 
داش��ت. لذا از نیاز های بسیار مهم کشور 

نیاز به یک موسسه بسیار مقتدر رده بندی داخلی است. 
 ارزیابی ش�ما از همکاری موسسه رده بندی با 

موسسه رده بندی kr کره چیست؟
ما همکاری با موسسه kr کره را به عنوان نمونه همکاری مناسب 
با یک موسس��ه رده بندی خارجی عرض می کنیم. و اینجا ما از 
مسئولین kr کره جنوبی که در دوران سخت تحریم در حق ایرانیان 
برادری کردند تش��کر می کنیم. kr از زمان تحرین در ساختمان 
موسس��ه رده بندی ایرانیان نماینده داشت. Kr تنها موسسه رده 
بندی عضو آیاکس است که دقیقا موسسه رده بندی kr یک الگوی 
مناسب از ارتباط با موسسات رده بندی خارجی است. سخن ما این 
است که این موسسه الگو قرار بگیرد و اگر سایر موسسات رده بندی 
خارجی این عملکرد را داشتند بتوانند داخل ایران فعالیت کنند. 
موسس��ه kr آماده هرگونه همکاری با موسسه رده بندی ایرانیان 
اس��ت چون شناخت بسیار مناسبی از موسسه رده بندی ایرانیان 

داردو ظرفیت های باالی این موسسه را به خوبی می شناسد.

 در مورد پروژه های ملی انجام شده در موسسه 
رده بندی ایرانیان ایرانیان لطفا توضیح بفرمایید.

حسن رضا صفری: بطور خالصه در پروژه های ملی به انجام رسیده 
در موسسه رده بندی ایرانیان، باید به بعضی دستاوردهای ملی اشاره 
کرد. مورد اول بحث اشتغالزایی در شرایط تحریمی است. مورد دیگر 
ایجاد دفاتر موسسه در مناطق محروم ایران. به عنوان مثال در بندر 
گناوه، بابلسر و ... دفاتری را ایجاد کرده ایم که حتی با مالکانی کار 
کنیم که از لحاظ اقتصادی صرفه ای هم ندارد. سومین دستاورد باید 
به  تثبیت ساختار و عملکرد یک موسسه رده بندی در ایران اشاره 
کرد. امروز در ایران همه ساختار و سازمان یک موسسه رده بندی 
را می شناس��ند و اینطور نیست عده ای تصور کنند موسسه رده 
بندی یک نهاد دولتی است. همه امروز متوجه هستند موسسه رده 
بندی یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی است که وظیفه اصلی آن 
حفظ ایمنی جان اشخاص در دریا و حفظ سرمایه های  مردم چون 
محیطزیست دریایی است. چهارمین دستاورد موسسه رده بندی 
رقابتی کردن بازار موسس��ات رده بندی است. تعرفه ها و کیفیت 
خدمات بهبود یافته و اگر بعضی از موسسات رده بندی باز گردند 
نمیتوانند با هر تعرفه ای و یا هر کیفیتی کار بکنند. بطور پروژه ای 
محور هم باید به طراحی س��کوی نفتی خود کششی با همکاری 

موسسه رده بندیkr کره اشاره کرد. 
 انتظارات ش�ما از هفدهمی�ن همایش صنایع 

دریایی چیست؟
حسن رضا صفری: انتظار ما از همایش صنایع دریایی ایجاد فرصت 
معرفی بیش��تر به موسس��ه رده بندی ایرانیان است و دیگر این 
که دس��تاورد های موسسه رده بندی ایرانیان به عنوان دستاورد 
جمهوری اسالمی ایران معرفی شود. درخواست دیگر ما ایجاد و 
گسترش موسسه رده بندی ایرانیان به عنوان الگوی توسعه جامعه 
دریایی کشور مطرح بکنند.  بدین معنی که همانطور که اتحاد کل 
جامعه دیایی کشور حول موسسه رده بندی موجب رفع مشکالت 
رده بندی ش��د. اتحاد حول مشکالت کشتی سازان و ... هم می 

تواند در حل مشکل راهگشا باشد. 

م�ا در دوران تحریم کار 
خ�ود را انج�ام دادی�م و 
در مقابل جامعه دریایی 
هستیم  روسفید  کشور 
س�ازمان های کشتیرانی 
هنوز تصویر روش�نی از 
آین�ده و چگونگی کار با 
موسسات رده بندی ندارد
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خرید از خارج باید در راستای تکميل زنجيره ی داخلی باشد
مهندس اعتصام مدیر عامل شرکت تاید واتر گفت : باید معامالت با خارج را به گونه ای ترتیب داد که زنجیره ی کشتی سازی داخلی را تکمیل 

کند و خرید از خارج در راستای تکمیل زنجیره ی داخلی باشد. در ادامه شرح این مصاحبه را می خوانید:

مهدی اعتصام، مدیرعامل شرکت تاید واتر؛

 ب�ه نظر ش�ما با توج�ه به پی 
نوش�ت نامه ارس�الی از دفتر معاون اول 
رئی�س جمه�ور به وزیر صنع�ت، معدن 
تجارت که سریعا درخواست شده با توجه 
به توان ساخت داخل و تجربیات گذشته 
صنایع کش�تی س�ازی، محدودیت های 
جدی در خرید های خارجی اعمال گردیده 
و سازندگان داخلی نیز به تعهدات طبق 
قرار داد عمل نمایند، سخنان مدیرعامل 
کشتیرانی در خصوص سفارش ساخت 
ش�ناور به خارج، مگر کشتی سازی های 
ب�زرگ داخل�ی تجرب�ه و ت�وان اینگونه 

سفارشات را ندارند؟
اگر ش��رایط را واقع بینانه بررسی کنیم به این 
نکتهمی رسیم که بخشی از نیاز کشور با تکیه بر 
توان داخلی مرتفع خواهد شد و به طبع بخشی 
با خرید از کشورهای خارجی انجاممی گیرد. اگر 
جناب آقای دکتر سعیدی هم چنین صحبتی را 
مطرح کرده اند به احتمال زیاد منظورشان خرید 
از خارج از کشور در حوزه هایی است که یا توان 
تولی��د در داخل وجود ندارد یا توان وجود دارد 
اما توجیه اقتصادی ب��رای بهره برداران داخلی 
ندارد. به هر حال سیاس��ت کلی دولت بایستی 
بدین صورت باشد که ابتدا ظرفیت های تولیدی 
داخلی پر ش��ود، که موجب رش��د اقتصادی و 
اشتغال زایی است، جاهایی که تقاضای مازادی 
حس شد بایستی از خارج تهیه شود. به عنوان 
مثال نمی توان ادعا کرد که شناور های مرتبط 
با حوزه پتروش��یمی را بطور کاملمی توانیم در 
داخل تولید کنیم و برای جلوگیری از خوابیدن 
کار بایس��تی از خارج خریداری بشود. اما انواع 
کش��تی های کانتینرب��ر و نفت ک��ش و س��ایر 
شناورهای پش��تیبانی و خدماتی را با شناخت 
دقیق ظرفیت های داخلیمی توانیم تولید کنیم. 
 اگ�ر مبلغی که ایش�ان به آن 
اشاره کرده اس�ت، مجددا به جیب های 
خارجی باز گردد چه توجیهی و انتظاری 

از رونق صنایع داخلی خواهیم داشت؟
پول های مس��دود ش��ده ی ایران پس از آزاد 

س��ازی بایس��تی مدیریت ش��ود. همان طور 
کهمی دانید قس��مت عمده ای��ی از تجهیزات 
اصلی کشتی ها بایستی از خارج از کشور تهیه 
ش��ود. منابع مادی می تواند در راستای خرید 
ای��ن تجهیزات ب��کار گرفته ش��ود. حدود ۴۰ 
درصد تجهیزات مرتبط با کشتی را می توانیم 
در داخل تامین کنیم، اما بخش هایی که مرتبط 
با استاندارد های کشتی سازی است و توانش در 
داخل کش��ور وجود ندارد، نه تنها توجیه دارد 
که در خارج از کش��ور تهیه ش��ود بلکه جهت 
س��اخت شناور در داخل ضروری است. بخشی 
از تولی��د داخل��ی هم علیرغم کیفیت بس��یار 
مطلوب اما چون گرید بندی نشده اند و توسط 
استاندارد های بین المللی شناخته نشده اند، در 
ساخت کش��تی ها بکار گرفته نمی شوند که با 
صرف هزینه های جزیی آزمایشگاهی می توان 
اقدام��ات الزم جهت گرید بندی آن ها را انجام 
داد. به عنوان مثال انواع رنگ های ساخته شده 
در داخل و یا انواع الکترود، سیم ها و کابل های 
کشتی را می توانیم در داخل تولید کنیم که با 
مش��کالت فوق الذکر گریبان گیرند. اما در هر 
صورت بایستی معامالت با خارج را به گونه ای 
ترتیب داد که زنجیره کش��تی سازی داخلی را 
تکمیل کند و خرید از خارج در راستای تکمیل 

زنجیره داخلی باشد.

 آی�ا خرید از خارج با توجه به 
شرایط کشور در جهت اقتصاد مقاومتی 

هست؟
در رابط��ه با موضوع اقتصاد مقاومتی که مقام 
معظم رهبری فرمودند، واقعیت این اس��ت که 
تنه��ا راه حل نج��ات اقتصاد کش��ور توجه به 
ظرفیت های بومی و ملی و توجه به سرمایه های 
موجود در کش��ور اس��ت. نبایس��تی راه حل 
دیگری غیر از اقتصاد مقاومتی مثل باز کردن 
درب های کش��ور به روی بیگانگان جست چرا 
که بیگانگان در چند سال تحریم چهره واقعی 
خود را نشان داده اند و به دنبال منافع داخلی 
خود هس��تند نه کمک به کشور های در حال 
توسعه. در راستای اقتصاد مقاومتی باید توان 
و ظرفیت داخل را به دقت شناس��ایی کنیم و 
برنام��ه ریزی کنیم ک��ه از ظرفیت های داخل 
استفاده کنیم. ورود بالمانع بیگانگان به عرصه 
اقتصادی کش��ور مثل ورود پارچه های چینی 
و پاکس��تانی را قب��ال تجرب��ه کرده ایم و نباید 
این تجربه تلخ را تک��رار کنیم که این وظیفه 
مسئولین، دولتمردان، مجلس و همه دلسوزان 
کش��ور اس��ت. اما این به آن معنی نیست هر 
خریدی که از خارج صورت می گیرد به معنی 
ضدی��ت با اقتص��اد مقاومتی اس��ت. این خود 

برداشت غلطی از اقتصاد مقاومتی است.

Marine Engineering
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 مهم ترین وظیفه آن مجموعه 
چیس�ت و حوزه فعالیت شما بیشتر در 

چه مناطقی است؟ 
صنعت کشتیرانی یک صنعت بین المللی است 
که سهمی حدود 9۰ درصدی از حمل تجارت 
جهانی دارد، لذا تأثیر به س��زایی در رش��د و 
توس��عه اقتصاد جهان��ی و م��راودات تجاری 
کشور ها دارد و س��هولت مراودات تجاری که 
از مشخصه های توسعه یافتگی قلمداد می شود 
از طریق این صنعت عملی می شود. مأموریت 
و وظیفه اصلی مجموعه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران حمل و نقل دریایی در آب های 
بین المللی اس��ت ت��ا عالوه بر حف��ظ جریان 
تجاری کش��ور و حمل کااله��ای صادراتی و 
وارداتی، تا حد ممکن در بازارهای بین المللی 
ورود پی��دا کن��د و حداکثر بازده س��رمایه را 
برای صاحبان س��هام به ارمغ��ان بیاورد. البته 
اگ��ر بخواهیم کمی جزئی تر صحبت کنیم در 
مجموعه کشتیرانی هستهاصلی فعالیت ها که 
حمل ونقل دریایی اس��ت در بخش های حمل 
فله خش��ک و حمل ونق��ل کانتینری و حمل 
محموالت و فرآورده های نفتی متمرکز است. 
البته ناگفته نماند که از توانمندی حمل ونقل 
دریایی بسیار خوبی در حوزه دریای خزر نیز 
بهره مند هستیم و عالوه بر فعالیت های اصلی، 
فعالیت های متعددی نی��ز در بخش خدمات 
وابس��ته کش��تیرانی داریم که از حمل و نقل 
ترکیبی و سوخت رس��انی و تعمیرات کشتی 
گرفت��ه تا عملیات بن��دری را در بر می گیرد. 
در ح��ال حاضر بیش��تر فعالیت های مجموعه 
کش��تیرانی بین بنادر جنوبی کشور و آسیای 
ش��رقی و ش��به قارههند متمرک��ز اس��ت، اما 
برنامه ریزی های کالنی صورت گرفته است تا 
به محض رف��ع محدودیت ها، با حداکثر توان 
و ظرفیت، ح��وزه  فعالیتم��ان را در بازارهای 
بین المللی توس��عه دهیم ک��ه از جمله آن ها 
می توان به توسعه فعالیت ها در آسیای شرقی 

و راه اندازی خط��وط حمل در اروپا، آمریکای 
جنوب��ی و آمریکای ش��مالی اش��اره داش��ت. 
همچنین در تالش هس��تیم تا با فعال س��ازی 
توانمندی های حم��ل ریلی و جاده در بخش 
ش��مالی کشور پل ارتباطی تجارِی کشورهای 
مس��تقل مش��ترک المنافع )CIS( به آب های 

آزاد باشیم.
جمه�وری  ظرفیت ه�ای   
اس�المی ای�ران در حوزه فعالیت ش�ما 
چیست و برای توسعه این ظرفیت چه 

پیشنهادی دارید؟ 
ظرفیت های جمهوری اسالمی ایران در صنعت 
کش��تیرانی را از چن��د بُعد می توان بررس��ی 
ک��رد. اول و مهم ت��ر از همه موض��وع عرضه 
در کش��تیرانی کش��ور یا   هم��ان توانمندی ها 
و ظرفیت ه��ای حم��ل اس��ت. همان طور که 
اطالع دارید، ش��رکت های کش��تیرانی بزرگ 
کش��ورمان، یعن��ی IRISL و NITC در دوره 
پیش از اعمال تحریم ها، فعالیت های بس��یار 
زیادی در عرصه بین المللی داشتند و بالتبع از 
اعتبار و رتبه بین المللی مناسبی نیز برخوردار 
بودن��د، اما در حدود هفت س��ال گذش��ته با 
اعمال شدید ترین تحریم ها و محدودیت ها به 

ویژه در خصوص کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ای��ران، ای��ن ش��رکت نتوانس��ته برنامه های 
توس��عه ای خود هم در بخش ناوگان و هم در 
بخش بازار عملی نماید. با این حال، هم اکنون 
نیز IRISL در مجم��وع ناوگان حمل دریایی 
متشکل از حدود ۱6۰ فروند شناور با نزدیک 
به 5/3 میلیون تن Dwt، از ظرفیت مناس��بی 
برخوردار اس��ت و در زمینه حمل محموالت 
نفتی نیز کش��ورمان از یک��ی از مدرن ترین و 
بزرگ ترین ناوگان حمل نفت جهان بهره مند 
اس��ت؛ اما در مجموع باید اذعان داش��ت که 
این ظرفیت ها به هیچ وجه پاس��خگوی رشد 
و توس��عه اقتص��ادی آتِی کش��ور و همچنین 
اهداف مد نظر جهت کس��ب سهم مناسب از 
بازارهای بین المللی نخواهد بود و به نوبه خود 
در کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در نظر 
داریم مطاب��ق برنامه ریزی های صورت گرفته، 
به یکی از ش��رکت های کشتیرانی بر تر جهان 

تبدیل شویم. 
موضوع مه��م دیگر بحث تقاض��ای حمل در 
صنعت کش��تیرانی کشور اس��ت. باید اذعان 
داش��ت که کش��ورمان با جمعیتی نزدیک به 
۸۰ میلیون نفر بازار بس��یار مناس��بی از یک 

صنعت کشور از منابع مالی بلوکه شده و جذب سرمایه  خارجی رونق می گيرد
محمد سعیدی گفت: با رفع تحریم ها و محدودیت ها، طبیعتاً مراودات تجاری کشور با جهان بیرونی هم از نظر حجم مبادالت و هم از منظر حوزه 
جغرافیایی بسط و گسترش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر با دسترسی به منابع مالی بلوکه شده و جذب سرمایه گذاری های خارجی بیشتر، 
فعالیت های صنعتی کشور رونق خواهد گرفت که این امر منجر به افزایش مبادالت حمل بین بنادر کشور و بنادر اقصی نقاط جهان منجر خواهد 
شد و در واقع بازار صنعت کشتیرانی هم از بُعد حجم و هم از بُعد جغرافیایی رشد و توسعه خواهد داشت. در ادامه مصاحبه مارین نیوز با آقای 

مهندس محمد سعیدی را می خوانید: 

محمد سعیدی، مدیرعامل  شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:
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طرف برای کاالهای وارداتی اس��ت و از طرف 
دیگر، امیدواریم با رشد صنعتی کشور در دوره 
ثبات و رونِق پس از اجرای برنامه جامع اقدام 
مشترک )JCPOA( بنادر کشورمان به مبادی 
صادراتی مهمی تبدی��ل گردند. موضوع مهم 
دیگر پتانسیل کشور ایران در زمینه ترانزیت 
کاالهاس��ت و ب��ا توجه ب��ه موقعیت بس��یار 
مناسب کش��ور و قرار داشتن در کریدورهای 
ترانزیتی مهم بین المللی، انتظار داریم بتوانیم 
از توانمندی های مجموعه در راس��تای رشد و 
توسعه ظرفیت ترانزیتی کشور به ویژه اتصال 
منطقه CIS ب��ا بازاره��ای بین المللی   نهایت 
اس��تفاده را ببریم. البته، موضوع مهم دیگری 
که نباید از آن غافل بود ذخایر عظیم نفتی و 
گازی کشور اس��ت و بالتبع رشد و توسعه در 
ای��ن بخش ها و تجارت آن ها می تواند با ایجاد 
و توسعه ناوگان ملکی ایرانی که در بخش های 
مربوطه با س��هولت و اطمینان بیش��تر انجام 
گیرد. توس��عه ظرفی��ت و کیفی��ت عملیات 
در بنادر اصلی کش��ور جهت پاس��خگویی به 
نیازمندی های توس��عه اقتصاد کش��ور که در 
برنامه ششم توسعه ای کشور ساالنه ۸ درصد 
هدف گذاری شده است نیز از دیگر موضوعات 
مهم در بخش ظرفیت سازی برای بخش حمل 

و نقل دریایی کشور است. 
البته از جنب��ه دیگری نیز می ت��وان موضوع 
ظرفی��ت و پتانس��یل های کش��ور در زمین��ه 
حم��ل و نقل دریایی را بررس��ی ک��رد و آن 
بح��ث صنایع وابس��ته کش��تیرانی اس��ت. با 
توجه به پتانس��یل های کشور در زمینه تولید 
س��وخت با کیفیت و همچنین توانمندی های 
حم��ل، می توانی��م به ج��ای ص��ادرات خام 
سوخت کش��تی، با ایجاد شراکت و همکاری 
شرکت های سوخت رسانی معتبر بین المللی از 
ارزش افزوده موجود حداکثر سهم ممکن را از 
آن خودمان کنیم. اینچنین رویه ای را می توان 
در زمینه تعمیرات و س��اخت شناور ها نیز مد 
نظر قرار داد و ب��ا توجه به ظرفیت های مازاد 
ساخت کش��تی که در یاردهای کشتی سازی 
جه��ان وجود دارد و همچنین پتانس��یل های 
نیروی کار در کش��ور، با برنامه ریزی مناسب 
نس��بت به انتقال تکنولوژی س��اخت کشتی 
به داخل کش��ور اقدام نمود. تس��هیل قوانین 
و مق��ررات حمل کااله��ای تجاری در مبادی 
ورودی و خروج��ی کش��ور و افزایش ظرفیت 
حمل جاده ای و ریلی کش��ور نیز می تواند در 
نیل به هدف توس��عه ترانزیت از طریق کشور 

کمک شایان توجهی بنماید. 
 با توجه به شرایط پیش آمده 
در وضعیت سیاس�ی و اقتصادی کشور 
در طول یک س�ال گذشته، پیش بینی و 
ارزیابی ش�ما از وضعیت ام�ور دریایی 
صنع�ت حم�ل و نقل دریایی کش�ور در 
دوران پس�اتحریم چیس�ت؟ مجموعه 
ش�ما چه برنامه هایی در ای�ن زمینه در 

نظر دارد؟ 
همانطور که مس��تحضرید در طول یکس��ال 
گذش��ته با حص��ول توافق موق��ت و افزایش 
امیدواری ه��ا در زمینه حص��ول توافق جامع، 
آرامش نس��بی در فضای کس��ب و کار کشور 
ایجاد گردید که در   نهایت توافق جامع در ۱۴ 
ژوئیه 2۰۱5 حاصل و ب��ا طی مراحل قانونی 
پیش بینی شده در کش��ورهای دست اندرکار، 
نهایتاً در ۱9 اکتبر 2۰۱5 به طوری رس��می 
مورد پذیرش طرفین قرار گرفت و انشاءاهلل با 
تالش روزافزون سیاستمداران و حمایت های 
مس��ئولین عالی رتب��ه کش��ور ب��ه زودی روز 
موعد اجرای توافق فرا خواهید رس��ید و کلیه 
تحریم های اقتصادی کش��ور از جمله تحریم 
اعمالی علیه صنعت کشتیرانی کشور به طور 
کامل برچیده خواهند شد. با رفع تحریم ها و 
محدودیت ها، طبیعتاً مراودات تجاری کش��ور 
با جه��ان بیرونی هم از نظ��ر حجم مبادالت 
و ه��م از منظ��ر ح��وزه جغرافیایی بس��ط و 
گس��ترش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با 
دسترس��ی به منابع مالی بلوکه شده و جذب 
سرمایه گذاری های خارجی بیشتر، فعالیت های 
صنعتی کشور رونق خواهد گرفت که این امر 
منجر ب��ه افزایش مبادالت حم��ل بین بنادر 
کشور و بنادر اقصی نقاط جهان منجر خواهد 
ش��د و در واقع بازار صنعت کشتیرانی هم از 
بُع��د حجم و ه��م از بُعد جغرافیایی رش��د و 
توس��عه خواهد داشت. از س��وی دیگر، با رفع 

تحریم ه��ای اعمالی علیه صنعت کش��تیرانی 
کش��ور، این بازوی اس��تراتژیک و زیرساختی 
اقتص��اد کش��ور خواهد توانس��ت ب��ا ترمیم 
کاستی ها و رفع نقاط ضعف، به توسعه ناوگان 
متناسب با حجم بازارهای داخلی و بین المللِی 
هدف، اقدام نماید و همانطور که بار ها عنوان 
کرده ای��م، در نظ��ر داریم طی برنامه شش��م 
توسعه کشور، با احیای برند معتبر IRISL در 
بازارهای جهانی، جایگاه کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ایران را در رتبه بن��دی جهانی، ارتقا 
دهی��م. این امر ب��ا همت نیروه��ای توانمند 
داخلی و مش��ارکت و همکاری شرکای معتبر 
بین المللی در آسیا و اروپا و حتی قاره آمریکا 
ممک��ن خواهد ش��د و ت��الش خواهیم نمود 
س��همی در خور ش��أن کش��ورمان از صنعت 

جهانی حمل و نقل دریایی کسب کنیم. 
 ب�رای بهب�ود وضعی�ت امور 
دریای�ی در حوزه فعالیت ش�ما چه زیر 
ساخت های اساسی در کشور نیاز است 
که در دوران پسا تحریم می توان آن را 

فراهم کرد؟ 
در کن��ار ناوگان حمل، یکی از اساس��ی ترین 
و مهم ترین زیرس��اخت در حوزه حمل و نقل 
دریایی بنادر و ترمینال های دریایی هس��تند 
که متأس��فانه در طول س��نوات گذشته و به 
دلی��ل رک��ود تج��ارت بین المللی کش��ور از 
رشد و توس��عه بازمانده و نتوانسته اند مطابق 
با پیش��رفت های س��ایر بنادر جه��ان و حتی 
منطقه رشد نمایند. لذا، از یک سو، الزم است 
ظرفیت بنادر و ترمینال های دریایی در شمال 
و جنوب کشور متناسب با پیش بینی تجارت 
وارداتی و صادراتی و همچنین حجم ترانزیت 
عبوری از طریق کش��ور توسعه یابد و از سوی 
دیگر با روزآمد ش��دن تجهیزات سخت افزاری 
و نرم اف��زاری در بن��ادر و ترمینال ه��ا، مدت 
زمان عملیات بن��دری و همچنین هزینه های 
ب��ه  تحمیل��ی  غیرمس��تقیم  و  مس��تقیم 
شرکت های کشتیرانی کاهش یابد تا خدمات 
 بندری رقابتی در مقایسه با سایر بنادر منطقه

ارائه شود. 
 )ICD( موضوع مهم دیگر ایجاد بنادر خشک
در نقاط منتخب کش��ور و ایجاد اتصال بهینه 
بنادر و ترمینال های دریایی با بنادر خشک با 
افزایش ظرفیت های حمل ریلی و جاده ای در 
راستای تسریع عملیات بندری و کاهش زمان 
تحویل کاال ها به مش��تریان و در واقع تسهیل 

سرویس های Door-To-Door است. 

یکی از اسا�صی ترین و مهم ترین 
زیرساخت در حوزه حمل و 

نقل دریایی بنادر و ترمینال های 
دریایی هستند که متأسفانه 
در طول سنوات گذشته و به 

دلیل رکود تجارت بین املللی 
کشور از رشد و توسعه 

بازمانده و نتوانسته اند مطابق 
با پیشرفت های سایر بنادر 
جهان و حتی منطقه رشد 

نمایند.
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انگی��زش جوانان جهت جذب در مش��اغل 
دریای��ی و ارائه آموزش ه��ای دریانوردی از 
دیگر موضوعات مه��م صنعت حمل و نقل 
دریایی کش��ور اس��ت و مطابق برآورد ها در 
طول سال های آینده با توجه به برنامه های 
توس��عه ای، نیازمندی ه��ای صنعت حمل و 
نقل دریایی کشور به نیروهای انسانی ماهر 
در بخش های خشکی و دریا افزایش خواهد 
یافت و الزم اس��ت ع��الوه بر فعال س��ازی 
پتانسیل های آموزش های دریانوردی موجود 
کش��ور و روزآمد نمودن اینگونه آموزش ها، 
حتی االم��کان به شناس��اندن صنعت حمل 
و نقل دریایی به عن��وان صنعتی جذاب در 
جهت ارتقای اشتغال و ارائه مشوق های الزم 

برای جذب نسل جدید اقدام شود. 
 چش�م انداز آین�ده صنعت 
کشتیرانی را در ایران چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
همان ط��ور ک��ه پیش ت��ر نیز عنوان ش��د، 
موقعی��ت جغرافیایی خاص کش��ور و قرار 

تالق��ی  داش��تن در مح��ل 
مهم  ترانزیتی  کریدوره��ای 
ش��مال-جنوب و شرق غرب 
و بازار کش��ورهای مجاور به 
ویژه در حوزه شمالی کشور 
و نیز چش��م انداز فعال سازی 
کالن  اقتص��ادی  پروژه های 
و مل��ی و توس��عه تج��ارت 
وارداتی و صادراتی کش��ور، 
همگی حاکی از چش��م انداز 
بس��یار مثبت ب��رای صنعت 
کشتیرانی کش��ور به عنوان 
بازوی مهم توس��عه کش��ور 

اس��ت و الزم اس��ت نقش و اهمیت صنعت 
حمل و نقل به طور عام و خاص درک شود 
و در راس��تای برآورده شدن نیازمندی های 

آن تالش شود. 
 با توجه ب�ه در پیش بودن 
هفدهمین همایش و نمایشگاه صنایع 
اولویت ه�ای  مهم تری�ن  دریای�ی، 
پیش�نهادی ش�ما جهت بررس�ی در 
کمیته های تخصص�ی انجمن و طرح 
در قطعنام�ه پایان�ی جه�ت پیگیری 

چیست؟ 
همایش ه��ا، کنفرانس ه��ا و نمایش��گاه های 
تخصص��ی محل��ی ب��رای گ��رد ه��م آمدن 

دس��ت انداران صنعت و تبادل نظر و به ویژه 
ایجاد ارتباط مفید و دوس��ویه بین صنعت و 
دانشگاه است. بنابراین انتظار داریم هفدهمین 
همایش صنایع دریایی و نمایش��گاه صنایع 
دریایی در س��ال ۱39۴ نی��ز به بهترین نحو 
ممکن برگزار شود و دستاوردهای دانشجویان 
و فع��االن صنعت مورد کن��کاش قرار گیرد. 
موضوع��ات مهم��ی که مد نظر کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران ق��رار دارد، ارتقای 
ظرفیت و توانمندی های ناوگان کشور، توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل کشور و همچنین 
تربی��ت نیروهای متخصص مورد نیاز ناوگان 
تجاری کشور است که انتظار داریم مجموعه 
دانش��گاهیان، فع��االن صنع��ت و همچنین 
مس��ئولین به این موارد به نحو شایس��ته ای 
توج��ه نمایند و ب��ا هم��کاری و هماهنگی 
نماین��دگان کش��تیرانی ک��ه در کمیته های 
تخصص��ی انجمن به طور فعال حضور دارند، 
در   نهایت در درج موارد مد نظر این ش��رکت 
در قطعنامه این همایش مش��ارکت نمایند. 
از طرف��ی دیگر، ب��ا توجه به 
ایجاد فضای جدید بین المللی 
برای صنعت دریایی کش��ور، 
یک��ی از محوره��ای مهم این 
همای��ش می تواند »چگونگی 
بهره برداری بهینه از ش��رایط 
جدی��د بین المللی در صنعت 
نیازهای  باش��د.  دریانوردی« 
مش��ارکت های  فن��اوری، 
بین المللی و بهره گیری از آن 
در توس��عه و گس��ترش این 
صنع��ت، ارتقا و ب��ه روزآوری 
دانش، مهارت و توانمندی های 
نیروی انسانی متخصص نیز می تواند از دیگر 

موضوعات مد نظر در این همایش باشد. 
 در پایان هر گونه پیشنهاد 
و نقطه  نظر سازنده ای در نظر دارید، 

ارائه نمائید. 
سعی شد در خالل سواالت تا حد ممکن به 
اکثر موارِد مد نظر پرداخته ش��ود. در پایان 
از تمامی همکاران گرامی و زحمت کش در 
انجمن مهندسی دریایی ایران تقدیر و تشکر 
می کن��م و امیدوارم این انجمن، هفدهمین 
نمایش��گاه  و  دریای��ی  صنای��ع  همای��ش 
بین المللی صنای��ع دریایی و دریانوردی به 

بهترین نحو ممکن برگزار نماید.

رییس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابس��ته در خصوص اظهارات محمد س��عیدی 
مدیرعام��ل ش��رکت کش��تیرانی ج.ا.ا مبنی بر 
سفارش به کشتی سازی ها و بانک های چینی، 
برای ساخت کشتی گفت: »اظهار نظر مسئولین 
کشور بسته به مسئولیت تخصصی آنها متفاوت 
است.« مسعود پل مه در همین راستا گفت: »از 
دید وزارت صنعت و معدن هزینه کردن این مبلغ 
۱2۰ میلی��ارد دالر بایس��تی در صنعت داخلی 
هزینه شود تا چرخه اقتصادی به چرخش درآید و 
موجب اشتغال زایی شود. رویکرد سازمان بنادر به 
نیازهای فعلی صنعت کشتیرانی و کشتی سازی 
اس��ت لذا به دنبال نوعی از سرمایه گذاری است 
که در کوتاه ترین زمان به بار بنش��یند و نواقص 
این حوزه را رفع کند. اما صاحبان کشتی به دنبال 
کسب کاالی مورد نظرشان در کوتاه ترین زمان 
ممکن و بهره برداری از آننشد و ساخت برای آنها 
توجیه ندارد.« وی در همین راس��تا ضمن اعالم 
این مطلب ک��ه وظیفه اصلی تامی��ن اعتبارات 
سیستم بانکی است گفت: »شرایط مطلوبی در 
حوزه مالی و اقتصاد کالن کش��ور موجود نیست 
و تحریم ها موجب شده اعتبارات ارزی کشور به 
کمترین مقدار خود برسد لذا آسیب جدی ای به 
صنعت کشتی سازی رسیده است.« مدیر انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته بحران اقتصادی ناشی 
از تحریم ها را مس��بب این دانست که نگاه کلی 
به رفع نیازهای فوری مردم جلب ش��ود و در این 
خصوص اظهار داشت: »ساخت کشتی از نیازهای 
فوری کش��ور نیس��ت.« وی با مقایس��ه صنعت 
خودروسازی و صنعت کشتی سازی ضمن بیان 
این مطلب که به اعتقاد وی صنعت کشتی سازی 
با اهمیت تر از صنعت خودرو سازی است گفت: 
»صنعت خودرو س��ازی با رس��وخ در بسیاری از 
صنایع دیگر از با ثبات ترین صنایع کشور در زمینه 
اشتغال زایی است که این در مورد صنعت کشتی 
سازی صدق نمی کند.« مدیر انجمن کشتیرانی و 
خدمات وابسته دریا را متکی به کشتی دانست و 
کشتی را متکی به ساخت دانست و در این زمینه 
اظهار داشت: »اگر ما رفع تمام نیاز دریایی خود را 
با بهترین شرایط بومی سازی کنیم و ساخت را در 
ایران انجام دهیم اگر تحریمی دوباره صورت گیرد 

توان دور زدن آن تحریم را خواهیم داشت.«

رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

عالوه بر فعال سازی 
پتانسیل های آموزش های 
دریانوردی موجود کشور 
و روزآمد نمودن اینگونه 

آموزش ها، به شناساندن 
صنعت حمل و نقل دریایی 

به عنوان صنعتی جذاب در 
جهت ارتقای اشتغال و ارائه 
مشوق های الزم برای جذب 

نسل جدید اقدام شود

باید نيازمندیهای دریایی را 
با بهترین شرایط بومی سازی کنيم
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 مهمتری�ن وظیف�ه ش�رکت 
س�پهر رزموند چیس�ت و حوزه فعالیت 

شما بیشتر در چه مناطقی است؟
اجرای پروژه های نفت و گاز در سراسر کشور 
در خش��کی و دری��ا با توجه ب��ه امکانات نرم 
افزاری و س��خت افزاری گروه صف و رزموند 
که این ش��رکت نیز از اعضای آن اس��ت، لذا 
توانای��ی و ام��کان پروژه های موص��وف به به 

صورت EPC برای این شرکت فراهم است.
جمه�وری  ظرفیته�ای   
اس�المی ایران در ح�وزه فعالیت ش�ما 
چیست و برای توسعه این ظرفیت چه 

پیشنهادی دارید؟
ح��ال حاض��ر ظرفیت ه��ای جمه��وری  در 
اس��المی ایران را در این حوزه کافی می دانیم 
اما با رکود حاکم ناش��ی از تحریم ها و کاهش 
قیمت نفت عم��ده ظرفیت های موجود خالی 
اس��ت و اکثر ش��رکت ها از جمله این شرکت 
بی کار هس��تند لذا امیدواریم با رفع تحریمها 

شرایط کار برای این مجموعه فراهم شود.
 با توجه به شرایط پیش آمده 
در وضعیت سیاس�ی و اقتصادی کشور 
در طول یکس�ال گذش�ته، پیش بینی و 
ارزیابی ش�ما از وضعیت ام�ور دریایی 
در دوران پس�اتحریم چیست؟ شرکت 
س�پهر رزموند چه برنامه هایی در این 

زمینه در نظر دارد؟
به ه��ر حال با توج��ه به نیاز کش��ور، امید و 
انتظار داریم که در آینده نزدیک شاهد رونق 
این صنعت باش��یم. لذا این ش��رکت در نظر 
دارد با همکاری شرکت های خارجی نسبت به 
ارتقا ت��وان تکنولوژیکی خود و به روز نمودن 
دانش فنی کارشناسان خود اقدام کند. چون 
در حوزه نفت و گاز توصیه همه کارشناس��ان 
و دس��ت ان��در کاران برط��رف نم��ودن خال 
تکنولوژیکی است و مسئولین امور نفت و گاز 
کشور در همایش ها اعالم می دارند که جهت 

ارتق��ا بهره وری و فایق آم��دن بر بحران های 
ناشی از کاهش قیمت نفت لزوما باید از دانش 

و فناوری های نوین استفاده کنند.
 ب�رای بهب�ود وضعی�ت امور 
دریای�ی در ح�وزه فعالی�ت ش�ما چ�ه 
درکش�ورنیاز  اساس�ی  زیرس�اختهای 
اس�ت که دردوران پساتحریم می توان 

آن را فراهم کرد؟
آرزوی بنده از ابتدای تاسیس انجمن مهندسی 
دریایی ایران این بوده اس��ت که بتوانیم امور 
دریایی را در س��تادی پیگیری کنیم که فارغ 
از تالطم های سیاس��ی و رفت و آمد دولت ها 
بتواند به دور از روزمرگی برنامه ای دراز مدت 
و اس��تراژیک برای ارتقا توانمندی های فنی و 
تکنولوژیکی در حوزه دریا تنظیم و اجرا کند 
که به اعتق��اد بنده تاکنون با همه تالش های 
صادقانه انجام گرفته ای��ن مهم تحقق نیافته 
است و هنوز بعد از 35 سال شاهد قرار گرفتن 
اف��راد ناآگاه که فاقد دان��ش و تجربه الزم در 
امور دریایی می باش��ند در مصدر س��تادها و 
سازمان های دریایی هستیم که توانایی برنامه 

ریزی و تمشیت امور دریایی را ندارند.
 چشم انداز آینده امور دریایی 

در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
آنچه که مس��لم اس��ت با وج��ود دو دریا در 
شمال و جنوب کش��ور، توجه و رونق صنایع 
دریایی نه تنها می تواند موجب اشتغال خیل 
بی��کاران در رده ه��ای مختل��ف تحصیلی را 
فراهم آورد بلک��ه می تواند در تامین نیاز های 
غذایی و پروتئینی جمعیت رو به رشد کشور 
در س��ال های آینده سهم قابل توجهی داشته 
باش��د، لذا بجای حمای��ت کالمی یا به عبارت 
دیگر گفتار درمانی، چنانچه اقدامات مسئولین 
دس��تاندرکار عملی گردد می توان چشم انداز 
امیدوارانه ای ب��رای رونق امور دریایی انتظار 

داشت.
 ب�ا توج�ه به در پی�ش بودن 

هفدهمین همایش ونمایش�گاه صنایع 
اولویت ه�ای  مهمتری�ن  دریای�ی، 
در  بررس�ی  ب�رای  ش�ما  پیش�نهادی 
کمیته ه�ای تخصص�ی انجم�ن و طرح 
در قطعنام�ه پایان�ی جه�ت پیگی�ری 

چیست؟
همانگنه که اش��اره ش��د، دوص��د گفته چون 
نیم کردار نیست. باید در این همایش ها علل 
ناکارآم��دی قوانین و اقدام��ات صورت گرفته 

مورد بررسی قرار گیرد. 
و  اگ�ر پیش�نهاد  پای�ان   در 
نقط�ه نظر س�ازنده ای در نظ�ر دارید، 

بفرمایید.
یکی از ش��اخص هایی ک��ه می توان��د بیانگر 
عملکرد جامعه دریایی کش��ور باش��د میزان 
تولی��دات و پروژه های انجام گرفته دریایی در 
سال گذشته و مقایسه آن با سنوات گذشته و 

سال جاری است.
تحلیل اطالعات به دس��ت آمده و شناس��ایی 
عوامل بازدارنده و ی��ا تقویت کننده می تواند 
راهکاره��ای مناس��بی را ب��رای رس��یدن به 
برنامه های مورد نظر برای مس��ئولین و دست 

اندرکاران مربوطه ارائه نماید.

مسئولين بجای گفتار درمانی، اقدامات عملی انجام دهند
برخورداری کشور از سواحل مستعد دریایی در جنوب و شمال، ظرفیت زیادی برای توسعه صنایع دریایی و همچنین رونق بازار کسب و کار 
در حوزه اشتغال و کارآفرینی، تجارت و بازرگانی و حتی صنعت توریسم فراهم کرده است. متاسفانه علیرغم برخورداری از این موهبت الهی 
آنگونه که  مدیر عامل شرکت سپهر رزموند می گوید از این ظرفیت ها استفاده نمی شود. قاسم گل نژاد اظهارامیدواری می کند مسئوالن با دوری 
از شعار دادن و اهتمام به کار عملی در دوران پساتحریم زمینه گشایش بازار کار و فعالیت در این عرصه دریایی کشور را فراهم کنند. با هم 

مصاحبه خبرنگار مارین نیوز با مدیرعامل شرکت شرکت سپهر رزموند را می خوانیم:

قاسم گل نژاد، مدیر عامل شرکت سپهر رزموند:

Marine Engineering
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 لطفا برای آشنایی خوانندگان با 
شورا و دبیرخانه شورا توضیحاتی را ارایه 
بفرمایید، این ش�ورا با چه هدفي تشکیل 
ش�ده، اعضایش چه کس�اني هس�تند و 
توانای�ي و محدودی�ت هایش چیس�ت و 

تاکنون چه دستاوردهایي داشته است؟
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 
س��ال ۱3۸7 مجلس ش��ورای اس��المی اس��ت 
که به اس��تناد این قانون، ش��ورای عالی صنایع 
دریایی کش��ور با ریاست رئیس جمهور یا معاون 
اول و عضویت ش��ش تن از وزرای دولت ش��امل 
صنعت، معدن و تجارت، راه و ش��هر سازی، دفاع 
و پشتیبانی از نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، 
نفت، امور اقتص��ادی و دارایی و دو تن از معاونان 
رئیس جمهور ش��امل رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور و رئیس سازمان حفاظت از 
محیط زیست تش��کیل می گردد. دبیر این شورا 

وزیر صنعت، معدن و تجارت است. 
دبیرخانه این شورا بعنوان بازوی اجرایی این شورا، 
وظیفه برنامه ریزی و پیگیری فعالیت ها و اقدامات 

شورا را بر عهده دارد.
وظیف��ه قانونی این ش��ورا طبق م��اده 9 قانون 
توس��عه و حمای��ت از صنای��ع دریای��ی، ایجاد 
هماهنگی بین ارگان های مختلف دریایی و تمرکز 
سیاستگذاریهای مرتبط با صنایع و امور دریایی 
اس��ت. از زمان تش��کیل ش��ورای عالی تا کنون، 
جلس��ات بصورت مرتب و اجرایی تشکیل نشده 
و در نتیجه، مصوبات جلسات نیز مناسب صنایع 

داخی دریایی نبوده است. 
هشتمین جلس��ه ش��ورای عالی در شهریور ماه 
س��ال جاری در حضور معاون اول محترم رئیس 
جمهور برگزار و مصوبات خیلی خوبی را در جهت 
احیای صنایع داخلی به همراه داشت که می توان 
به اجرای کامل قانون حداکثر استفاده از امکانات 
داخلی کشور و منع ورود انواع شناورهای مستعمل 
و منع ورود ش��ناور های نو کمتر از ۱۰۰ هزار تن 

اشاره کرد.
در این خصوص شرکتهای مطرح صنایع دریایی از 
قبیل صدرا، ایزویکو و اروندان که دچار مشکالت 
و موان��ع اجرایی متعددی بوده اند مورد توجه این 
ش��ورا قرار گرفته تا زمینه های مناس��ب ارتقای 
اینگونه شرکت ها و در   نهایت اجرای کامل قانون 
حداکثر استفاده از امکانات داخلی کشور تحقق 
یابد. با توجه و حمایت از اینگونه شرکتهای داخلی 
عالوه بر ارتقای صنعت، واردات شناور و تجهیزات 

فراساحلی خارجی نیز قطع می گردد.
تالش ش��ورای عالی صنایع دریایی کشور بر این 
است که تسهیالت و حمایت های مالی و قانونی 
را در مورد س��اخت داخل ش��ناور ها و تجهیزات 
فراساحل برنامه ریزی نماید. با توجه به امکانات 
محدود، بابت خرید خارج ش��ناورها و تجهیزات 
فراساحلی هیچگونه مساعدتی صورت نمی پذیرد. 
اشکاالت موجود در نظام بانکی کشور موجب می 
شود که اغلب پروژه های ساخت شناور و تجهیزات 
فراس��احلی به س��مت خرید خارج میل نماید و 
لیکن تمام تالش ش��ورا بر این است که پرداخت 

تسهیالت را بصورت نظام مند و برنامه ریزی شده 
فقط و فقط در سمت ساخت داخل هدایت نماید. 
مشکالت جاری صنایع کشور مرتبط با بخش های 
س��خت افزار، دانش فنی، نیروی انس��انی و نبود 
امکانات نیست بلکه حمایت هایی که نظام بانکی 
از صنایع می نماید صحیح نبوده و موجبات تنزل 
صنعت کشور را فراهم می آورد. نظام بانکی کشور به 
هیچ وجه حمایتهایی که نظام بانکی سایر کشور ها 
از صنایع داخلی شان می کنند را نمی نماید و این 
موجب می شود که صنایع کشورهای خارجی روز 

به روز پیشرفت نمایند.
 آیا شوراي عالي مي تواند متولي 

انجام کار باشد؟
قانون حداکثر اس��تفاده از امکانات داخلی کشور 
که توس��ط مجلس ش��ورای اس��المی تصویب 
گردیده تنها حامی قانونی صنایع داخلی کشور 
بوده ولی متاسفانه این قانون مغفول باقی مانده 
اس��ت و دستگاههای اجرایی کشور از اجرای آن 
طفره می روند. نجات واقعی صنایع کش��ور و به 
دنبال آن رفع دغدغه های مربوط به اشتغال که 
یک��ی از تاکیدات مقام معظم رهبری می باش��د 
در گرو اجرای واقعی این قانون توس��ط سیستم 
بانکی کش��ور و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
اس��ت. در قانون توسعه صنایع دریایی کشور به 
صراحت اشاره شده است که باید قانون حداکثر 
استفاده از امکانات داخلی کشور اجرایی شود که 
این دبیرخانه شورا پیگیری های الزمه را در این 
خصوص انجام خواهد داد. س��ایر دس��تگاههای 
اجرایی نیز بایستی اجرای کامل این قانون را در 

دستور کار خود قرار دهند.
 در مصاحبه های�ی قبل�ی اعالم 
ش�ده که برای رفع مشکالتی که در زمینه 
بنادر و اس�کله ها، صنایع س�نگین دریایی، 
سازه های دریایی و... وجود دارد قرار است 
کار شناسان متخصص دریایی در جلساتی 
به تبادل نظر بنشینند، آیا این امکان وجود 
دارد ک�ه دانش�جویان و ف�ارغ التحصیالن 
دریایی به این جلسات کار شناسی راه پیدا 
کنن�د و اگر وج�ود دارد س�ازوکار آن به چه 

صورت است؟
دبیرخانه شورا با تشکیل کارگروه های تخصصی 

فرهنگ توليد ملی باید ترویج شود
احمد رفعت فارغ التحصیل رشته MBA از آمریکا است، که سال 1979 میالدي پس از اتمام تحصیالت به ایران بازگشت و در مدت فعالیت 
حرفه ای خود در س�ازمان گس�ترش و سازه گستر مشغول بکار بوده اس�ت و هم اکنون در دولت یازدهم، به شوراي عالي صنایع دریایي 

کشور ملحق شده است.

احمد رفعت، رئیس دبیرخانه شوراي عالي صنایع دریایي:
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کلیه موارد پیشنهادی از سوی ارگانها و سازمانهای 
مرتبط دریایی را بصورت کارشناسی مورد بررسی 
قرارداده و پس از جمع بندی در جلسه شورا جهت 
اتخاذ تصمیم مطرح می نماید. بدین منظور حضور 
فارغ التحصیالن و دانش��جویان صنایع دریایی در 
مقاطع مختلف دانشگاهی موجب تخصصی شدن 
نتایج بررسی ها شده و دبیرخانه شورا از این همکاری 

استقبال می نماید.
  به استناد ماده 9 قانون توسعه و 
حمایت از صنایع دریایي گویا یکي از وظایف 
ش�ورا، این است که به بهبود فضاي کسب 
و کار کمک کند. با توجه به این قضیه براي 
جذب فارغ التحصیالن رشته هاي دریایي در 

صنعت آیا دبیرخانه شورا برنامه اي دارد؟
کمک و اهتمام به جذب نیروهای متخصص در کلیه 
واحدهای صنعتی و هم چنین اجرای پروژه های ملی 
دریایی، یکی از اهداف مهم دبیرخانه شورا بوده که با 

شناسایی فارغ التحصیالن مقاطع مختلف دانشگاهی 
این امر میسرخواهد شد و به همین منظور نماینده ای 
از دبیرخانه شورا در جلسات کمیته دانشجویی انجمن 
مهندسی دریایی ایران حضور یافته تا نکات مربوط به 

بخش دانشگاهی نیز ملحوظ گردد.
 آیا ش�ورا حمایت�ي از پایان نامه 

هاي دانشجویان رشته هاي دریایي دارد؟
حمایت از پایان نامه های دانش��جویی رش��ته های 
دریایی، یکی از اقداماتی است، که صندوق توسعه 
صنایع دریایی مبادرت به انجام آن نموده و بصورت 
کامال برنامه ریزی شده اینگونه تحقیقات کاربردی 

مورد حمایت صندوق قرار می  گیرند.
 در راستاي فعالیت کارگروههاي 
تخصصي که در ش�ورا برگزار مي شود و از 
بین 12 ی�ا 1۳ موردي که در اینترنت براي 
این مورد نوش�ته ش�ده ب�ود دو مورد جلب 
توج�ه می نمای�د: 1- پژوه�ش و فناوري، 
2- آموزشهاي دریایي. با توجه به جلساتي 
که در این زمینه ها دارید، آیا با دانشگاههاي 
دریایي در تماس هس�تید؟ اگر پاسخ شما 

مثبت است چه دستاوردهایي تاکنون داشته 
اید و تنوع و نوع رشته هاي دریایي را چگونه 

ارزیابي مي کنید؟
یکی دیگر از موارد دستور کار دبیرخانه شورا، جهت 
گیری فعالیت های شورا به سمت ارتباط بین صنعت 
و دانش��گاه است که این موضوع یکی از موضوعات 
مهم و طرح شده توسط مقام معظم رهبری است 
و بدین منظور دبیرخانه در صدد برقراری ارتباط با 
دانشگاهها و مراکز علمی دریایی است، که مسلما 
با برقراری این ارتباط، صنعت کشور بصورت کامال 

مشهود رشد و پیشرفت می نماید.
 تمرکز ش�ورا در ارائه موضوعات 
تحقیقات�ي و حمایت مالي از آنها منطبق بر 
صنعت دریایي کش�ور آیا فقط منوط به دو 
رشته کشتي سازي و سازه دریایي است و یا 
آنکه رشته هاي دریایی دیگر در زمینه فیزیک 
دریا و ش�یمي دریا، زیس�ت دریا، اقتصاد و 

حقوق دریا و... را هم شامل مي شود؟
انج��ام تحقیقات و ارائه پای��ان نامه های تخصصی 
دریایی به غیر از صنایع کش��تی سازی و سازه های 
دریای��ی، مورد توجه دبیرخانه ش��ورا بوده و لیکن 
اولویت اول دبیرخانه مربوط به صنایع دریایی است.

 آیا شورا و دبیرخانه از بازدیدهاي 
علمي – صنعتي دانش�جویان حمایت مالي 

می نمایند؟
یک��ی از موارد ارتب��اط صنعت و دانش��گاه، انجام 
بازدیده��ای صنعتی اس��ت که دبیرخانه ش��ورا از 
اقدامات مربوط به انجام بازدیدهای دانشجویی که 
کاربردی باش��ند استقبال نموده و مقدمات الزم را 
جهت کمک به کمیته دانشجویی انجمن مهندسی 

دریایی فراهم می آورد.
 چن�د درصد از اعض�ای فعال در 

دبیرخانه شورا تحصیالت دریایي دارند؟
6۰درصد از کادر تخصصی دبیرخانه ش��ورا دارای 
تحصیالت دریایی بوده که در مقاطع فوق لیسانس 

و دکترا هستند.
 به نظر ش�ما کمیته دانشجویي 
انجم�ن مهندس�ي دری�ا ک�ه اعض�اي آن 
متشکل از دانش�جویاني است که نماینده 
دانشگاههاي دریایي است، چه کمکي مي 
توان�د در کارها به دبیرخانه ش�ورا بکنند و 
آی�ا اصال نیازي به توانایي ه�اي بالقوه این 

دانشجویان دارید؟
الزم به ذکر اس��ت که تمام ارگانها و دستگاههای 
اجرایی و همچنین قشر دانشگاهی بایستی فرهنگ 
ساخت داخل را در کش��ور ترویج داده تا بتوان در 
آینده نزدیک در سایه همین تالشها بتوانیم هدف 
متعالی مقام معظم رهبری  را که همانا پیش��رفت 

واقعی کشور می باشد، تحقق بخشیم.

تالش شورای عالی صنایع 
دریایی کشور بر این است که 
تسهیالت و حمایت های مالی 
و قانونی را در مورد ساخت 
داخل شناور ها و تجهیزات 

فراساحل برنامه ریزی نماید. 
با توجه به امکانات محدود، 
بابت خرید خارج شناورها و 

تجهیزات فراساحلی هیچگونه 
مساعدتی صورت نمی پذیرد

 وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری

انجمن مهندسی دریایی ایران در عملکرد 
س��ال نود و س��ه موفق به کس��ب امتیاز 

۱2۴5,5 و رتبه A گردیده است. 
پیرو اعالم کمیس��یون انجمن های علمی 
ای��ران )وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری( 
انجمن مهندس��ی دریایی ای��ران در بین 
انجمن های علمی کش��ور در رتبه A قرار 
گرفت��ه و ج��زء ده انجمن برتر س��ال 9۴ 

معرفی گردیده است. 

تقدیر از انجمن های برتر و همچنین انجمن 
مهندس��ی دریایی ایران طی مراسمی در 
تاریخ 9۴/9/26 در محل دائمی نمایشگاه 

بین المللی تهران برگزار می گردد. 
الزم به ذکر است انجمن مهندسی دریایی 
ای��ران در پانزدهمین جش��نواره تجلیل از 
پژوهش��گران و فناوران برتر کش��ور که در 
سال 93 برگزار شد؛ بعنوان انجمن علمی 
برتر کش��ور در گروه فنی و مهندس��ی در 
س��ال ۱393 برگزیده شد و در این مراسم 
ل��وح انجم��ن علمی برت��ر گ��روه فنی و 
مهندس��ی با امضای دکتر حسن روحانی، 
رییس جمهور، به دکتر محمدسعید سیف، 
رییس انجمن مهندس��ی دریای��ی ایران، 

تقدیم شد.

انجمن مهندسی دریایی ایران 
 A در رتبه

و جزء 10 انجمن برتر کشور 

Marine Engineering
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 مهمتری�ن وظیف�ه س�ازمان 
شیالت وحوزه فعالیت آن چیست؟

مهم ترین وظیفه حوزه فعالیت ش��یالت ایران، 
سیاس��ت گ��ذاری، برنامه ری��زی و نظارت بر 
بهره ب��رداری پایدار از ذخائر و منابع آبزی در 
چارچوب برنامه های توس��عه کشور، حفاظت 
از منابع آبزی و بازس��ازی موثر ذخائر موجود، 
توس��عه مدیریت و نگهداری زیر س��اخت های 
صیادی و آبزی پروری، ارتقای بهره وری منابع 
و عوامل تولی��د در آب های تحت حاکمیت و 
صالحی��ت جمه��وری اس��المی ایران، تعیین 
ضوابط، معیار ها و اس��تانداردهای فعالیت های 
صی��ادی، آبزی پ��روری، عمل آوری و س��ایر 
فعالیت های مرتبط با هماهنگی مراجع ذیربط 
و تهی��ه و پیش��نهاد لوای��ح قانون��ی و تدوین 
دس��تورالعمل ها، بخشنامه ها و شیوه نامه های 
مورد نیاز س��ازمان و کلیه واحدهای اس��تانی 
تابعه و همچنین تدوین چش��م انداز ها و تهیه 
برنامه ه��ای بلن��د مدت، میان م��دت و کوتاه 
م��دت در چارچوب برنامه ه��ای وزارت جهاد 

کشاورزی است.
  ظرفیت ه�ای موجود کش�ور 

در حوزه شیالت چیست و برای توسعه 
این ظرفیت چه پیشنهادی دارید؟

  از چند سال گذشته برخی گونه ها نظیرکف 
زی��ان در خلی��ج ف��ارس و دری��ای عم��ان با 
محدودی��ت ذخایر مواج��ه بوده اند، در همین 
راستا برنامه ها و سیاس��ت هایی از قبیل طرح 
بازسازی ذخایر، طرح بهینه سازی شناورهای 
صیادی، طرح بهینه س��ازی روش های صید و 
شناسایی گونه های کمتر برداشت شده آبزیان 
و صی��د گاه ه��ای مختلف و مطالع��ه و امکان 

سنجی صید در آب های ساحلی سایر کشور ها 
و آب ه��ای آزاد و بین الملل��ی و بهره مندی از 
آخرین تکنولوژی دنیا در دس��تور کار سازمان 

شیالت ایران قرار گرفته است.
ظرفیت ه��ای موج��ود کش��ور در بخش صید 
و صیادی ش��امل توس��عه صی��د در آب های 
فراساحلی و بین المللی، صید گونه های کمتر 
برداش��ت ش��ده نظیر فانوس ماهی��ان و بهره 
برداری از منابع و ذخایر برداشت نشده است. 
همچنین نوسازی و بهسازی ناوگان صیادی و 
تجهیز آن ها به تجهیزات پیش��رفته و افزایش 
قابلیت ایمنی ن��اوگان صیادی نیز می تواند به 

افزایش ظرفیت های موجود کمک نماید.
ظرفیت های شناس��ایی ش��ده در حوزه آبزی 
پروری در س��ه بخش میگ��و، ماهیان دریایی 
و س��ایر آبزیان آب شور نظیر آرتمیا و جلبک 
تعریف شده است، که مشتمل بر ظرفیت اراضی 
شناسایی ش��ده ) در حدود ۱۸۰۰۰۰ هکتار( 
در س��واحل جنوب کش��ور و س��واحل استان 
گلستان برای پرورش میگو و 27۰۰ کیلومتر 
نوار ساحلی در آب های سرزمینی برای تکثیر 
ماهیان دریایی، پرورش در استخرهای خاکی 
و بتونی، پرورش ماهیان دریایی در قفس های 
دریایی و همچنین شناس��ایی اراضی مستعد 
برای توسعه سایر آبزیان دریایی آب شور نظیر 
آرتمیا و جلبک در س��واحل و آب های داخلی 
کشور اس��ت، که پیشنهادات برای توسعه این 

ظرفیت ها در کشورعبارتند از:
و  س��ازمان ها  ب��ا  تعام��ل  و  هماهنگ��ی   
نهادهای ذیرب��ط )ش��یالت، حفاظت محیط 
زیس��ت، دامپزش��کی، بن��ادر و دریانوردی و 

استانداری ها(
 تهیه و تدوین دستور العمل ها و پروتکل های 
فنی ب��رای نظارت و پایش م��زارع قفس های 

دریایی
 انج��ام پایش های ماه��واره ای، پیش بینی 

باز شدن فضای ارتباطات راهکارشکوفایی صنعت دریایی
حسن صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزي و رئیس سازمان شیالت ایران معتقد است: با توجه به سیاست های کالن دولت بویژه در دوران پسا 
تحریم، با  باز شدن فضای ارتباطات و تبادل اطالعات با سایر کشورها  می توان در راستای شکوفا تر شدن هر بیشتر صنعت دریایی فعالیت نمود. 

در این راستا همراهی دولت با بخش خصوصی و حمایت و برخی مساعدت ها از ضروریات تحقق این امر است.
این مقام مسئول همچنین با توجه به تجربیات و زمینه فعالیت خود در گفتگوی زیر به برخی از مسائل، مشکالت و  وضعیت صنعت دریایی کشور 

در دوران پساتحریم اشاره می کند: 

حسن صالحی؛ رئیس سازمان شیالت ایران:

تالش این مجموعه در حد 
توان خود به جهت آماده سازی 

تجهیزات و شناورها، برای 
دوران بعد از تحریم و ایجاد 
ارتباط با شرکت های بزرگتر 

به جهت تقویت بنیه و حضور 
فعال در بازار در آینده است
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خطرات )لکه های نفتی و کش��ند قرمز( و 
اطالع رسانی به بهره برداران

 رعایت قوانین و پروتکل های بین المللی 
 )IALA(

همچنین مراحل مختلف کاری برای جلب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی مشتمل بر 
تهیه و تدوی��ن طرح های توجیه اقتصادی، 
مطالع��ات تخصص��ی در فازه��ای مختلف 
ش��ناخت، اجرای پروژه های مختلف، انجام 
ش��ده و یا در حال اج��را و انجام مطالعات 
زیس��ت محیط��ی و پروژه ه��ای پایلوت از 

ضروریات است.
 ارزیاب�ی ش�ما از وضعیت 
ام�ور دریای�ی ایران در دوران پس�ا 
تحریم، و برنامه های سازمان شیالت 

در این خصوص چیست؟
مشکالت مربوط به تامین قطعات شناورها، 
بهره گیری از خدم��ات نوین صید و انتقال 
پ��ول از جمله اثرات تحریم در فعالیت های  
زیر بخش ش��یالت بوده اس��ت. در دوران 
پساتحریم و با توجه به سیاست های فعلی 
سازمان که در پاسخ به سوال 2 اشاره شد، 
باز شدن فضای ارتباطات و تبادل اطالعات  
با سایر کشورها و عدم محدودیت در تامین 
ملزومات صید، می تواند زیر بخش شیالت 
را در اجرای هر چه بهتر سیاست ها شامل 
امکان بهره برداری از ظرفیت سایر کشورها 
و همچنی��ن زمینه هم��کاری و حضور در 
آب های سایر کش��ورها یاری داده و زمینه 
بهره مندی از فن آوری های نوین روز دنیا 

را فراهم نماید.
در حوزه آبزی پروری نیز با حضور سرمایه 
گ��ذاران معتب��ر خارج��ی و ب��ه خصوص 
کش��ورهای اروپایی به نظر می رسد بتوان 
توس��عه در تکثیر میگ��و و ماهیان دریایی 
حسب برنامه توسعه ششم را انتظار داشت. 
بعالوه برای توسعه پرورش ماهی در قفس 
فعال س��ازی صنایع مرتبط داخلی، انتقال 
دان��ش فنی و بومی س��ازی س��اخت قفس 
در کش��ور از برنامه های مهم این بخش در 

دوران پساتحریم به شمار می رود. 
 زیرس�اخت های مورد نیاز 
کش�ور در حوزه دریایی در دوره پسا 

تحریم چیست؟
نوسازی و بازس��ازی ناوگان صیادی، ایجاد 
امکان بهره مندی از تجهیزات روز ماهواره 
ای، به��ره گی��ری از دانش نوی��ن پرورش 

ماه��ی از جمله انجام مطالعات امکان س��نجی- مکان یابی- 
پایش ونظارت، احداث اس��کله های پشتیبانی و تامین اراضی 
س��احلی مورد نیاز، فعال س��ازی صنایع پلی اتیلنی و دریایی 
کشور در جهت س��اخت قفس های دریایی، راه اندازی مراکز 
مولد س��ازی و تکثیر و تولید بچه ماهی مورد نیاز، همچنین 
ایجاد ظرفیت های مالی )اعطای تس��هیالت( و تربیت نیروی 
متخص��ص ب��ا بهره گی��ری از انتقال تجربیات ناش��ی از رفع 
تحریم ه��ا  از جمله زیرس��اخت های مورد نی��از این صنعت 

می توان برشمرد.
 چش�م انداز ام�ور دریایی کش�ور را چگونه 

ارزیابی می کنید ؟
ب��ا توجه به سیاس��ت های کالن دولت بویژه در دوران پس��ا 
تحریم، با  باز ش��دن فض��ای ارتباطات و تب��ادل اطالعات با 
سایر کشورها   می توان در راستای شکوفا تر شدن هر بیشتر 
صنعت دریای��ی فعالیت نمود. در این راس��تا همراهی دولت 
با بخ��ش خصوصی و حمایت و مس��اعدت های الزم از قبیل 
اعطای تسهیالت، صدور مجوز های الزم و کاستن بروکراسی 
اداری، ایج��اد زمینه های حضور س��رمایه گذاران خارجی در 
کش��ور و انعقاد تفاهم نامه ها و قرارداد های دو جانبه با سایر 

کشورها و... از ضروریات تحقق این امر است.
همچنین با توجه به محدودیت منابع آب ش��یرین و کاهش 
نزوالت آس��مانی و نیز با توجه به ظرفیت های خدادادی آب 
ش��ور در دو بخش شمالی و جنوبی کش��ور، چشم انداز امور 
دریایی از منظر توس��عه فعالیت های آب��زی پروری دریایی و 
تامین قس��مت اعظ��م پروتئین جانوری موردنیاز کش��ور در 
برنامه میان مدت بسیار خوب و مناسب پیش بینی می شود. 
 مهمترین اولویتهای پیش�نهادی قابل طرح 
س�ازمان ش�یالت در هفدهمی�ن همایش ونمایش�گاه 

صنایع دریایی وقطعنامه پایانی چیست؟
با توجه به سیاس��ت ها و برنامه های شیالت ایران، مهم ترین 
موضوعات قابل طرح سازمان شیالت در هفدهمین همایش 
صنایع دریایی شامل لزوم توسعه صید در آب های فراساحلی 
و بی��ن المللی، نوس��ازی و بهینه س��ازی ن��اوگان صیادی و 
روش های صی��د، یافتن مناطق جدید ب��رای صید از طریق 
تجهی��زات ماه��واره ای و ام��کان س��نجی ب��رای تهیه طرح 
جامع ن��اوگان صیادی، ش��ناخت گونه های جدی��د و کمتر 
برداش��ت شده، توس��عه پرورش ماهی در قفس های دریایی، 
راه ان��دازی مراکز مولد س��ازی و تکثیر وتولی��د بچه ماهی، 
 انجام مطالعات بازارهای مصرف داخلی و خارجی محصوالت

قفس خواهد بود.

سایر پیشنهاد ها:
 ایجادکنسرس��یوم های صنعتی، تولیدی و اعتباری پرورش 

ماهی درقفس
 ارتق��ای دان��ش فن��ی کارشناس��ان بخش ه��ای دولتی و 

خصوصی
 بازاریابی محصوالت دریایی پرورشی

باز شدن فضای ارتباطات 
و تبادل اطالعات  با سایر 

کشورها و عدم محدودیت در 
تامین ملزومات صید، می تواند 

زیر بخش شیالت را در اجرای 
هر چه بهتر سیاست ها شامل 
امکان بهره برداری از ظرفیت 

سایر کشورها و همچنین 
زمینه همکاری و حضور در 

آب های سایر کشورها یاری 
داده و زمینه بهره مندی از فن 

آوری های نوین روز دنیا را 
فراهم نماید.
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 ب�ا توجه به اینک�ه هفدهمین 
همایش صنایع دریایی در پیش اس�ت، 
پیشنهاد شما برای بهره برداری و نتیجه 
بهتر از اینگونه همایش و نمایش�گاه ها 

چیست؟ 
من روند برگزاری اینگونه همایش ها را مثبت و 
مفید ارزیابی می کنم، اما این نکته را هم باید در 
نظر داش��ت که تا کنون شانزده همایش برگزار 
ش��ده اس��ت، و در همایش های قبل یک نکته 
که به نظر می رس��د واقعا جای آن خالی است 
این است که دس��تاورد این همایش ها و نتایج 
خروجی از ای��ن همایش ها هیچ وقت پیگیری 
نمی ش��ود، حت��ی می توانم اذعان داش��ت، که 
گاهی دس��تاوردهای این همایش ها به صورت 
توصیه ه��ای کالن مثل تهیه یک لیس��ت آرزو 
و ای کاش ها ارائه می ش��ود. اما این نکته قابل 
ذکر اس��ت که با برگ��زاری اینگونه مراس��م و 
نمایش��گاه ها تعامالت و ارتباطات شرکت های 

دریایی از گذشته بیشتر شده است.
انتقاد دیگراینس��ت که هرس��اله این همایش 
برگزار می ش��ود، اما تنوع��ی از لحاظ مدعوین 
در آن دیده نمی شود، در حالیکه حضور بخش 
خصوصی می تواند بس��یار موثر باشد، از طرف 
دیگر حض��ور ذینفعانی مانن��د جوامع بومی و 

کس��انی که معیش��ت آنها از راه دریا است ویا 
تشکل های مردمی که مرتبط به دریا و سواحل 
هس��تند خیلی کم رنگ اس��ت. در یک چنین 
همایش هایی، مش��ارکت بخ��ش خصوصی و 
دولتی اس��ت می تواند به خوبی مطرح ش��ود، 
من معتق��دم اگر ای��ن روند بصورت انس��جام 
یافته و برنامه ریزی شده شکل بگیرد، بسیاری 
از فعالی��ت هایی را که خ��ود دولت و نهادهای 
دولت��ی نمی توانند حمای��ت مالی کنند بخش 

خصوصی بتواند آن را برعهده گیرد. 
یکی دیگر از مزایای برگزاری اینگونه همایش 
ها، رفع نیازهایی اس��ت ک��ه در مورد توانمند 
س��ازی افراد وجود دارد، مث��ال نیازی که برای 
آگاه سازی زیس��ت محیطی برای مردم وجود 
دارد و یا حرکت هایی مثل توجه به نقش زنان 
و ک��ودکان و توجه به این موض��وع که اصوال 
جامعه ما دریا را نمی شناسد، به طور مثال اگر 
از خیلی از مردم عادی و یا حتی کس��انی که 
در شهرهای ساحلی زندگی می کنند، پرسیده 
شود "دریا چیس��ت؟" آنها دریا در حد همین 
ماهی، ماهیگیری و یا تعطیالت و نهایتا کشتی 
تعری��ف می کنند، در حالیک��ه باید مردم یک 
کش��ور دریایی، دریا را بشناس��ند و اهمیت و 
مش��کالت آن را بدانند و به این موضوع واقف 

شوند که خود ساکنین چقدر در حفظ محیط 
زیس��ت نقش دارند. این ها نکاتی اس��ت که ما 
می توانیم در اینگونه همایش ها مطرح کنیم و 
از آنها سود و بهره کافی ببریم. پس بهتر است 
به جای طرح چندین پیش��نهاد اجرانش��دنی 
در اینگونه همایش ها، یک پیش��نهاد و راهکار 
عملی ارائه شود و آن را پیگیری کنند. در کل 
من یک خروجی بسیار کارا برای همایش های 
گذش��ته ندیده ام، ام��ا امی��دوارم هفدهمین 
همایش بتواند یک خروجی و دستاورد موثری 

داشته باشد.
 از محوره�ای ای�ن همای�ش 
و  دریای�ی  آلودگی ه�ای  ب�ه  می ت�وان 
حفاظت از محیط زیس�ت دریایی اشاره 
کرد، پیش�نهاد ش�ما برای این موضوع 

همایش چیست؟
از آنجایی که منابع آلودگی دریا بسیار زیادند، 
ب��رای حفاظت از دریا در مقاب��ل این اینگونه 
آلودگی ها کارهای زیادی می توان انجام داد. با 
توجه به گستردگی منابع آلودگی بهتر است، 
با همکاری س��ایر ارگان ه��ای مربوطه حداقل 
یکی از عوامل را انتخاب کرد و روی آن بحث 
 و بررس��ی ش��ود، تا بتوان به نتیج��ه بهتری

دست یافت.
بیش��تر آلودگی های دریا از طریق فعالیت های 
نفتی و گاز انجام می ش��ود، ک��ه باعث از بین 
رفتن گونه ها و سواحل می شود. در این زمینه 
ارگانه��ای دریایی باید نقطه اش��تراک خود را 
برای پیش��گیری و کنترل با آلودگی دریا پیدا 
کنند. انچه در حال حاضر بس��یار اهمیت دارد 
این است که یگان حفاظت از منابع طبیعی از 
لحاظ نیروی انسانی و بودجه بسیار در مضیقه 
است. تعداد محیط بانان و تجهیزاتی که ما در 

سواحل داریم بسیار اندک است.
نکته ش��ایان ذکر در همین رابطه اینست، که 
مثال نیروی دریایی، سازمان بنادر و دریانوروی، 
شیالت، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط 
زیست هریک به طور جداگانه یگان ویژه خود 

دولت توانسته ارگان های دریایی را به هم نزدیک کند
دکتر پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است : یکی از افتخاراتی که برای این دولت در زمینه 
دریا می توان درنظر گرفت این است که توانسته است ارگان های دریایی را به هم نزدیک کرده و در زمینه پیش زمینه سند توسعه اقداماتی 

انجام شود. در ادامه مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرشچی را می خوانید:

دکتر پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد؛
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را دارند، آیا بهتر نیست به جای اینکه هر یک از این نهادها یک یگان ویژه و جداگانه با وجود 
کمی و کاستیی خود داشته باشند، با هم پوشانی و هم افزایی ارگان های دریایی یک گارد ساحلی 

ایجاد کرد. 
این گارد ساحلی در همه جای دنیا در وهله اول با هدف حفاظت از مرزها و امنیت مطرح شده 
است، اما به تدریج متوجه شده اند که مساله حفاظت از آبزیان، گونه ها و اکوسیستم نیز وجود 
دارد. این نیروهایی که در حال حاضر بصورت جداگانه مش��غول فعالیت هس��تند، می توانند در 

قالب یک گارد ساحلی منسجم با توجه به وظیفه مشخص خود فعالیت کنند.
 بعض��ی از فعالیت ها هم نیاز به نهادهای بیش��تری برای تعام��ل دارد به طور مثال در رابطه با 
آلودگی نفتی همکاری هایی بین سازمان محیط زیست و بنادر و دریانوردی وجود دارد، و تفاهم 
نامه های دوگانه یا سه گانه ای نیز در این زمینه منعقد می گردد، مثال سازمان محیط زیست با 
نیروی دریایی ویا با مناطق آزاد و غیره اما چون این تفاهم نامه ها الزامات اجرایی ندارند عملکرد 
موفقی نداش��ته اند و ما هم نتوانس��تیم روی یک و یا دو حرکت متمرکز شویم. همیشه در این 
تفاهم نامه ها دید و چشم انداز وسیعی وجود داشته است، به همین دلیل خروجی کار با توجه 

به وسعت آن قابل قبول نبوده است.
 چشم انداز امور دریایی در ایران را در زمینه محیط زیست با توجه به برنامه 

توسعه ششم چگونه ارزیابی می کنید؟
امیدواری و تاکید من بر روی برنامه توسعه ششم بسیار زیاد است. تا کنون هماهنگی های خوبی 
برای آن انجام ش��ده اس��ت. یکی از افتخاراتی که برای این دولت در زمینه دریا می توان درنظر 
گرفت این اس��ت که توانسته اس��ت ارگان های دریایی را به هم نزدیک کرده و در زمینه پیش 
زمینه س��ند توسعه اقداماتی انجام شود. مانند سند توسعه دریایی، سند توسعه محیط زیست، 
س��ند فناوری دریایی، سند گردشگری دریایی و برای اولین بار ارگانهای دریایی باهم همکاری 

کرده اند و این به عنوان یک قدم در راه اهمیت به مسائل دریایی بسیار ارزشمند است. 
 لطفا قدری خوانندگان مجله دریا را با صنعت اوراق سازی کشتی آشنا کنید و 

مزایا و معایب این صنعت را بر محیط زیست تشریح فرمایید؟
 اوراق سازی یکی از کثیف ترین صنعت ها از لحاظ زیست محیطی بشمار می رود، ولی از لحاظ 
درآمد زایی و اقتصادی بس��یار صنعت پررونقی بش��مار می رود. به دلیل همان تبعات زیس��ت 
محیطی هیچ کش��وری حاضر به ایجاد یک مرکز اوراق سازی کشتی نمی شود، مصداق آن هم 

این است که ازحدود ۱۸۰ کشور ساحلی فقط ۴ یا 5 کشور دارای مراکز اوراق سازی هستند.
من امیدوارم که هیچگاه این اتفاق در ایران نیفتد، زیرا با ش��روع این کار این مراکز تبدیل به 

حیاط خلوت اوراقی ها و زباله های کشورهای دیگر خواهد شد.
اما در نهایت می ش��ود بعضی کارها را بصورت پایلوت انجام داد، مثال کش��تی هایی را که بدون 
مخزنه هستند را اوراق کرد، فقط در صورتی که بخواهیم اروند را از نظر کشتیرانی مطلوب کنیم 
و مجبور به این کار ش��ویم آن هم فقط در صورت پایلوت امکان پذیر اس��ت. اگر پایلوت جواب 

ندهد هیچ مجوزی برای ایجاد مرکز اوراق سازی کشتی داده نمی شود.
 در خصوص کشتی رافائل چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در مورد کشتی رافائل در ابتدا بحث بر سر این موضوع بود که سازمان محیط زیست مجوز الزم 
را برای برداش��تن آن صادر کند، اما این س��ازمان با توجه به عالقه فرهنگی مردم بومی به این 
کشتی و همچنین جنبه گردشگری و زیست گاه مصنوعی بعضی ماهیان نتوانستیم این مجوز 
را صادر کنیم، ولی بعد از مدتی شنیدیم که طی چند مرحله ابتدا آن را به قطعاتی تقسیم کرده 

اند و حتی قسمت اعظم آن برداشته شده است.
 آیا صنعت آب شیرین کن های ما به قدری پیشرفته هست که آسیب های این 

صنعت را به حداقل برساند؟
طبیعتا ما هم اکنون برای آب ش��یرین کن ها تقاضای زیادی داریم. آب شیرین کن ها را اگر با 
تکنولوژی قدیمی و فرس��وده بخواهیم نگاه کنیم ضررش��ان به طبع برای محیط زیست بیشتر 
است.اما نکته ای که مطرح است این است که اگر نیاز کشور به این باشد که آب شیرین کن های 
بیشتری در سواحل جنوبی یا هر جای دیگری ایجاد شود مساله اصلی این است که باید توجه به 

اثرات زیست محیطی حتما از تکنولوژی های جدید و بروز استفاده شود.

 

باستان شناسان آمریکایی با مطالعه سایتی تاریخی 
در هلیج مکزیک دریافتند مردم دوران باستان به 
دلیل افزایش سطح آب در مناطق ساحلی مجبور 
به انتقال اجس��اد مردگان خود شده و تپه هایی از 
جنس پوسته صدف در برابر امواج دریا می ساختند 
-Unive  . تیمی از باستان شناسان دانشگاه فلوریدا

 Ken به سرپرس��تی کن ساسامن sity of Florida
Sassaman در حال انجام کاوش و بررس��ی علمی 
محوطه ای باستانی هستند که در ساحل منطقه 
سدار کی Cedar Key قرار داشته و احتمال نابودی 
آن بر اثر فرس��ایش امواج وجود داش��ت . در این 
مطالعات ، پژوهشگران بقایای اسکلت های انسانی 
و اش��یا موجود در این محوطه را مورد بررسی قرار 
داده و از منطق��ه تحت خط��ر دور کردند . وی در 
ای��ن مطالعات دریافت که در این محوطه تاریخی 
32 قبر وجود دارد که اجساد آن ها در زمان های 
گذشته از محلی دیگر به این منطقه منتقل شده 
اند . کن ساسامن در رابطه با این کشفیات جدید 
گفت : " ش��واهد موجود نشان می دهد که مردم 
باستانی این منطقه یکبار مجبور شده اند به دلیل 
فرسایش مناطق ساحلی ، اجساد مردگان خود را 
از منطقه ای دیگر از خاک بی��رون اورده و پس از 
شستوش در خلیج مکزیک ، آن ها را به این منطقه 
منتقل کرده و دوباره دفن کنند . این افراد با زندگی 
در مناطق ساحلی خو گرفته و با ان تطبیق یافته 
بودند . " وی در این رابطه اعالم کرد : کشف توده 
-Suwa  ای از پوسته صدف ها در مناطق سووانی

nee و پناهگاه حیات وحش س��دار کی نشان می 
ده��د که مردم در آن زمان که س��طح آب دریاها 
 oysters باالتر بوده ،؟ از نوعی صدف خوراکی با نام
استفاده می کردند اما بعدها با فروکش کردن سطح 
آب دریا ، برنامه غذائی آن ها به اس��تفاده از نوعی 
دیگری از صدف ها با نام clams تغییر یافت . این 
پژوهشگر همچنین اعتقاد دارد مردم روزگار باستان 
برای مواجهه با تغییرات آب و هوائی و افزایش سطح 
دریا ، اقدام به ایجاد تپه های بزرگی از جنس پوسته 
های صدف در اطراف دهکده های خود می کردند 
که از ورود آب به مناطق مسکونی جلوگیری می 
کرد . این س��ازه ها برای نشل های متمادی مورد 
اس��تفاده مردم قرار می گرفت و احتماال افرادی از 
نسل های مختلف در این محل سکونت کرده و از 

این امکانات استفاده می کردند .

تغييرات آب و هوائی و افزایش 
سطح دریا در روزگار باستان
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کنار نکشيده ایم ، ادامه می دهيم
استان هرمزگان با بیش از 2 هزار و 300 کیلومتر مرز دریایی و به واسطه قرار داشتن صنایع بزرگ در این استان و استانهای تولیدی کشور و 
همچنین برخورداری از زیر ساختهای مناسب خطوط مختلف حمل و نقل و اتصال به شبکه بین المللی راه آهن، هوایی وجاده تاریخی ابریشم، 
بیشترین نقش در صنعت حمل و نقل را ایفا نموده و با بیش از 80 بندر معروف جهان از طریق 35 خط برتر کانتینری دنیا تبادل کاال و مراوده 
بازرگانی دارد. بر این اساس شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء ، به منظور کمک به اقتصاد ایران از طریق گسترش حمل و نقل دریایی 
و ایجاد زمینه مناسب جهت گسترش تجارت بین المللی تاسیس گردید، به گونه ای که در حال حاضر مدیریت ترمینال کانتیرشماره یک این 
بندر با فن آوری ها و تجهیزات پیشرفته بعهده این شرکت می باشد. سرعت و دقت دو اصل حاکم بر ارائه خدمات شرکت توسعه خدمات 

دریایی و بندری بتاء می باشد.

داوود ترکمان، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء 

 مهم ترین وظیفه آن مجموعه 
چیست و حوزه فعالیت شما بیشتر در چه 

مناطقی است؟
شرکت بتاء به عنوان یکی از بزرگ ترین اپراتور 
های خدمات دریایی و فراس��احل می باشد که 
اپراتوری ترمینال کانتینر ش��ماره یک ش��هید 
رجای��ی را ب��ه عه��ده دارد و با به��ره گیری از 
نیروه��ای متخصص و با تجربه عملیاتی و فنی 
س��رویس دهی کش��تی های کانتینری در این 
ترمینال را بر عهده دارد. همان گونه که اش��اره 
ش��د حوزه فعالیت ش��رکت بتاء در بندر شهید 

رجایی است. 
 ظرفیت های جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه فعالیت ش�ما چیس�ت؟ و 

برای توسعه این ظرفیت چه پیشنهادی 
دارید؟

ب��ا توجه به این ک��ه ح��دود 9۰% از کاالهای 
تج��اری بین المللی از طریق دریا جا به جا می 
ش��ود و کشور ما نیز با دارا بودن کیلومترها مرز 
آبی در شمال و جنوب می توان به طور مستقیم 
از این شیوه حمل و نقل استفاده نموده و بدین 
وس��یله موجب رونق اقتصادی کش��ور ش��ده، 
همچنین واقع بودن کش��ور عزیزمان در مسیر 
کریدور شمال- جنوب این پتانسیل را دارد که 
حلقه اتصال کشورهای آسیایی میانه به دریاهای 
آزاد را به وجود آورد. موقعیت استراترژیک بنادر 
ایران در جنوب و همین طور امنیت بسیار باالی 
کشور شرایط عبور کاالهای ترانزیتی را سهل تر 
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نموده و با برنامه ریزی و ایجاد محیط مناس��ب 
ب��رای ترانزیت می توانیم از این ظرفیت به طور 
مناسب اس��تفاده نماییم. توس��عه تجهیزات و 
امکانات بنادر از اولویت های نایل ش��دن به این 
هدف است، با توجه به این که در حال حاضر در 
سواحل کشور ۱۱ بندر اصلی، بازرگانی با ظرفیت 
بیش از ۱۸۰ میلیون تن وجود دارد، همین امر 
جایگاه سیاس��ی، اقتصادی و جغرافیایی کشور 
را در منطقه و جهان متمایز س��اخته است که 
می بایست با برنامه ریزی و سرمایه گذاری بلند 

مدت از این نقطه قوت استفاده مطلوب نمود. 
 با توجه به شرایط پیش آمده 
در وضعیت سیاس�ی و اقتصادی کش�ور 
در طول یک س�ال گذشته، پیش بینی و 
ارزیابی ش�ما از وضعیت امور دریایی در 
دوران پساتحریم چیس�ت؟ و مجموعه 
ش�ما چه برنام�ه هایی در ای�ن زمینه در 

نظر دارد؟ 
با توجه به اقدامات مثبت دولت محترم تدبیر و 
امید در جهت رفع تحریم ها در ماه های اخیر، 
شرکت های کشتیرانی متعددی تمایل خود را 
در جهت ایجاد سرویس مستقیم به بندر شهید 
رجایی و همچنین سرمایه گذاری در زمینه های 
مختلف، ابراز نموده و آمادگی الزم جهت فعالیت 
و ارتب��اط با این بندر را اعالم نموده اند؛ با توجه 
به این موضوع می توان به وضعیت حمل و نقل 
دریای��ی و به طبع آن وضعیت بنادر ایران را در 
دوران پساتحریم، خوب و رو به رشد پیش بینی 
نمود. شرکت بتاء نیز با تامین قطعات تجهیزات 
و تعمیرات اساسی برخی تجهیزات استراتژیک 
و همچنین انعقاد توافقنامه با ش��ریک خارجی 

جهت س��رمایه گ��ذاری مش��ترک درخصوص 
تامین و تجهیز بندر در پروژه های رو س��اخت 
و زیر س��اخت، آم��اده دوران پس��اتحریم بوده 
و امید اس��ت با برنامه ریزی و س��رمایه گذاری 
های کالن س��ازمان محترم بنادر و دریانوردی 
درخصوص توسعه و تجهیز بندر، توان عملیاتی 
برای مواجهه با افزایش حجم عملیات کانتینری 

گسترش یابد. 
 ب�رای بهب�ود وضعی�ت ام�ور 
دریای�ی در ح�وزه فعالیت ش�ما چه زیر 
ساخت هایی اساسی در کشور نیاز است 
که در دوران پس�اتحریم می توان آن را 

فراهم کرد؟
با توجه به این که جمهوری اسالمی با دارابودن 
بیش از ۱5۰ فروند کشتی اقیانوس پیما )کاالبر 
– نفتی( به عنوان یکی از بزرگ ترین ناوگان های 
دریایی منطقه بوده و از ظرفیت های زیادی در 
حمل و نقل دریایی برخوردار است، می بایست 
در زمینه توس��عه بن��ادر و تجهیز نمودن آن به 
تجهیزات استراتژیک شتاب بیشتری داده شود 

تا بتوان به نیازهای مشتریان پاسخ داد.  
5-  چش�م ان�داز آینده ام�ور دریایی در 

ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
برای جواب به این س��وال باید اس��تناد کنم به 
گزارش بانک جهانی درخصوص پیش بینی رشد 
اقتصادی در سال جاری و سال آینده که طی آن 
رش��د اقتصادی ایران را در س��ال جاری %۱,9 
پیش بینی نموده اس��ت. ای��ن نهاد بین المللی 
پیش بینی کرده است، برداشتن همه تحریم ها 
علیه ایران تا ش��روع سال آینده رشد اقتصادی 
به 5,۸% افزایش خواهد یافت و در سال بعد از 
آن نیز رشد اقتصادی به 6,7% خواهد رسید. با 
استفاده به گزارش مذکور ارتباط مستقیم رشد 
امور دریایی با رش��د اقتصادی انتظار می رود با 
برداشته شدن تحریم ها چشم انداز امور دریایی 

بسیار مثبت و روشن باشد. 
 ب�ا توج�ه ب�ه در پی�ش بودن 
نمایش�گاه  و  همای�ش  هفدهمی�ن 
صنای�ع دریایی، مهم تری�ن اولیت های 
پیشنهادی شما جهت بررسی در کمیته 
های تخصصی انجمن و طرح در قطعنامه 

پایان جهت پیگیری چیست؟
الف( با توجه به نزدیک شدن به دوران پساتحریم 
و به جهت مس��لط ش��دن به نیاز بازار حمل و 
نق��ل دریایی و پیش بینی روند رو به رش��د آن 
سرعت بخشیدن به تجهیز و آماده سازی اسکله 
های کانتینری به طور جدی پیگیری گردد. ب( 
با عنایت به الزامات توس��عه دریا محور و بس��ط 
و اش��اعه فرهنگ دریای��ی و تقویت این صنعت 
ارتباط بین دانش��گاه و صنعت فراهم ش��ود و از 
پایان نامه های دانشجویان دریایی حمایت شود.

با توجه به اقدامات مثبت 
دولت محترم تدبیر و امید در 

جهت رفع تحریم ها در ماه های 
اخیر، شرکت های کشتیرانی 

متعددی تمایل خود را در 
جهت ایجاد سرویس مستقیم 
به بندر شهید رجایی و همچنین 
سرمایه گذاری در زمینه های 
مختلف، ابراز نموده و آمادگی 
الزم جهت فعالیت و ارتباط با 

این بندر را اعالم نموده اند

Marine Engineering
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 )تایدوات�ر مبنی بر تس�ویه و 
توسعه فعالیت ها( شعار امسال شرکت 
ب�وده چق�در توانس�تید ب�ه آن نزدیک 

شوید؟
در رابطه با ش��عار مطرح ش��ده، ما در شرکت 
تایدواتر به دنبال مباحثی که با س��ازمان بنادر 
و پرونده ه��ای بازی که داش��تیم، اولویت امور 
ش��رکت را بر تس��ویه با س��ازمان بنادر و حل 
اختالفات فی مابین قرار دادیم. در همین راستا 
با همراهی مدیران س��ازمان صورت جلس��اتی 
امض��ا و راه حل هایی ب��رای حل اختالفات فی 
مابین پیدا ش��د. با اجرایی ش��دن آن صورت 
جلس��ات، بخش اعظمی از مشکالت و مسائل 
فی ما بی��ن خصوص��ا بدهی ه��ای ش��رکت به 
س��ازمان بن��ادر پرداخت خواهد ش��د که این 
می تواند نقطه خاتمه اختالفات شرکت تایدواتر 

با سازمان بنادر باشد.
به م��وازات این بحث، فعالیت های توس��عه ای 
ش��رکت مدنظر ما بود که من��وط به موافقت 
س��ازمان بنادر بوده اس��ت و اقداماتی در این 

راستا انجام شده است.

از جمل��ه اقدامات صورت گرفته در راس��تای 
توس��عه ش��رکت، مجوز حض��ور در مناقصات 
س��ازمان بن��ادر و دریانوردی، ابالغ س��یلوی 
۴۱۰۰۰ تنی بندر امیر آباد که اقدامات اجرایی 
آن آغاز ش��ده است و بحث واگذاری دو انبار در 
بندر انزلی و بندر امیر آباد است. که امیدواریم 
این س��ه طرح در بنادر شمالی کشور تا پایان 

سال 95 به بهره برداری برسد.
 وضعیت تایدواتر را با توجه به 
رفع تحریم ها چگونه پیش بینی می کنید؟

ما بسیار امیدواریم که در صورت رفع تحریم ها 
و با توجه به اعالم رسمی آقای مهندس سعید 
ن��ژاد )مدی��ر عامل محت��رم س��ازمان بنادر و 
دریان��وردی( که هیچ ممنوعی��ت قانونی برای 
بازگشت تایدواتر به عرصه فعالیتهای خدمات 
بندری و تخلیه بارگیری وجود ندارد. و با عنایت 
به رویک��رد دولت مبنی بر توس��عه خصوصی 
سازی، و ماهیت خصوصی و سهامی عام بودن 
شرکت تایدواتر، و همچنین با توجه به توان و 
تجربه مجموعه، نقش بیشتری در ارائه خدمات 
بندری و دریایی آنها نماییم. تایدواتر می تواند 

یک ب��ازوی اجرایی بس��یار قوی ب��رای نظام 
جمهوری اسالمی و اقتصاد ایران باشد.

 اوضاع س�هام ش�رکت تاید 
واتر را چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به ریزش کلی سهام بورس سهام شرکت 
هم مقداری ریزش داشت اما با برنامه هایی که 
اعالم ش��د و اعتمادی که سهام داران نسبت به 
س��هم شرکت از خود نشان دادند ریزش سهام 
ش��رکت اندک بود و س��هام تایدوات��ر از ثبات 

نسبی برخوردار است.
 بازگش�ت تاید واتر به عنوان 
اپراتور در بنادر ایرانی )بطور مثال شهید 
رجای�ی( را در آین�ده چگون�ه ارزیاب�ی 

می کنید؟
م��ا هم اکنون تح��ت عنوان تایدوات��ر در بندر 
امیر آباد به عنوان اپراتور مش��غول به فعالیت 
هستیم. در بندر عس��لویه یکی از شرکت های 
اقماری ما به نام س��احل گستر اپراتور است و 
در بندر شهید رجایی تصمیم داریم در مناقصه 
آتی ترمینال های ۱ و 2 س��ازمان بنادر شرکت 

کنیم.

تایدواتر بازوی اجرایی بسيار قوی برای اقتصاد ایران
مهندس مهدی اعتصام در گفتگویی گفت: با عنایت به رویکرد دولت مبنی بر توسعه خصوصی سازی، و ماهیت خصوصی شرکت تایدواتر، 
سهامی عام بودن و همچنین با توجه به توان و تجربه مجموعه، تایدواتر می تواند یک بازوی اجرایی بسیار قوی برای نظام جمهوری اسالمی و 

اقتصاد ایران باشد. در ادامه شرح کامل این گفتگو را می خوانید:

مهندس مهدی اعتصام در گفتگویی مطرح کرد؛
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  مهمترین وظیفه آن مجموعه 
چیست و حوزه فعالیت شما بیشتر در چه 

مناطقی است؟
در دهه اخیر، مهمترین وظیفه این شرکت، عبارت 
اس��ت از فعالیت در حوزه سدسازی، تامین آب، 
خطوط انتقال آب و شبکه های آبیاری، زهکشی 
تحت فش��ار، خدمات مهندس��ی ب��رای محیط 
زیست، شبکه جمع آوری برای فاضالب و تصفیه 
خانه مربوط، حوزه های اجرای سدها و شبکه، که 
عمدتا در استان های کردستان، فارس، سمنان، 
لرستان، مازندران، خوزستان و آذربایجان غربی 
بوده است. در میان طرح های مطالعاتی 56 مورد 
مطالعه مرحله یکم سد و ۱2 مورد فاز 2 شبکه 
آبیاری و 2۸ مورد فاز 2، که از حدود ۱9 دستگاه 
س��اختمان سد ساخته شده است و تحویل و یا 
در ش��رف تکمیل است. )کمبود اعتبار سبب به 
طول انجامیدن آن ها شده است( اما در سال های 
۱37۰ تا ۱3۸5 فعالیت هایی در زمینه کارهای 
دریایی، موج شکن ها و سازه های ساحلی از جمله 
کارخانه بزرگ کشتی سازی خلیج فارس، کارخانه 
کشتی س��ازی ندسا در بوش��هر، بزرگراه دریاچه 
ارومیه که پل های ساحلی طرفین دریاچه طراحی 
شده برای تامین گردش آب ساخته نشده و فقط 
حفاظت هیدرولیکی بدنه ۱3 کیلومتری بزرگراه و 
پل میانی به طول حدود ۱۴۰۰ متر ساخته شده 
و مطالعات زیس��ت محیطی کاملی برای آن نیز 

تدوین شده بود.
جمه�وری  ظرفیت ه�ای   
اس�المی ایران در ح�وزه فعالی�ت ش�ما 
چیست و برای توس�عه این ظرفیت چه 

پیشنهادی دارید؟
چون رتبه بن��دی کارهای دریایی در س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور در س��ال ۱3۸۴ 
مس��ترد گردیده است، فعال در زمینه تامین آب 
)ساختمان سد ها و نیروگاه ها( و شبکه آبیاری و 
سامانه انتقال آب و غیره متمرکز است و به علت 
کمبود اعتبارات بس��یاری از شبکه های آبیاری 
و س��امانه انتقال آب شرب سدها باقیمانده، که 

می بایست تکمیل شود. مسلما خطوط انتقال آب 
شرب نسبت به کشاورزی در اولویت است.

 با توجه به ش�رایط پیش آمده 
در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در 
طول یکسال گذشته، پیش بینی و ارزیابی 
ش�ما از وضعیت امور دریای�ی در دوران 
پساتحریم چیس�ت؟ مجموعه شما چه 

برنامه هایی در این زمینه درنظردارد؟
وضعیت امور دریایی به دلیل دولتی بودن بسیاری 
از شرکت های خدمات رسان و نبود اقتصاد رقابتی 
و شفاف سازی فعالیت ها و مهمتر از همه تغییرات 
متناوب و نامناسب مدیریت دولتی که در ۸ سال 
گذشته بدترین ش��رایط را بوجود آورد، صدمات 
ش��دیدی را به ای��ن صنعت وارد نموده اس��ت. 
بوی��ژه آن ک��ه بطورع��ام از فعالیت های صنعت 
کشتی س��ازی داخل کشور حمایت نشده است 
و کوش��ش های دولت های هفتم و هشتم به باد 
رفت و تجدید آن به علت عقب ماندگی و صدمات 

وارده، حالت غیرممکن را به خود گرفته است.
به هر حال صنعت کشتی سازی بسیاری از صنایع 
جانبی را بدنبال دارد که عالوه بر اشتغال فراوان 
و باال بردن توان اقتص��ادی، موتور مولدی برای 

صنایع دریایی خواهد بود.
 چش�م انداز آینده امور دریایی 

در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
کلیه امور، بخصوص کاره��ای بزرگ و پیچیده 
مدت زمانی را به مطالعات گسترده و برنامه ریزی 
دقیق و پایش اج��رای برنامه توام با نظارت های 
مستمر ستادی نیاز دارد. برای صنایع دریایی به 
علت گس��تردگی و نیاز به برنامه مزبور در مورد 
حمل و نقل دریایی و ریلی و تاسیسات مربوط و 
غیره مطرح است، که این پازل به نحوی تدوین 
و اجرا و توس��عه آن مورد پیگیری های مستمر 
باشد و از نظر قوانین جدید جهت برطرف نمودن 
کلیه موانع مربوط به اقتصاد آزاد و فعالیت های 
حرفه ای مربوط، در سواحل آبی جنوبی و شمالی 
و راه ه��ای ارتباطی بین آن ها الزم اس��ت مورد 

بررسی قرار گیرد.
 در پایان هرگون�ه پیش�نهاد و 
نقطه نظر س�ازنده ای در نظر دارید، ارائه 

نمائید.
با توجه به شرایط بسیار سخت و قوانین دست و 
پاگیر فعلی که عموما برای تصدی گری دولتی و 
با تفکر عموما وارداتی و وابستگی، طراحی و پیاده 
سازی شده است الزم است که همکاران گرامی با 
هم اندیشی نقشه راه رسیدن به فضای اقتصادی 
توس��عه محور و رهای��ی از فرهن��گ وارداتی و 

وابستگی، مورد بحث و تدوین قرار گیرد.

از فعاليت های صنعت کشتی سازی داخل کشور حمایت نشده است
حسین جاللی از چهره های شناخته شده صنعت دریایی کشور است، که هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آب نیرو 
مشغول به فعالیت است. وی با توجه به زمینه فعالیت خود از نزدیک با چالش های دریایی کشور درگیر بوده است. در گفت و گوی پیش رو، 

وی بیشتر از وضعیت فعلی این شرکت و شرکت های دریایی در دوران پساتحریم سخن گفته است.

حسین جاللی؛ مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آب نیرو:
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وضعی�ت  از  ش�ما  ارزیاب�ی   
عمومی صنایع دریایی چیست؟

به نظر بنده در دولت جدید دس��تورات بسیار 
مناسبی صادر شده است که اگر به درستی اجرا 
شود موجب رشد و تعالی صنایع دریایی خواهد 
ش��د، اشتغال زایی مناسبی ایجاد خواهد شد و 
اوامر رهبر معظم انق��الب در خصوص اقتصاد 

مقاومتی تحقق خواهد یافت.
دس�تورات  ای�ن  جزی�ات   

چیست؟
ی��ک میلیارد دالر در س��ال از ط��رف صندوق 
توسعه ملی به س��ند کشتی سازی بدون کلی 
گویی ها و واقعا برای کش��تی سازی تخصیص 
داده شده است. در واقع بهانه کشتیرانی ها در 
زمینه کمبود اعتبارات و سرمایه گزاری دولت 

چین خاتمه پیدا خواهد کرد.
اگر بخواهم مطلب را تشریح کنم کشتیرانی های 
ایران��ی مبلغی را به دولت چین و ش��رکتهای 
کشتیسازی این کش��ور پرداخت می کردند و 
مابقی را دولت چین س��رمایه گزاری می کرد. 
کشتی رانی های ایران بعد از کار کردن و کسب 
درامد از کار خود مبلغ را به چین بازمی گرداندند؛ 

ام��ا اکن��ون از محل اعتب��ارات حمایتی دولت 
مابه التفاوت کمبود بودج��ه متقاضی از طریق 
صندوق توس��عه صنایع دریایی به کشتی ساز 
پرداخت می ش��ود و نیازی ب��ه خرید از خارج 
نیس��ت. پس از نظر مالی زمینه تعالی صنعت 

مهیا شده است.
از دیگر سیاس��تهای حمایتی دولت می توان به 
ابالغیه دکتر جهانگیری اشاره کنم که به وزارت 
صنایع دستور صادر داده است که جلو خرید از 

خارج گرفته شود. 
 همانگون�ه ک�ه مطلعی�د مقام 

معظم رهبری بر توسعه دریا محور تاکید 
بس�یار دارند، به نظر ش�ما دلی�ل تاکید 

ایشان چیست؟
سوال بجایی است. تاکید ایشان بسیار صحیح 
و بجاس��ت. این تاکید از آن جهت است که هر 
آنچه بر روی کشتی قرار گیرد قابل ارائه به تمام 
دنیا خواهد بود و از آنجایی که کش��تی های ما 
ب��رای ورود به بنادر جهان باید اس��تاندارد های 
بخصوصی داش��ته باش��ند؛ لذا تولید کنندگان 
کش��تی در کش��ور ملزم هس��تند که کیفیت 
تولیدات خود را تا س��طح اس��تانداردهای بین 
المللی ب��اال ببرند ونهایتا چنین روندی موجب 

توسعه صادرات و اشتغال زایی خواهد بود. 
 زیرس�اخت های کش�ور برای 

رفع نیاز داخلی تا چه حد کافی است؟
امروز خوش��بختانه کش��ور از لحاظ تجهیزات 
کش��تی س��ازی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 
فوالد سازهای ما به کیفیت مطلوبی رسیده اند 
و هراندازه  سفارش داشته باشند توانایی تولید 
دارند. لوله ه��ا، کابلها و تابلوه��ا را در داخل با 
اس��تاندارد خوب می سازند. شرایط کشور برای 
یک جه��ش بزرگ اقتص��ادی در ای��ن زمینه 
مهیاست. تحریم هایی که استخوان ما را خورد 
کرد فرصتی برای صنعتگران کش��ور به وجود 

آورد که روی پای خود بایستند.
 لطفا انجمن صنفی سازندگان 

شناور سازان را معرفی کنید.
انجمن سازندگان شناورها تجهیزات و سازه های 
فراساحلی همانطور که از نامش مشخص است 
انجمنی صنفی است. برخی از سازندگان شناور 
و س��ازندگان تجهیزات و سازه های فراساحلی 
عضو انجمن هستند اما بنده از اینجا از تمامی 
اعضای این خانواده دعوت می کنم که به انجمن 
بپیوندند، علی الخصوص سازندگان تجهیزات. ما 
تمام استاندارد ها و کمک های فنی را در اختیار 
آنها خواهیم گذاش��ت تا بتوانند به س��ازندگان 

اجرای اصل 44 راه نجات شناورسازی در کشور است
صنعت کشتی سازی در کشور فرازو فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته و در دوران تحریم بیشترین آسیب را دید؛ با این حال دولت در 
دوران پساتحریم چاره ای جز حمایت از این صنعت ندارد و تنها راه هم اجرای اصل 44 و واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی است. 
دکتر ناصر فالحی مدیر انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران معتقد است در دولت جدید حمایت های خوبی از 
صنعتگران دریا به خصوص بخش کشتی سازی صورت گرفته که اگر جنبه عملی به خود بگیرد چشم انداز این صنعت در کشور امیدوار کننده 

است. گفتگوی خبرنگار ما با دکتر فالحی در پی می آید:

دکتر ناصر فالحی، رئیس  انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران؛

 امروز خوشبختانه کشور از 
لحاظ تجهیزات کشتی سازی 

در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 
فوالد سازهای ما به کیفیت 

مطلوبی رسیده اند و هراندازه  
سفارش داشته باشند توانایی 

تولید دارند
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تجهیزات دریایی بپیوندند. قابلیت انجمن بسیار زیاد است و پیگیری 
آن برای رفع کمبودها بسیار تاثیرگذار بوده است.

 پیش�نهاد ش�نا برای بهبود وضعیت صنعت کش�تی 
سازی چیست؟

در زمینه شناورس��ازی عمده ش��رکت ها دولتی هستند. شرکت های 
دولت��ی هم راندمان کافی را برای تامین نیاز داخل ندارند. تنها را حل 
این اس��ت اصل ۴۴ را که در مورد خصوصی س��ازی است عملی شود. 
زمانی که آلمان شرقی به آلمان غربی ملحق شد همین وضع را داشت. 
س��ه هزار شرکت دولتی ضرر ده داشتند. از این سه هزار شرکت ۱۴۰ 
ش��رکت را انتخاب کردند؛ دولت آلمان اش��خاص حقیقی و حقوقی با 
صالحیت را شناس��ایی کرد و کارخانه های ضرر ده دولتی را به شرط 
تولید و اش��تغال مشخص به بخش خصوصی واگذار کرد. در ایران هم 
همین الگو باید اجرا ش��ود تا در کنار نظارت دولت بخش تولید هم به 

باروری کافی برسد.
 نقش ش�ورای عالی صنایع دریای�ی در این زمینه را 

چگونه می بینید؟
اکثر کشورهای جهان وزارت دریا داری دارند. ما صنعت گران دریایی تا 
پیش از این متولی معینی نداشتیم. شورای عالی صنایع دریایی نقش 
متولی دارد و ظرفیت مناسبی است که می تواند بحث واگذاری صنایع 
دریایی را به بخش خصوصی مدیریت کند تا نیازمندی های کشور در 

حوزه کشتی در داخل رفع شود و محتاج خرید از خارج نشویم.
 نظر ش�ما در خصوص اظهارات آقای محمد سعیدی 
مدیرعامل شرکت کش�تیرانی ج.ا.ا مبنی بر سفارش به کشتی 
س�ازی ه�ا و بانک ه�ای چینی ب�ا پول ه�ای نفتی بلوکه ش�ده 

چیست؟
خرید از خارج و ریختن پول حاصل از س��رمایه های کش��ور به جیب 
خارجی برای کشور به مثابه سم است. خرید از خارج هیچ سودی برای 
کش��ور ندارد. تولید کننده باید کیفیت کاالی خود را به حد استاندارد 
برساند. مسئولین در هر جایگاهی که قرار دارند باید نگاهشان به تقویت 

صنعت داخلی باشد.
 تاثی�ر همایش صنای�ع دریایی بر صنعت کش�ور را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
باید به دور از تشریفات برگزار شود اینگونه نباشد که دو دستگاه دولتی 
روبروی هم قرار گیرند و از هم تعریف کنند. در ساختار و تعریف و اهداف 
همایش ها در حوزه کشتی سازی باید بازنگری جدی صورت گیرد. باید در 
این گونه همایشها دستگاه های دولتی مورد پرسش گری قرار گیرند که 
چه سفارش��ی به داخل داده شده است؟ و دستگاه دولتی پاسخگو باشد. 
رویکرد این همایش  ها باید در راستایی تقویت تولید داخلی تعریف شود.

 پیش�نهاد شما برای بهبود عملکرد انجمن مهندسی 
دریایی چیست؟

بنده سابقه 2 دوره حضور در هیئت مدیره انجمن را دارم؛ انجمن با تجربه 
بس��یار خوبی که در ۱5 سال گذشته داش��ته حوزه فعالیت خود را در 
بخش علمی باید بسط دهد و توان خود را در راستای انجمن سازندگان 
شناور به کار گیرد. چون این انجمن سازندگان شناور یک صنف بسیار 
گسترده ای را در پشت سر خود دارد و اگر توان و تجربه انجمن مهندسی 
دریایی را در راستای فعالیت انجمن صنفی سازندگان شناور بکار گیرند، 

نتیجه خوبی در بهبود شرایط اقتصاد داخلی خواهد داشت.

مدیر عامل ش��رکت بین المللی پتروبراسان گفت: مهم ترین فعالیت این 
ش��رکت؛ تعمیرات، نوسازی و بازسازی س��کوهای نفتی است و بصورت 
 )SMR Strengthening، Modification & Repair )تخصصی در زمین��ه
فعالیت دارد. حوزه فعالیت این شرکت تمام مناطق عملیاتی شرکت نفت 
فالت قاره ایران و همچنین شرکت پایانه های نفتی خارگ است. علیرضا 
قائمی با اشاره به ظرفیت جمهوری اسالمی ایران برای داشتن نیروی انسانی 
مجرب و آماده به کار در زمینه تعمیرات اظهار داشت: برای توسعه نیروی 
انس��انی در حوزه فعالیت این شرکت، بها دادن به نیروی انسانی جوان و 

کارآمد و شناخت نخبه های این صنعت را پیشنهاد می نمایم.
وی در خصوص فعالیت ش��رکت های دریایی در دوران پساتحریم افزود: 
با توجه به ورود ش��رکت های ب��زرگ بین الملل��ی در قراردادهای نفتی 
جدید )IPC( و تحولی که در آینده در دوران پسا تحریم خواهیم داشت، 
مسلما صنایع دریایی نیز بایس��تی خود را با شرایط جدید سازگار نماید 
و از فرصت پیش آمده   نهایت اس��تفاده را نماید. ش��رکت پتروبراسان به 
عنوان یک شرکت بین المللی سعی می کند با تعامل شرکت های خارجی 
و با استفاده از پتانس��یل صنایع دریایی کشور در پروژه های آتی خود به 
چشم انداز پیشرفتی شرکت نایل آید. علیرضا قائمی افزود: زیرساخت های 
اساسی جهت بهبود وضعیت امور دریایی کشور در حوزه فعالیت شرکت 
پتروبراسان، ساخت ش��ناورهای عملیاتی است، که بیشترین بازده را در 

پروژه های فراساحل داشته باشند.
وی با روش��ن تلقی کردن چش��م انداز آینده امور دریایی ایران، مهم ترین 
اولویت پیش��نهادی خود را جهت بررسی در کمیته های تخصصی انجمن 
اینگونه بیان کرد: رسیدگی به ایجاد بانک اطالعاتی نیاز کشور برای ساخت 
کش��تی ها و واضح شدن سفارشاتی که برای س��اخت کشتی به خارج از 
کش��ور داده می شود. مدیر عامل شرکت بین المللی پتروبراسان در پایان 
ضمن تشکر از انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: بهترین عملکرد انجمن 
مهندسی دریا اینست که در رشد و پیشرفت امور دریایی در کشور تالش 

می کند و از پیشنهادات صاحب نظران در این عرصه نیز استقبال می کند.

با مدیران

باید به نيروی انسانی جوان
و کارآمد بها داده شود

علیرضا قائمی؛ مدیر عامل شرکت بین المللی پتروبراسان:
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مدیر عامل ش��رکت صنایع فراساحلی پردیس 
ج��م کی��ش اف��زود: در ای��ن ن��وع فعالیت ها 
چنانچه گره های مالی پروژه ها برداش��ته شود، 
احتمال بکارگی��ری همزمان ۴۰ دکل حفاری 
 قابل تصور اس��ت. از این رو ب��ا توجه به وجود 
ش��رکت های همکار پیش بینی می شود سهم 
این ش��رکت پش��تیبانی از حداقل ۴ دکل در 

سال است.
حس��ین رنجبران همچنین در خصوص پیش 
بینی خود از وضعیت آتی شرکت های دریایی، 
در دوران پس��اتحریم اظهار داشت: پیش بینی 
واقع گرایانه این اس��ت که پساتحریم بایستی 
شروع شود تا متناسب با تصمیمات کارفرمایی 
بتوان ارزیابی نمود. ش��رکت صنایع فراساحلی 
پردیس جم کیش به همراه تصمیمات مدیران 
عال��ی بخش کارفرمایی برنامه ریزی می نماید، 
چنانچه تصمیم نهایی در بهره گیری پیمانکاران 

داخلی باشد.
وی در ادام��ه گف��ت: بدیه��ی اس��ت برنام��ه 
ریزی ما هم متناس��ب با ای��ن تصمیم خواهد 

ارزیابی بخش خصوصی از آینده دریا
منوط به تصميمات دستگاه های دولتی است

مدیر عامل شرکت صنایع فراساحلی پردیس جم کیش، که مهم ترین وظیفه آن تأمین وپشتیبانی نیازمندیهای دکل های حفاری در دریا و 
انتقال و تثبیت آن ها در موقعیت های پروژه های و همچنین اجاره شناور ها، تعمیرات و مدیریت و راهبری آن ها است، در مورد فعالیت های 
این شرکت گفت: فعالیت فراساحلی در بخش نفت و گاز کشور دارای ظرفیت فراوانی است، اما آنچه به این شرکت مرتبط است، تامین شناور، 

تعمیرات، مدیریت و راهبری، تهیه مواد مصرفی، تامین قطعات و انتقال دکل های حفاری از نقطه ای به نقطه دیگر است.

حسین رنجبران؛ مدیر عامل شرکت صنایع فراساحلی پردیس جم کیش:

پیش بینی واقع گرایانه این 
است که پساتحریم بایستی 
شروع شود تا متناسب با 

تصمیمات کارفرمایی بتوان 
ارزیابی نمود. شرکت صنایع 
فراساحلی پردیس جم کیش 
به همراه تصمیمات مدیران 
عالی بخش کارفرمایی برنامه 

ریزی می نماید،

ب��ود، اما چنانچه برای ادامه پ��روژه بخواهند از کمپانی های 
بزرگ خارجی اس��تفاده نمایند، ب��ه فراخور نوع قرارداد آنها 

برنامه ریزی خواهیم داشت.
مدیر عامل شرکت صنایع فراساحلی پردیس جم کیش، در 
پاسخ به این سوال که »برای بهبود وضعیت امور دریایی چه 
زیرساخت های اساسی در کشور موردنیاز است؟« خاطرنشان 
ساخت: امکانات و تجهیزات مورد نیاز در حوزه فعالیت این 
شرکت، در داخل قابل دسترسی نیستند و آن ها را از خارج 
از کشور بصورت اجاره تامین می نماییم که معادل 7۰ درصد 
منابع مالی یک عملیات دریایی را شامل می شود، این مبلغ 
ممکن اس��ت در کل پروژه قابل مالحظه نباشد اما برای آن 
عملیات زیاد است و می توان این مبلغ را در سرمایه گذاری 

صرف نمود.
وی در همین راس��تا افزود: ع��الوه بر اینکه در یک عملیات 
دریای��ی انتقال دکل حداقل 6۰ نیروی انس��انی که بر روی 
یدک کش ه��ا فعالیت دارند درگیر هس��تند ک��ه طبعا همه 
غیرایرانی خواهند بود و کلیه مواد خوراکی و نیازمندی های 
آن ه��ا نیز از خ��ارج خواهد بود، حال چنانچه این س��رمایه 
گ��ذاری را بتوان از طریق حمایت مالی و تضمینی توس��ط 
ش��رکت های داخلی انج��ام داد، در این ح��وزه اتفاق خوبی 

خواهد افتاد.
حسین رجبران در خصوص ارزیابی اش از چشم انداز آینده 
امور دریایی در ایران گفت: امور دریایی یک واژه کلی است 
که یک ماهیگیر محلی تا وزارت نفت را شامل می شود، آنچه 
مس��لم است دستگاه هایی که از دریا استفاده می نمایند و از 
آن به��ره می برند و حیات آن ها از دریا اس��ت، اغلب دولتی 
هس��تند و بخش خصوصی خدمات دهنده به این دستگاه ها 
هس��تند، لذا ارزیابی بخش خصوصی از آینده دریا منوط به 

تصمیمات این دستگاه دولتی است.
مدیر عامل ش��رکت صنایع فراس��احلی پردیس جم کیش، 
در پایان در مورد مهم ترین اولویت پیش��نهادی خود، جهت 
بررس��ی در کمیته های تخصصی انجمن اظهار داشت: باید 
یک پیگیری مس��تمر در جهت تخصیص منابع مالی واقعی 
با بهره کم برای خرید و ساخت شناور و تثبیت نرخ سوخت 

مصرفی برای شناورهای فراساحلی، صورت پذیرد.
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 مهمترین وظیفه آن مجموعه 
چیست و حوزه فعالیت شما بیشتر در چه 

مناطقی است؟
ال�ف( ارتقاء س��طح دانش فن��ی در حوزه های 

فعالیت شرکت.
ب( انجام صحیح و مسئوالنه پروژه های جاری در 

حوزه دریا با رعایت اصول مهندسی نوین.

جمه�وری  ظرفیت ه�ای   
اس�المی ایران در ح�وزه فعالی�ت ش�ما 
چیست و برای توس�عه این ظرفیت چه 

پیشنهادی دارید؟
ب��ا توجه ب��ه ش��رایط تحریم های اقتص��ادی و 
تکنولوژیکی به وجود آمده در س��نوات گذشته 
برای کشور عزیزمان ایران، لزوم ایستادگی هرچه 
بیشتر در بخشهای مختلف صنعت و گسستن 
زنجیرهای وابستگی به کش��ور های دیگر قابل 

توجه است. 
از این رو در بخش نگهداری و تعمیرات تجهیزات 
اس��تراتژیک این مرز و بوم از قبیل ش��ناورهای 
عملیاتی، تاسیسات حوزه دریایی و... نیاز مبرم به 

ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی دیده می شود.
 با توجه به ش�رایط پیش آمده 
در وضعیت سیاس�ی و اقتصادی کش�ور 
در طول یک س�ال گذش�ته، پیش بینی و 
ارزیابی ش�ما از وضعیت ام�ور دریایی در 
دوران پسا تحریم چیست؟ مجموعه شما 
چه برنامه هایی در این زمینه در نظر دارد؟

با توجه به اهمیت حوزه دریا به عنوان یکی از اصلی 
ترین پل های ارتباطی بین کشورها در عصر جدید 
به نوعی بستر انتقال کش��ور به دوره پسا تحریم 

بی شک دریا و حوزه های مرتبط با آن است.
همان گون��ه که می دانید، بخ��ش اعظم صنایع 
مادر کش��ور از قبیل نفت،گاز، بازرگانی، شیالت 
و... به صورت مستقیم، همچنین بخش معدن، 
ف��والد و... به عنوان دیگر صنایع بزرگ کش��ور 
به ص��ورت غیرمس��تقیم )در بخ��ش ترانزیت 

و...( ارتب��اط تنگاتنگی با ح��وزه دریا و صنایع و 
تجهیزات وابس��ته به آن دارند. از این رو تعریف 
صحیح زنجیره های صنعت در این حوزه شایان 

توجه است.
حفظ و نگه��داری از تجهیزات دریایی به عنوان 
سرمایه های کشور و ارتقاء سطح فرهنگ نگهداری 
و تعمیرات در میان مدیران، مهندسین و کارکنان 
عزیز این بخش یکی از پارامترهای مهم و اساسی 
در راستای نیل به این اهداف می باشد که در سایه 
آن سطح آماده به کاری تجهیزات دریایی باالرفته 
و در نتیجه این قلب تپنده همواره نبض اقتصاد 
جاری در شریان اصلی کش��ور عزیزمان ایران را 

منظم و یکنواخت می سازد.
 ب�رای بهب�ود وضعی�ت ام�ور 
دریای�ی در ح�وزه فعالیت ش�ما چه زیر 
س�اخت های اساسی در کشور نیاز است 
که در دورا ن پس�ا تحریممی ت�وان آن را 

فراهم کرد ؟
ب��ه اقتضای ش��رایط نوین جهان��ی، دوره حصر 
دانش و تکنولوژی سپری شده است و کشور های 
مختل��ف مس��یر پیش��رفت خ��ود را در انتقال 
تجربیات بی��ن یکدیگر و همپوش��انی علمی و 
تکنولوژیکی یکدیگر می بینند، از این رو پیشنهاد 

می گردد شرکت های داخلی فعال در این حوزه 
با تشکیل کمیته های مشترک علمی، همچنین 
کار گروه های فنی و مهندسی مرتبط از دو منظر 

به این مهم توجه نمایند:
الف ( انتقال دانش و تجربیات مشترک در میان 

شرکت های داخلی 
ب ( بهره گیری از تجربیات و دانش شرکت های 

خارجی در دوره پسا تحریم 
 چش�م انداز آینده امور دریایی 

در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من با توجه به تحوالت اخیر چشم انداز 

آینده امور دریایی در ایران بسیار روشن است.
• "با توجه به در پیش بودن هفدهمین همایش 
و نمایشگاه صنایع دریایی، مهمترین اولویت های 
پیشنهادی شما جهت بررس��ی در کمیته های 
تخصصی انجمن و طرح در قطعنامه پایانی جهت 

پیگیری چیست ؟"
هم اندیش��ی در جهت استفاده هرچه بیشتر از 
تجربیات فنی و مهندس��ی شرکت های خارجی 
در س��ایه همکاری ه��ای مش��ترک دوره پس��ا 
تحریم و هدف گذاری در جهت انتقال دانش به 
داخل کشور. همچنین کاهش سطح وابستگی 
تکنولوژیکی به ش��رکای خارج��ی و در   نهایت 
ایجاد بستری برای استفاده مشترک شرکت های 

داخلی از تجارب پروژه های صنعتی.
 در پای�ان هرگونه پیش�نهاد و 
نقطه نظر س�ازنده ای در نظر دارید، ارائه 

نمایید.
پیشنهاد می شود، ش��رکت های حضور یافته در 
نمایشگاه عالوه بر ممیزی جنبه های بصری از قبیل 
دکوراسیون، امکانات و... از جنبه های فنی علمی از 
قبیل اطالع رس��انی صحیح به بازدید کنندگان، 
انتش��ار کتب و مقاالت علمی و نشر آن در سطح 
نمایشگاه، ایجاد نشست ها و کارگروه های علمی در 
حوزه کاری خود و بازاریابی مناس��ب طرف های 
داخلی و خارجی و... مورد توجه قرار گرفته و در 

قطعنامه پایانی مورد بررسی قرار گیرند.

دریا، بستر انتقال کشور به دوران پساتحریم است
اشکان بابا زاده، مدیر عامل شرکت مهندسی فراساحل یاس؛ پیشنهاد کرد: »به اقتضای شرایط نوین جهانی، دوره حصر دانش و تکنولوژی 
سپری شده است و کشور های مختلف مسیر پیشرفت خود را در انتقال تجربیات بین یکدیگر و همپوشانی علمی و تکنولوژیکی یکدیگر 
می بینند از این رو، شرکت های داخلی فعال در این حوزه با تشکیل کمیته های مشترک علمی، همچنین کار گروه های فنی و مهندسی باید به 

این امر مهم توجه نمایند«

گفتگو با اشکان بابا زاده؛ مدیر عامل شرکت مهندسی فراساحل یاس
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حس��ن قربانی اف��زود: برنامه ری��زی اصولی و 
اجرای به موقع برنامه های از پیش تدوین شده 
را الزمه حل و فصل  چالش رقابت در س��طح 

بین المللی دانست. 
وی ضمن اع��الم این مطلب که حوزه فعالیت 
آن شرکت مدیریت شناور های اقیانوس پیمای 
شرکت کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه داخلی و بین المللی اس��ت گفت: »برای 
بهب��ود وضعیت امور دریای��ی در این حوزه در 
دوران پسا تحریم زیرساخت های زیر مورد نیاز 

است.
1- ارتقا س��طوح مختلف آموزش های پرسنل 

دریا و خشکی
2- ارتق��ا س��اختار و به روز رس��انی روش ها، 

سیستم ها و ابزار ها 
3- ارتق��ا کمی و کیفی نظ��ام جامع مدیریت 

منابع انسانی
وی ظرفیت ه��ا و پتانس��یل های موج��ود در 
خص��وص مدیریت کلیه کاس��تی ها در داخل 
کش��ور را مطل��وب ارزیابی ک��رد و گفت: »به 
تناسب تعداد و تنوع کش��تی ها، آمادگی الزم 

جهت توسعه وجود دارد. 
قربانی در پاس��خ به پرس��ش ماری��ن نیوز در 
خصوص وضعیت امور دریایی در دوران پس��ا 
تحری��م و برنامه های آن ش��رکت برای پس از 
تحری��م گفت: »پی��ش بینی اینجان��ب رونق 
گسترده و سریع فعالیت های دریایی در حوزه 
حمل و نقل دریایی در دوران پسا تحریم بوده 
و از برنامه های این شرکت بروز رسانی خدمات 
)از نقطه نظر کمی و کیفی( مطابق نقشه جامع 

راه است.
مدیرعامل ش��رکت مدیریت کش��تی راهبران 

امید دریا با اشاره به در پیش بودن هفدهمین 
همایش و نمایشگاه صنایع دریایی، مهمترین 
اولویت ه��ای پیش��نهادی جهت بررس��ی در 
کمیته های تخصصی انجمن مهندسی دریایی 
و ط��رح در قطعنامه پایان��ی جهت پیگیری را 

بدین صورت ذکر کرد:
1- اصالحات مورد نیاز در س��اختار، روش ها و 

ابزار ها
2- تعامل ارگان های ذیربط دریایی 

3- آموزش نیروی کار دریا و خشکی
4- توجه ویژه به سرمایه های انسانی

وی در پایان پیشنهاد داد: »ساز و کاری قابل 
اتکا جه��ت اجرا و عملی س��ازی خروجی ها و 
نتایج همایش ها و نشست های تخصصی نظیر 
همای��ش و نمایش��گاه صنای��ع دریایی کیش 

ایجاد شود«

مهدی تندپور در رابطه با توس��عه ظرفیت های 
موسس��ات دریایی پیش��نهاد کرد: ب��ا توجه به 
مرزهای آبی طوالنی و ضرورت توس��عه صنایع 
دریایی و از طرفی بازار بکر و ظرفیت های بالقوه 
عل��م و فناوری ه��ای دریای��ی دولتمی تواند در 
شکوفا شدن و رشد این صنایع نقش حمایتی و 
برنامه ریزی خود را بیش ار پیش اجرا نماید. وی 
همچنین در خصوص راهکارهای موثر در روند 
توسعه اظهار داشت: ممنوعیت خرید کشتی از 
خارج، ارائه تس��هیالت ساخت و تعمیر شناور و 
تنوع بخشی به فعالیت های دریایی بخصوص با 
تمرکز بر شرکت های دانش بنیان حوزه دریایی 

موثر خواهد بود.
مدیرعام��ل موسس��ه دریایی ش��هید محالتی 
با اش��اره ب��ه دوران پس��اتحریم گف��ت: با لغو 

تحریم ه��ای ظالمان��ه امکان س��اخت و تعمیر 
ش��ناورها با حداقل 2۰ درصد کاهش در زمان 
و هزینه میس��ر خواهد بود. تندپور در پاسخ به 
این سوال که "برای بهبود وضعیت امور دریایی 
در حوزه فعالیت شما چه زیرساخت های اساسی 
در کشور مورد نیاز است؟" افزود: توسعه مراکز و 
یاردهایی که قابلیت از آب گیری شناور را داشته 
باشند و کاهش تعرفه های گمرکی برای کشتی 
سازان و مالکین کش��تی ها و ایجاد مراکز ویژه  
کشتی سازی می تواند در توسعه صنایع دریایی 

در همه زمان ها موثر باشد. 
وی درباره چش��م انداز آینده امور دریایی خاطر 
نش��ان کرد: با توجه به فرس��ودگی ناوگان های 
س��نتی و همچنین نیازمندی ه��ای جدید بازار 
آینده پر رون��ق خواهد بود. این فعال حوزه دریا 

در پایان مهمترین اولویت های پیشنهادی خود 
را ب��رای هفدهمی��ن همایش دریای��ی اینگونه 

برشمرد: 
 مدیریت فرایندها در یاردهای کشتی سازی 

و فراساحل
 حمای��ت از تولید کنندگان تجهیزات دریایی 

در داخل کشور
 بهینه سازی سرفصل های آموزشی رشته های 

دریایی
 رف��ع موان��ع قانون��ی واردات و همچنی��ن 

معافیت های مالیاتی و گمرکی صنایع دریایی
 ایجاد مناطق ویژه کش��تی س��ازی در نقاط 

مختلف کشور
 ممنوعیت خرید کش��تی از خ��ارج و واردات 

تجهیزاتی که در داخل قابل تولید است.

رقابت پذیری در سطح بين المللی چالشی قابل تأمل است

ممنوعيت خرید کشتی از خارج  راهی برای توسعه صنایع دریایی

مدیرعامل شرکت مدیریت کشتی راهبران امید دریا گفت: »امور دریایی ایران به جهت رونق کسب و کار، فرصت های زیادی را شاهد خواهد 
بود، لیکن موضوع رقابت پذیری در این حوزه در سطح بین المللی، چالشی قابل تامل بوده«.

مدیرعامل موسسه دریایی شهید محالتی که در زمینه تامین نیازمندی های طراحی، ساخت، تعمیرات و بازسازی شناورهای نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی فعالیت دارد، گفت: این شرکت با توجه به ظرفیت مازاد 50 درصدی به دیگر ارگان ها، شرکت ها و افراد بخش 

خصوصی نیز خدمات فنی ارائهمی گردد و با توجه به موقعیت این موسسه در استان بوشهر، عمده مشتریان این موسسه از این استان است.

حسن قربانی، مدیرعامل شرکت مدیریت کشتی راهبران امید دریا:

مهدی تندپور؛ مدیرعامل موسسه دریایی شهید محالتی:
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 مهمترین وظیفه آن مجموعه 
چیست و حوزه فعالیت شما بیشتر در چه 

مناطقی است؟
رییس هیئت مدیره این ش��رکت، در خصوص 
فعالیت های این ش��رکت گفت: در حال حاضر 
تنها نیمی از فعالیت های فراساحلی توسط بخش 
خصوص��ی ایرانی انجام می ش��ود و این موضوع 
به دلیل ع��دم مدیریت متمرک��ز، عدم رعایت 
اس��تاندارد کاری در ح��د مطل��وب و همچنین 
ناهماهنگی بین بخش ه��ای مختلف ذیربط در 

این صنعت می باشد. 
 وضعیت فعالیت های فراساحلی 

در حال حاضر به چه صورت است؟
وی همچنین خاطر نش��ان کرد: مؤدی صنعت 
دریایی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی می باشد 
که حضور بس��یار ضعیف و غیرکارشناس��انه در 
صنعت فراساحلی دارد که این خود یکی از دالیل 

اصلی ضعف صنعت فراساحلی در ایران است. 
 با توجه به ش�رایط پیش آمده 
در وضعیت سیاس�ی و اقتصادی کش�ور 
در طول یک س�ال گذش�ته، پیش بینی و 
ارزیابی ش�ما از وضعیت امور دریایی در 
دوران پس�اتحریم چیس�ت؟ مجموع�ه 
شما چه برنامه هایی در این زمینه در نظر 

دارد؟ 
بهمن براتی در خصوص وضعیت آتی شرکت های 
فراس��احلی در دوران پساتحریم گفت: به دلیل 
عدم تمرکز و نبود تیم متخصص فراساحلی در 
مجموعه مدیریتی پیش بینی بنده قبضه کامل 
این بازار بعد از دوران تحریم توسط شرکت های 
ب��زرگ اروپایی و تأمی��ن کننده های منطقه ای 
خواه��د بود، به طوریکه امی��د حضور حتی 3۰ 
درص��د از بخ��ش خصوصی ایران��ی در فعالیت 

فراساحلی وجود ندارد. 
رییس هیئت مدیره ش��رکت دری��ا تدبیرگران 
کی��ش در ادامه افزود: ت��الش این مجموعه در 
حد توان خود به جهت آماده سازی تجهیزات و 

شناورها، برای دوران بعد از تحریم و ایجاد ارتباط 
با ش��رکت های بزرگتر به جه��ت تقویت بنیه و 
حضور فعال در اجرای پروژه های فراس��احلی در 

آینده می باشد.
 برای بهبود وضعیت امور دریایی 
در حوزه فعالیت شما چه زیرساخت های 
اساس�ی در کشور نیاز است که در دوران 

پساتحریم می توان آن را فراهم نمود؟ 
از نظر بنده، این مسائل باید در اولین زمان ممکن 
ایجاد شود که البته شخصاً به عنوان یک رؤیا به 

آن فکر می کنم: 
الف( س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی جمهوری 
اسالمی بایستی توسط یک تیم کامالً دریایی و 
حرفه ای در زمینه تجارت، حمل و نقل دریایی، 
فعالیت های فراس��احلی و ماهیگیری مدیریت 
ش��ود. حضور و انتصاب افراد با پشتوانه و تجربه 
مدیریت��ی متف��اوت بزرگترین ضرب��ه را به این 

صنعت وارد آورده است.
ب(مدیریت نفتی ای��ران باید بپذیرد که بخش 
فراس��احل ب��ه عن��وان یک��ی از اصلی تری��ن و 
تخصصی ترین ش��اخه های زی��ر مجموعه این 
صنع��ت ملی، احتیاج به توج��ه و نگاه حرفه ای 
داش��ته و لذا با ایجاد و حضور تخصصی معاونت 

فراس��احلی در جایگاه کالن مدیریتی، نس��بت 
به برنامه ری��زی، نظارت و تقوی��ت این صنعت 

استراتژیک اقدام نماید. 
ج(رابطه صنعت فراس��احلی با بخش خصوصی 
به دور از گرایشات سیاس��ی و جناح بندی های 
اقتص��ادی باید ب��ه هم��راه پش��تیبانی مراکز 
سرمایه گذاری با حداکثر توان برنامه ریزی شود، 
تا اوالً حجم عظیمی از سرمایه این مملکت که 
در حال حاضر به خارج از کشور منتقل می شود 
به داخل بازگردد، ثانیاً در راستای ایجاد تقویت 
اقتصاد مقاومتی، حداکثر استفاده از توان بومی 
به کار گرفته و از خطرات محدودیت ها و تحریم ها 
در آینده مصون باشیم و ثالثاً اشتغال زایی بسیار 

خوبی در کشور توسط این صنعت ایجاد شود. 
د( صنعت نفت به بخش خصوصی داخلی اعتماد 

کرده و از آن پشتیبانی نماید. 
 چشم انداز آینده امور دریایی 

در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
رییس هیئت مدیره ش��رکت دری��ا تدبیرگران 
کیش با انتق��اد از س��کان داری و فعالیت افراد 
ناآگاه و غیرمرتبط در این صنعت گفت: تا وقتی 
که این افراد غیرمتخصص برسر کارند نمی توان 
چشم انداز روش��نی را برای امور دریایی تصور 

کرد.
 ب�ا توج�ه ب�ه در پی�ش بودن 
هفدهمی�ن نمایش�گاه صنای�ع دریایی، 
مهمترین اولویت های پیش�نهادی شما 
جهت بررس�ی در کمیته های تخصصی 
انجمن و طرح در قطعنامه پایانی جهت 

پیگیری چیست؟
بهمن برات��ی در پایان در خصوص فعالیت های 
انجمن های دریایی اظهار داشت: به منظور ایجاد 
حرکت و تغیی��ر در وضعیت موجود در صنعت 
فراساحلی باید زیرمجموعه های انجمن به طور 
تخصصی در مسائل ورود پیدا کرده و به عنوان 
مشاورینی امین، راهگشایی و تصمیم سازی را در 

الیه های مدیریتی صنایع دریایی انجام دهند. 

قبضه بازار فراساحل، توسط شرکت های بزرگ اروپایی
ش�رکت دریا تدبیرگران کیش که در حوزه اجرای پروژه های فراس�احلی در خلیج فارس مانند نصب س�ازه های س�نگین، انجام عملیات 
لوله گذاری و کابل گذاری در بستر دریا، انجام پروژه های زیرآبی مانند نصب اِسپول و رایزر و تعمیر لوله های آسیب دیده، تأمین شناورهای 
تخصصی فراساحلی مانند شناورهای لوله گذار، شناورهای دی-پی-2، انتقال سازه های سنگین فراساحلی به روش یدک کشی و یا حمل 
خشک، ارائه خدمات مشاوره حقوقی جهت خرید و اجاره شناورهای فراساحلی و دریایی و همچنین انجام بازرسی های دریایی و فراساحلی 

تحت نظارت کالس های معتبر فعالیت دارد.

بهمن براتی؛ رییس هیئت مدیره شرکت دریا تدبیرگران کیش پیش بینی کرد:

Marine Engineering
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 مهمترین وظیفه 
و  چیس�ت  مجموع�ه  آن 
محور فعالیت ش�ما بیشتر 

در چه مناطقی است؟
این سازمان بهره برداری از 
توانمندی های موجود صنایع کش��ور و حمایت 
از آن ه��ا در عرصه های داخل��ی و بین المللی را 
بعنوان ماموریت خویش تعریف نموده است و بر 
این اس��اس با توجه به در اختیار داش��تن سهام 
بزرگ ترین مجتمع صنایع دریایی کشور یعنی 
شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ایران )ایزوایکو( و برخورداری از اختیارات قانونی، 
به عنوان مهم ترین مجموعه صنعتی و اثرگذار در 
حوزه صنعت س��اخت و تعمیر کشتی و صنایع 
فراس��احل، سیاس��ت های اجرایی متناس��ب با 
ماموریت فوق را بر اس��اس مطالعات انجام شده 
وضعیت جاری صنعت کش��تی سازی داخلی و 
بررس��ی پیرامون نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و 
تهدیدهای این صنعت، تعریف و در برنامه کاری 
خود قرار داده است، که در زیر به برخی از آن ها 

اشاره می شود:
 هماهنگی های فرابخش��ی و توس��عه صنایع 

دریایی.
 تقویت و حمایت از بخش خصوصی فعال در 

زمینه های مختلف مرتبط با صنایع دریایی.
 بازنگ��ری و هماهنگی قوانین و آئین نامه   های 
موجود و تدوی��ن قوانین جدید مورد نیاز جهت 
تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت در بخش صنایع 

دریایی.
 کسب فناوری های نوین و ارتقاء سطح علمی 

و فنی کشور در صنایع دریایی.
 ارتب��اط با مراکز علمی کش��ور و دنیا و جذب 
آخرین دستاورد های تکنولوژی و ایجاد یا توسعه 
مراکز تحقیقاتی دریایی جهت تسهیل انتقال و 

بومی سازی آن.
 اس��تفاده از بازارهای بزرگ داخلی به منظور 
آماده ش��دن جهت حض��ور در عرص��ه رقابت 

جهانی
 تقوی��ت پیمان ه��ای منطق��ه ای و جهانی و 

استفاده از آن برای توسعه صنایع دریایی.
 حمایت از ایجاد و توس��عه صنایع دریایی در 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
 کمک به تکمیل چرخه تولید در صنایع مرتبط 

با صنایع دریایی.
 ظرفیت های جمهوری اسالمی 
ای�ران در حوزه فعالیت ش�ما چیس�ت و 
برای توسعه این ظرفیت چه پیشنهادی 

دارید؟
دارا بودن سهم و تسلط بر دریا، با داشتن بیش از 
3۰۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب، قرار 
گرفتن در منطقه اس��تراتژیک جغرافیایی بین 
خلیج فارس و دریای خزر، سرمایه گذاری های 
عظی��م صورت گرفته و در حوزه بهره برداری از 
منابع نفت و گاز، سرمایه گذاری صورت گرفته در 
خصوص ایجاد زیر ساخت های ساخت و تعمیر 
شناور و صنایع فراساحل، دارا بودن ناوگان عظیم 
حم��ل و نقل دریایی در بخش تجاری و نفت و 
فرآورده های مربوط و بازار گسترده نیاز کشور و 
منطقه جهت س��اخت و تعمیر کشتی و صنایع 
فراس��احل و اش��تغال زایی این صنایع در کنار 
تجارب موفق در اج��رای پروژه های بزرگ ملی 
با رعایت استانداردهای بین المللی و همچنین 
نیروی انسانی تحصیل کرده و پیشرفت علمی 
کش��ور از جمله ظرفیت های کش��ور در حوزه 
صنای��ع دریایی اس��ت. که به منظور اس��تفاده 
بهینه و ارتقاء این ظرفیت ها در راستای نیل به 
رشد اقتصادی و اعتالی جایگاه صنایع دریایی 

می توان پیشنهادات ذیل را مطرح نمود:
۱( توج��ه خاص و لحاظ نمودن صنایع دریایی 
بویژه صنعت کشتی سازی در برنامه های توسعه 

کشور و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴.
2( تهیه و تدوین سیاس��ت ها و استراتژی های 
کالن کش��ور در صنایع دریایی که سیاستهای 
اس��تراتژیهای کالن کش��ور در ح��وزه صنعت 

دریایی توسط سازمان گسترش انجام شده است 
و به زودی نتای��ج آن در اختیار فعاالن و عالقه 

مندان این صنعت قرار خواهد گرفت.
3( بررس��ی قوانین و مق��ررات مرتبط با صنایع 
دریایی، شناس��ایی کاستی ها، نواقص موجود و 

تدوین قوانین و مقررات تکمیلی.
۴( ب��روزآوری و اجرای کامل قانون توس��عه و 
حمای��ت از صنایع دریایی و نظارت بر حس��ن 

اجرای آن.
5( تامی��ن منابع مالی صندوق توس��عه صنایع 
دریای��ی و دیگر منابع مالی قابل حصول جهت 
در اختیار قرار دادن به س��ازندگان و س��فارش 

دهندگان کشتی.
6( تنظی��م روابط، ایجاد انس��جام و هماهنگی 
بین دستگاه های اجرایی به منظور حسن انجام 

وظایف مرتبط با صنایع دریایی.
7( ایجاد یکپارچگی و همسویی در تصمیمات و 

اقدامات جامعه صنایع دریایی.
۸( اصالح برخی زیر س��اخت های قانونی جهت 
برابر کردن شرایط رقابتی شرکت های داخلی با 

شرکت های خارجی.
9( اج��رای قوانین حمایت��ی و از جمله اجرای 
کامل قانون حداکثر اس��تفاده از توان داخلی و 

مصوبات هیئت محترم وزیران و نظارت بر آنها.
۱۰( اس��تفاده از قدرت خرید ش��ناور در کشور 
جهت برقراری و ایجاد همکاری فیمابین کشتی 
سازان داخلی و کشتی س��ازان معتبر خارجی 
که موجب ارتقاء توان فنی و اجرایی سازندگان 
داخلی و نهادینه ش��دن تکنولوژی انتقال یافته 

طراحی و ساخت شناور می گردد.
۱۱( ایجاد هماهنگی میان نهادها و سازمان های 
مص��رف کننده و ش��رکت های تولی��د کننده 

داخلی.
۱2( اصالح و ایجاد شرایط مناسب در نظام های 
بانکی، بیمه ای و گمرکی متناسب با نیاز صنعت 

کشتی سازی.
۱3( کمک به بخش خصوصی و پیمانکاران برای 

رونق اقتصادی در پساتحریم، از راه دریا
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان یک سازمان توسعه ای، وظیفه تسهیل نمودن شرایط و ایجاد زمینه های الزم جهت توسعه 
هدفمند صنعت کشور را به عهده دارد و همچنین در راستای اهداف و ماموریت تدوین شده، صنایع دریایی را یکی از مهمترین محورهای 
صنعتی برای تحقق این مهم می داند و آن را در اولویت های برنامه های خود قرار داده است. به منظور آشنایی با دیگر فعالیت های این سازمان و 

پیش بینی آنها از آینده امور دریایی در ایران، گفتگویی داریم با سعید جعفری؛ مدیر صنایع فلزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

سعید جعفری؛ مدیر صنایع فلزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: 
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فعال شدن هرچه بیشتر و موثرتر.
۱۴( مساعدت به فعال شدن صنایع پایین دستی 
و باالدس��تی صنایع دریایی که موجب کاهش 

وابستگی به شرکت های خارجی می شود.
۱5( تهیه و تدوین سیاست ها و استراتژی های 
توس��عه اجتماعی مناطق جنوبی کشور جهت 

ایجاد شرایط مناسب رفاهی و تسهیالت الزم.
 با توجه به ش�رایط پیش آمده 
در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در 
طول یکسال گذشته، پیش بینی و ارزیابی 
ش�ما از وضعیت امور دریای�ی در دوران 
پساتحریم چیس�ت؟ مجموعه شما چه 

برنامه هایی در این زمینه در نظر دارد؟
به طور حتم تغییر ش��رایط و امکان همکاری و 
تعامل گس��ترده با سایر کش��ورها در حوزه های 
مختلف ام��ور دریایی از جمله به��ره برداری از 
میادین نفت و گاز)صنایع فراس��احل(، حمل و 
نقل دریایی، ساخت و تعمیر شناور، وضعیت این 
امور را بهبود خواهد بخش��ید، که ضرورت دارد 
در انتخاب کش��ورهای همکار و موضوع و نحوه 
همکاری به منظور رعایت مصالح و منافع کشور 
دقت عمل الزم بکار گرفته شود. با توجه به بازار 
مناسب ایران و منطقه و ثبات سیاسی و امنیت 
مطلوب ای��ران در مناطق خاورمیانه و آس��یای 
مرکزی و زیر س��اخت های موجود در کش��ور، 
کش��ورهای دارای دانش فنی و امکانات همگی 
عالقمند به حضور در ایران و همکاری با کشور 
می باشند، که حضور متعدد هیئت های اعزامی 
از کش��ورهای مختلف اروپایی، آسیایی نشانگر 
این موضوع اس��ت. سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران هم با استقبال از فرصت ایجاد شده، 
اهداف مورد نظر خود در همکاری مش��ترک از 
جمله انتقال تکنولوژی، استفاده از توانمندی های 
مدیریتی، بازاریابی بر اس��اس برند و اعتبار بین 
المللی کش��ورهای عالقمند را از طریق سرمایه 
گذاری مشترک و ایجاد منابع مشترک دنبال می 
نماید و ب��ه هیچ وجه به دنبال دریافت خدمات 
مش��اوره ای و فنی از دیگر کشورها و در اختیار 

قراردادن بازار کشور و منطقه به آنها نیست.
 ب�رای بهب�ود وضعی�ت ام�ور 
دریای�ی در ح�وزه فعالی�ت ش�ما چ�ه 
زیرساخت های اساسی در کشور موردنیاز 
است، که در دوران پساتحریم می توان 

آن را فراهم کرد؟
همانطور که اشاره شد؛ بهترین روش برای استفاده 
از توان شرکت ها و یا کشورهای معتبر دارای برند 
و توان فنی در راستای بهبود وضعیت اموردریایی، 

ایجاد سرمایه گذاری های مشترک در زمینه های 
مورد نیاز کشور بر اساس برنامه های مدون توسعه 
است، که دارای فناوری های نوین و حجم سرمایه 
گذاری باال است، مواردی مانند طراحی و ساخت 
دکل ه��ای حفاری دریایی، طراحی، س��اخت و 
تعمیر شناورهای پهن پیکر و شناورهایی مانند 
حم��ل فراورده های نفتی، FPSO که بتوانیم در 
قالب س��رمایه گذاری مش��ترک و انتقال توان 
مهندسی و مدیریتی زمینه خودکفایی کشور و 
ایجاد زنجیره تامین قطعات وماشین آالت آن ها 

را نیز فراهم نماییم.
 چشم انداز آینده امور دریایی 

در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
ب��ا توجه به ظرفیت های موجود، ب��ازار بالقوه و 
بالفعل کش��ور و منطقه، همچنی��ن نقش دریا 
و صنای��ع دریایی در حوزه ه��ای مختلف نظیر 
اش��تغالزایی، توس��عه مناطق محروم، امنیت و 
اقتدار ملی بدون ش��ک باید در مس��یر رشد و 
توس��عه دریا محور حرکت نمای��د، پایبندی به 
سیاست ها و اس��تراتژی های کالن تدوین شده 
کش��ور در صنعت دریایی و اجرای مطلوب آن، 
می تواند یکپارچگی و همس��ویی اقدامات را از 
طریق تنظیم روابط، ایجاد انسجام و هماهنگی 
بین دس��تگاههای اجرایی بدنبال داشته باشد 
و با اص��الح برخ��ی زیرس��اخت های قانونی و 
نظ��ام مالی، بانکی و بیمه ای کش��ور مطابق با 
خصوصیات صنایع دریایی بالطبع شرایط رقابتی 
شرکت های داخلی با شرکت های خارجی فراهم 
می گردد و با حمایت، تش��ویق و فراهم آوردن 
شرایط مورد نیاز جهت فعال شدن هرچه بیشتر 
بخش خصوصی در صنایع دریایی و بسترسازی 
الزم جهت فعال ش��دن صنایع پایین دستی و 
باالدستی صنایع دریایی،تکمیل زنجیره تامین 
مواد اولیه و تجهیزات را محقق س��ازیم، که در 
این صورت می توان چش��م انداز روشنی برای 

صنایع دریایی کشور پبش بینی نمود.
 ب�ا توج�ه ب�ه در پب�ش بودن 
هفدهمین همایش و نمایش�گاه صنایع 
دریایی، مهمترین اولویت های پیشنهادی 
کمیته ه�ای  در  بررس�ی  جه�ت  ش�ما 
تخصص�ی انجم�ن و ط�رح در قطعنامه 

پایانی جهت پیگیری چیست؟
بطور حتم ش��اخص ترین فعالیت��ی که تا کنون 
از س��وی انجمن صورت گرفته اس��ت برگزاری 
همایش های صنایع دریایی طی سنوات گذشته 
بوده اس��ت که این همایش ها فرصت مناسب و 
مغتنمی برای بی��ان فعالیت های صورت گرفته 

در صنایع دریایی اعم از پیشرفت ها، موفقیت ها 
و...اس��ت.  همینطور مش��ارکت همه سازمان ها 
و ش��رکت های صنایع دریایی نقش موثری در 
معرفی توانمندی های داخلی، افزایش اعتماد و 
جهت دهی به اقدامات الزم جهت حل معضالت 

و مشکالت صنایع دریایی داشته است.
با توجه به عدم رش��د متوازن صنایع دریایی با 
دیگر صنایع کش��ور و فاصله ایجاد شده جهت 
تامین نیازهای کش��ور از طریق صنایع دریایی 
داخل��ی، تس��ریع در فعالیت ه��ای مرتب��ط و 
همگرایی کلیه ذینفعان به منظور جبران عقب 
ماندگی های این صنایع، از مهمترین انتظارات 
همه فعاالن در حوزه صنایع دریایی است، که به 
این منظور می توان پیشنهادات ذیل را برای نیل 

به این مقصود پیشنهاد نمود:
 همراهی و ایجاد تعامل هرچه بیش��تر با کلیه 
سازمان ها و ارگان های مرتبط و ذینفعان صنایع 

دریایی و پرهیز از تقابل
 تعیین ش��فاف حوزه های فعالیت و تقس��یم 
وظایف به منظور جلوگی��ری از موازی کاری و 
ات��الف توانمندی اعضا و ایجاد ناامیدی در حل 

مشکالت
 توجه بیش از حد به مباحث کارشناسی و ارائه 
گزارش��ات کارشناسی دقیق و مستند بر اساس 
مطالعات به منظور ارائه راهکارهای مشخص و 
عملیاتی و پرهیز از طرح مباحث کلی و شعاری

 ه��دف گذاری ه��ای کوت��اه مدت بر اس��اس 
اولویت های مورد نی��از صنایع دریایی و تعریف 
برنامه های عملیاتی رسیدن به این اهداف و ارائه 
مش��ورتی آن به صنایع دریایی و مراکز تصمیم 

گیر جهت اجرا
 عدم تکرار یکنواخت فعالیت های گذش��ته و 
ایجاد س��اختاری جدید همس��و با نیازهای روز 

صنایع دریایی
 ایجاد نظم و استمرار در فعالیت ها و پایبندی 

به آن، از سوی انجمن
 ایجاد امکان حضور و مشارکت هرچه گسترده 
تر فعاالن ح��وزه صنایع دریایی در س��اختار و 

ارکان انجمن
 در پای�ان اگر نظر و پیش�نهاد 

سازنده ای دارید، بفرمایید؟
اقدامات مورد نیاز برای سرعت بخشیدن به روند 
توسعه صنعت کش��تی سازی فراتر از توان یک 
شرکت و یا یک سازمان بوده و نیاز به یک عزم 
ملی، همدلی و وحدت کلیه مس��ئوالن محترم، 
سازمان ها و شرکت ها و مراجع ذیربط در صنایع 

دریایی داشته و دارد.
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صنعت کشتی سازی متولی ثابتی ندارد
کشور ایران با سواحل پهناور در شمال و جنوب، در زمینه های مختلف نظامی، تفریحی، تجاری، حمل و نقل و... نیاز به شناور و کشتی دارد. 
در همین راستا در آستانه هفدهمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی مجله دریا با رضا خوشیده مدیر عامل شرکت کشتی سازی پارس 
کشتی پوالد مصاحبه ای ترتیب داد. در همین راستا رضا خوشیده صنعت کشتی سازی را فاقد یک متولی ثابت دانست و گفت: »هرگ���اه 
وزارت خانه اي ی���ا اداره اي پ���ا پیش مي گذارد وسریعا" بعلت ع��دم موفقیت  پا پس مي دهند. صنعت کشتي سازي یکي ازصنایع مادر 

مي باشد که نیاز به متولي – برنامه ریزي – و بودجه دارد مي باید نیاز کشور را براي حداقل 10 سال آینده دید نه براي امروز.«

رضا خوشیده،  مدیر عامل شرکت کشتی سازی پارس کشتی پوالد

 مهمترین وظیفه آن مجموعه 
چیست و حوزه فعالیت شما بیشتردرچه 

مناطقي است ؟
مهمتری��ن وظیف��ه ای��ن مجموع��ه س��اخت 
وتعمیرش��ناوران دریایي وفعالی��ت مادرجنوب 
کش��ور در6 کیلومتري غرب ش��هربندرعباس ) 

استان هرمزگان ( میباشد.
 ظرفیت هاي جمهوري اسالمي 
ایران درحوزه فعالیت شما چیست وبراي 
توسعه این ظرفیت چه پیشنهادي دارید 

؟
خوش��بختانه کش��ور جمهوري اس��المي ایران 
باداشتن هزاران کیلومترسواحل داراي ظرفیت 
هاي توس��عه فراوان��ي مي باش��د، بدین منظور 
مي ت��وان درتم��ام ش��هرهاي کنارس��واحل از 
بندرگاه هاي مناس��ب مس��افرتي براي اقشارکم 
درآمد که نیازي به سرعت درمسافرت هاي خود 

ندارند آماده نمود.
نیز داراي خطوط دریایي مناس��ب بود و هزاران 
شغل در شهرهاي ساحلي ایجاد کرد و در کنار 
جاده هاي آسفالته ازخطوط دریایي هم استفاده 
نم��وده وق��دري از ترافیک جاده ه��اي زمیني 

وهوایي کاست.

 باتوج�ه ب�ه ش�رایط پی�ش 
آم�ده دروضعی�ت سیاس�ي واقتص�ادي 
کشوردرطول یکسال گذشته پیش بیني 
وارزیاب�ي ش�ما ازوضعی�ت اموردریایي 
دردوران پس�اتحریم چیس�ت  مجموعه 
شما چه برنامه هایي دراین زمینه درنظر 

دارد ؟
متاسفانه کش��ورایران باداشتن قدمتي چندین 
هزارساله هنوز درابتداي راه میباشد نه بهره اي از 
تجربه دیگرکشورهاي موفق میبریم ونه به افراد 
مخترع ومبتکر خود بها مي دهیم در هر دولتي 

مي خواهیم از اول ش��روع کنیم و به موفقیت یا 
شکست دولت هاي قبلي دربرنامه هاي خود توجه 
نداریم – و در صنعت کشتي س��ازي هم نسبت 
به س��اخت درصنعت شناورس��ازي هیچگاه با 
مطالعه کار نکرده ایم، هر چندي تب یک شناور 
باال مي رود و بسرعت هم فروکش مي کند، براي 
مثال چندین فروند لندینگ گرافت با س��رمایه 
بانک ملت بدون مطالعه س��اخته و اکنون بدون 
استفاده در بنادر متوقف اند، آیا موقع ساخت هر 
ش��ناور مطاله اي براي تعداد و کارآمد آنها شده 

است ؟ خیر
بهتر است باداشتن ظرفیت هاي دریایي که داریم 
نس��بت به ایجاد کارخانجات کش��تي سازي و 
ساخت شناور با برنامه اي منسجم حرکت کنیم، 
متاس��فانه هر وقت یک پرو ژه اي در دست اقدام 
است عجوالنه مي رویم از کشورهاي دیگر شناور 
مي خریم و مي آوریم تا مسکني براي پروژه امروز 
ما باشد بدون در نظر گرفتن ظرفیت هاي ساخت 

کشتي درایران.
 براي بهبود وضعیت امور دریایي 
ح�وزه فعالیت ش�ما چه زیرس�اختهاي 
اساس�ي در کشور نیاز است که در دوران 

پسا تحریم مي توان آن را فراهم کرد؟
متاسفانه هنوز در کشور ما صنعت کشتي سازي 
ش��ناخته نشده و بهمین دلیل متولي ثابتي هم 
ندارد هرگ���اه وزارت خانه اي ی���ا اداره اي پ���ا 
پیش مي گذارد وسریعا" بعلت ع��دم موفقیت پا 

پس مي دهند.
صنعت کشتي سازي یکي ازصنایع مادر مي باشد 
که نیاز به متولي – برنامه ریزي – و بودجه دارد 
مي باید نیاز کشور را براي حداقل ۱۰ سال آینده 

دید نه براي امروز. 
درصنعت کشتي سازي براي ساخت یک کشتي 
متجاوز از 3۰۰ نوع شغل فعالیت دارد که قطعاتي 
را در داخل کش��ور و قس��متي از خارج مي باید 
تامین شود و مهمترین قسمت این صنعت ثبات 

امور دريايي هم تافته جدا 
بافته از ساير امور كشور 

نيست، تا متواليان كشور 
منافع ملت را در نظر نگیرند ما 
بجايي نمي رسيم، دولت بايد 

براي صنعت كشتي سازي 
يارانه هاي بخصو�صي قائل 
شود بايد با وامهاي كم بهره 
حداكثر 4% پشتيباني كند تا 

اين صنعت زنده بماند
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در قیمت ارز مي باشد، وقتي یک شناور مدت چند سال طول 
مي کشد که ساخته شود چگونه مي توان براي آن قیمت ثابتي 
تعیین کرد، به همین منظور مش��تریان باقیمت هاي داخلي 
موافق نبوده براي خرید به کشورهاي دیگر مراجعه مي نمایند 
یا به کش��تي هاي با طول عمر باال پناه مي برند و با مشکالت 

عدیده اي مواجه مي شوند. 
 چش�م ان�داز آینده امور دریای�ي در ایران را 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
امور دریایي هم تافته جدا بافته از س��ایر امور کشور نیست، تا 
متوالیان کشور منافع ملت را در نظر نگیرند ما بجایي نمي رسیم، 
دولت باید براي صنعت کش��تي سازي یارانه هاي بخصوصي 
قائل شود باید با وامهاي کم بهره حداکثر ۴% پشتیباني کند تا 
این صنعت زنده بماند و دیگر باید ارز ثابتي براي صنعت کشتي 
سازي مشخص شود که حداقل براي طول ساخت هر کشتي 

قیمت ثابتي بماند.
ما چگونه مي توانیم با ارز 35۰۰۰ ریال با چین یا کش��ورهاي 
دیگر رقابت کنیم واز طرفي با نوس��ان قیمت در بازار چگونه 
مي توان مقابله کرد، امروزه در هر فروشگاهي یک قلم جنس با 
مشخصات ثابت قیمتي متفاوت دارد، کنترل بازار با چه کسي 

است چگونه مي شود بااین بیماري مقابله کرد؟
 با توجه به در پیش بودن هفدهمین همایش 
و نمایش�گاه صنایع دریای�ي، مهمتری�ن اولویت هاي 
پیشنهادي شما جهت بررسي در کمیته هاي تخصصي 

انجمن و طرح قطعنامه پایاني جهت ییگیري چیست؟
پاس��خ: لطف��ا" ۱6 قطعنامه قبلي را جمع بندي نم��وده و اثر 
مفیدش را با قطعنامه هفدهم مقایس��ه کنی��د و اگر تفاوتي 

مشاهده کردید ما را هم مطلع نمائید – باتشکر 
نقط�ه  و  پیش�نهاد  هرگون�ه  درپای�ان   

نظرسازنده اي درنظردارید ارائه نمائید؟
خوشبختانه درنشریه انجمن مهندسي دریا فضاي بازي است 
که هرگاه یکي از صنعت گران و پژوهش گران دردمند صنعت 
دریا نظرخود را انتشار مي دهد ولي دریغ از یک حرکت مثبت. 
منظور از همایش ها یعني چه؟ ما ازشانزده همایش گذشته چه 
نتیجه مثبتي گرفته ایم که آن  را با همایش هفدهم مقایس��ه 
کنیم. آیا مي توان نتیجه همایش هاي قبلي را بررسي کنیم و 
نقاط ضعف و قوت را به بحث بگذاریم و از موفقیت هاي گذشته 

صنعت کشتي نتیجه گیري نمائیم.
در پایان پیشنهاد می کنم: 

بهتر نیس��ت دولت به جاي اینکه به کارگران حقوق بیکاري 
بدهد این بودجه را صرف راه اندازي وتوسعه کارخانجات مادر 
نموده و براي آنها شغل ایجاد کند. آیا بهتر نبود به جاي دادن 
به هرنفر ۴5۰۰۰ تومان و از بین بردن این بودجه هنگفت در 
ش��هرهاي مختلف این مبلغ صرف همان شهر مي شد و  آیا با 
این پول نمي ش��د کارخانجات متعددي ساخت و تعدادي از 
جوانان و تحصیل کرده هاي دانش��گاهي را درشهرخودشان به 
کارمشغول کرد؟  و آنگاه ایران آباد مي شد و یا با تکه تکه کردن 

بودجه مملکت؟ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتش��ار گزارشی 36 صفحه ای 3 شرط ایران برای 
پذیرش س��رمایه های خارجی را تعریف و ۱7 حوزه مهم و اولویت دار برای س��رمایه 
گذاری و 6 چارچوب قراردادی را اعالم کرد. در حالی که انتظار می رود طی ماه های 
آینده با اجرایی شدن توافق هسته ای تحریم ها علیه کشور برداشته شود وزارت صنعت 
و معدن و تجارت با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و آشنایی آن ها با فرصت های 
پیش رو بسته ای را  تهیه و منتشر کرده است. این بسته 36 صفحه ای که برای سرمایه 
گذاران خارجی مایل به فعالیت در ایران تهیه ش��ده است »راهنمای همکاری های 
سرمایه گذاری و اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت« 
نام دارد. وزارت صنعت در این بسته نخست به معرفی ایران و بخش صنعت، معدن و 
تجارت ایران  پرداخته است و با ارائه آماری از جایگاه اقتصادی ایران در جهان، فهرست 
اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن کشور، 3۰ پروژه اولویت دار برای 
سرمایه گذاری، و چارچوب های قراردادی مورد نظر جمهوری اسالمی ایران ادامه می 
یابد. آشنایی با قوانین اقتصادی و طرح استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از 
دیگر بخش های این گزارش است. به گزارش تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گزارش خود از وجود ۸7 هزار واحد تولیدی در کشور که دارای مجوز تولید هستند 
خبر داده است و اشتغالزایی بخش صنعت در کشور را 3,۴ میلیون نفر اعالم کرده است. 
همچنین رتبه ایران از نظر قدرت رقابت صنعتی در جهان بر اساس آمار سال 2۰۱2 بالغ 
بر 67 اعالم شده است. در ادامه رتبه ایران از نظر تولید برخی کاالها در جهان بر اساس 
آمار س��ال 2۰۱۴ بیان شده است که بر اساس آن ایران ۱,2 درصد کل تولید خودرو 
جهان را در اختیار دارد و از این نظر در رتبه ۱۸ قرار گرفته است. میزان فوالد تولیدی 
ایران ۱ درصد کل تولید فوالد جهان و رتبه ایران از این نظر ۱۴ برآورد شده است. تولید 
آلومینیوم ایران نیز معادل ۰,63 درصد کل تولید جهان، سیمان ۱,۸ درصد، مس ۱,۰۴ 
درصد، سرب ۰,72 درصد و روی ۰,96 درصد بوده است. رتبه جهانی ایران در تولید 
آلومینیوم، سیمان، مس، سرب، و روی به ترتیب 22، ۴، ۱6، ۱6 و ۱6 اعالم شده است. 
این وزارتخانه در ادامه گزارش خود 3 شرط را برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی 
در ایران برشمرده است که عبارتند از:۱- لزوم صادرات حداقل 3۰ درصد کاالهایی که 
در ایران تولید می شوند. 2- کاالهایی که در ایران تولید می شوند باید رقابتی باشند. 
3- شرکت خارجی باید بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با 
هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کند. در ادامه تاکید شده است سرمایه گذاران 
خارجی از مزایای قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران بهره مند می شوند و بر طبق 
این قانون با سرمایه گذار خارجی مثل سرمایه گذار ایرانی برخورد می شود. گزارش 
مزبور 5 اولویت را برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران برشمرده است که 
عبارتند از: ۱- سرمایه گذاری متقابل خارجی. 2- انتقال دانش فنی و تحقیقات و توسعه. 

3- سرمایه گذاری مستقیم خارجی. ۴- تولید با برند. 5- تولید تحت لیسانس.
بر اساس این گزارش ۱7 حوزه مهم و اولویت دار برای سرمایه گذاری در ایران تعیین 
شده است. حوزه های اولویت دار عبارتند از: اکتشاف، استخراج، فلزات و کاالهای فلزی، 
مواد غیر فلزی، پتروشیمی، مواد شیمیایی، پلیمر، سلولز، صنایع غذایی، دارو، منسوجات 

و پوشاک، برق، لوازم خانگی، ماشین آالت، تجهیزات پزشکی، خودرو و تجارت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین 3۰ پروژه را برای سرمایه گذاری به شرکت 
های خارجی پیشنهاد کرده است که در هفت گروه خودرو، کشتی سازی، معدن، فلزات 

پایه، پتروشیمی، منسوجات و صنایع سلولز جای می گیرند.

کشتی سازی اولویت پذیرش
سرمایه های خارجی

Marine Engineering
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 ش�رکت خدم�ات بن�دری و 
دریای�ی س�احل گس�تر پ�ارس زم�ان 
زیادی نیس�ت که فعالیت خ�ود را آغاز 
کرده است، ابتدا در خصوص تاریخچه 
ش�رکت و حوزه فعالیت های آن توضیح 

بفرمایید؟
ش��رکت خدم��ات بن��دری و دریایی س��احل 
گس��تر پارس در فروردین ماه سال ۱392، با 
ه��دف انجام هرگونه خدمات کش��تیرانی و یا 
نمایندگی خطوط کش��تیرانی، انجام عملیات 
حمل و نق��ل دریایی، بهره برداری و اپراتوری 
تجهیزات بندری، دریایی و حوزه های نفت،گاز 
و پتروش��یمی، صادرات و واردات کلیه ماشین 
آالت و قطع��ات یدک��ی مورد نی��از و خدمات 
مهندس��ی مرتب��ط، خری��د و ف��روش کاال و 
محصوالت نفتی،گازی و پتروش��یمی، شرکت 
در مناقصه ه��ا و مزایده های داخلی و خارجی، 
در منطقه آزاد تجاری و صنعتی  انزلی به ثبت 
رس��ید.و هم اکنون در ته��ران، منطقه آزاد و 
بندر انزلی و بندر عباس دارای دفتر و شعبه و 

فعالیت می باشد.
 در طول دو س�ال گذشته این 

ش�رکت چه فعالیت ها و قراردادهایی را 
منعقد کرده است؟

ای��ن ش��رکت در نخس��تین اق��دام موفق به 
انج��ام عملیات بهره ب��رداری و نگه��داری از 
ترمینال کانتینری بندر پتروش��یمی پارس در 
بندرعسلویه شد و در سال های بعد نیز توانست 
با اتکاء و اس��تفاده از قابلیته��ا، توانمندی ها و 
تجهیزات اس��تراتژیک در اختی��ار و خصوصا 
توجه ب��ه خالقیت، تجرب��ه و تخصص نیروی 
انس��انی خود در منطقه وی��ژه اقتصادی انرژی 
پارس به جایگاهی پیش��رو و قاب��ل اطمینان 
در ارائ��ه خدم��ات بن��دری و دریایی دس��ت 
یاب��د. در همین راس��تا می ت��وان از پروژه ها و 
قرارداد هایی اش��اره نمود ک��ه کارفرمایان آن 
عبارتند از: اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
گیالن، ش��رکت تایدواتر خاورمیانه، ش��رکت 
مهندس��ی حمل و نقل پتروش��یمی، شرکت 
پتروش��یمی جم،  پتروشیمی مرجان،ش��رکت 
ش��رکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی،شرکت 
سیمان سفید شرق، شرکت سیمان خاش و...

 اگ�ر بخواهی�م عملک�رد این 
ش�رکت را در آیینه آم�ار و ارقام ببینیم 

وضعیت به چه صورتی است؟
س��احل گستر پارس طی 3 س��ال فعالیت در 
بندر پتروش��یمی پارس به کارفرمایی شرکت 
پایانه ها و مخازن پتروش��یمی و با مساعدت و 
مشارکت ش��رکت های تایدواتر و حمل و نقل 
پتروشیمی که سهامداران عمده شرکت ساحل 
گستر پارس محسوب می گردند بیش از 5۰۰ 
هزار TEU کانتینرو ی��ا به عبارت دیگر بیش 
از ۰۰۰ر۰۰۰ر6 ت��ن کاال را ب��ا ن��رم مطلوب 
تخلی��ه و بارگیری نموده اس��ت که مهمترین 
پتروشیمی آریا  شرکت،مجتمع های  مشتریان 
پتروش��یمی جم  و  ساسول،پتروش��یمی مهر 
می باش��ند طی همین دوره تعداد کشتی های 
سرویس داده شده توسط ساحل گستر پارس 

نیز بیش از ۴5۰ فروند بوده است.
 حجم سرمایه گذاری هایی که 
این ش�رکت طی این مدت انجام داده 
اس�ت حدودا چقدر اس�ت و چه میزان 
تجهی�رات دریایی و بن�دری خریداری 

شده است؟
با توجه به قدمت حدوداً س��ه س��اله ش��رکت 
س��احل گس��تر پ��ارس بررس��ی و مطالعات 
نس��بتاً خوبی در حوزه های س��رمایه گذاری 
صورت گرفته که در فاز اول نس��بت به خرید 
تجهیزات اس��تراتژیک بندری،ماشین آالت و 
نرم افزارهای تخصص��ی و کاربردی با بیش از 
25 میلی��ارد ریال اقدام نموده و قرارداد خرید 
تجهیزات بن��دری دیگری به ارزش حدودا2۰ً 

میلیارد ریال نیز در دست اقدام می باشد. 
 با عنایت به مواردی که مطرح 
فرمودید به نظر می رسد شرکت ساحل 
گس�تر طی ای�ن دو س�ال فعالیت های 
گس�ترده ای داش�ته و در بنادر کش�ور 
از اعتب�ار قاب�ل قبول�ی در مقایس�ه ب�ا 
سایر ش�رکت های س�ابقه دار برخوردا 
ب�وده اس�ت در خص�وص چش�م انداز 

100 سال تجربه
حدود 3 س�ال از آغاز به کار  ش�رکت ساحل گستر پارس می گذرد؛ اما در این مدت کوتاه به بیش از 450 کشتی خدمات رسانی کرده و در 
بسیاری از مناقصه های بندری کشور حضوری فعال دارد. با شرکت های بسیار معتبری همچون تایدواتر خاورمیانه، حمل و نقل پتروشیمی، 
پتروشیمی مرجان، پتروشیمی جم، پایانه ها و مخازن پتروشیمی، سیمان سفید شرق، سیمان خاش و... کار کرده است و تجربه ای گرانبها 
ذخیره کرده است. احمد صادقی گرمارودی مدیرعامل این شرکت معتقد است:» رقابت باعث افزایش نوآوری و تخصص می شود و مهمترین 

عامل نیز ارائه خدمات مطلوب و مستمر و کسب رضایت مندی مشتریان و کارفرمایان است.«

احمد صادقی گرمارودی از عوامل موفیقت  ساحل گستر پارس می گوید:
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فعالیت ه�ای این ش�رکت برای 
سال های آتی توضیح بفرمایید؟

هیات مدیره این ش��رکت حدودا ۱۰۰ 
س��ال س��ابقه فعالیت خدمات بندری 
و دریایی داش��ته و بی��ش از 23۰ نفر 
پرس��نل متخص��ص و مج��رب که 65 
درصد آن��ان دارای تحصیالت دیپلم و 
باالتر هس��تند و بیش از 5۰ دس��تگاه 
تجهی��زات و ماش��ین آالت بن��دری و 
پشتیبانی به صورت ملکی و استیجاری 
در اختی��ار دارد و خوش��بختانه طی 2 
سال اخیر مجوزهای تخلیه و بارگیری 
را از س��ازمان بن��ادر و دری��ا نوردی و 
ش��رکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی و 
مجوزهای به��ره ب��رداری و فعالیت ها 
را از مناط��ق آزاد تج��اری – صنعتی و 
س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی انرژی 
پارس و مج��وز صالحی��ت اداره کار و 
تامی��ن اجتماعی را در ح��وزه حمل و 
نقل،تجهی��زات، تاسیس��ات و خدمات 
و گواهینام��ه تایی��د صالحی��ت ایمنی 
را از ش��ورای عالی حفاظ��ت فنی اداره 
کار و همچنین گواهینامه های مدیرت 
یکپارچ��ه IMS را از نماینده ش��رکت 

LETRINA یونان دریافت نماید.
ای��ن ش��رکت در حوزه ه��ای خدمات 
بندری،دریای��ی و س��رمایه گ��ذاری با 
یکی از ش��رکت های زیر مجموعه بندر 
هامبورگ و در ح��وزه تامین تجهیزات 
و قطعات نیز با ش��رکت معتبر خارجی 
دیگ��ری توافق نامه هم��کاری دارد. مع 
الوصف با توجه ب��ه موارد فوق می توان 
چش��م انداز ش��رکت را تبدیل شدن به 
ش��رکتی قابل اتکاء و اطمینان در حوزه 
خدم��ات بن��دری ودریایی و انش��اا... با 
قابلیت توسعه ای در نظر گرفت و ضمن 
کسب سهم بیش��تری از بازار هدف در 
سال های آتی درآمد بیشتری نیز نصیب 

شرکت گردد. 
 ب�ا توج�ه ب�ه تجرب�ه 
ش�ما در این ش�رکت و همچنین 
تجربیات�ی ک�ه ک�ه در ش�رکت 
تایدوات�ر و  زیرمجموعه های آن 
داش�ته اید به نظر شما مهمترین 
مش�کلی که بنادر ای�ران در حال 
حاضر باآن روبرو  هست چیست؟ 
آیا بنادر ای�ران آماده دوران پس 

از تحریم هاست؟
از مهمترین مشکالت بنادر فقدان سیاستگذاری درست و به موقع 
را می ت��وان نام برد که این موض��وع اعمال مدیریت موثر را تحت 
الش��عاع قرار می دهد و عدم هماهنگی و همکاری بین ارگان های 
ذیرب��ط همانند گمرک، بندر و... نیز از مش��کالت دیگر حاکم بر 
بنادر است که بر خالف بنادر پیشرفته دنیا از رونق و سرعت الزم 
در جابجایی کاال برخوردار نمی باش��د. سیاستگذاری های مناسب 
همراه با دید افق بلند جهت تدوین برنامه های دراز مدت می تواند 

مشکالت  فعلی بنادر را مرتفع نماید.
طی چند سال گذشته توسعه ظرفیتها و زیر ساخت های بنادر در 
مقایس��ه با کشور های منطقه دچار افت شده اند.که بخشی از این 
عقب ماندگی ها بواس��طه قوانین و سیاست های نادرست سال های 
گذشته بود که امکان توسعه و ارتقاء بنادر را با مشکل مواجه ساخته 
است و بخشی نیز حاصل دوره تحریم بوده است که زیر ساخت ها 
فرس��وده و بعضا غیر استاندارد ش��ده اند،با توجه به ظرفیت های 
موجود و کسب جایگاه مناسب در امور ترانزیت و ترانشیب و ارتقاء 
موقعیت ایران در بنادر منطقه، توس��عه ظرفیت ها در همه ابعادآن 
ضروری می باشد علیرغم اینکه بنادر کشور بارها آمادگی خودشان 
را برای دوره پساتحریم اعالم نمودند اما به نظر می رسد در سطح 
کالن این آمادگی وجود ندارد و بایستی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی 
و بهره گی��ری از توانمندیهای بخش خصوصی همراه با س��رمایه 
گذاری های داخلی و خارجی شرایط حفظ و تحکیم موقعیت فبلی 

و همچنین توسعه و ارتقاء آن فراهم گردد.
 بحث رقابت در حوزه دریایی و بندری ایران بسیار 
قابل توجه و شدید است و شرکت های بزرگ و متعددی در 
این بازار به فعالیت هستند؛ به اعتقاد شما چه عاملی در این 
بازار رقابتی عامل برتری ش�رکت ها و انتخاب آنها توس�ط 

مشتریان و کارفرماست؟
رقاب��ت باع��ث افزایش ن��وآوری و تخصص می ش��ود و مهمترین 
عامل نیز ارائه خدمات مطلوب و مس��تمر و کسب رضایت مندی 

مشتریان وکارفرمایان است.
بهبود شاخص های عملیاتی، کاهش زمان تخلیه و بارگیری، بهبود 
ش��اخص های HSE، افزایش بهره وری،کاهش ضایعات همگی از 
جمله مواردی اس��ت که به مشتریان و کارفرمایان امکان انتخاب 

برتر را می دهد.
 حض�ور س�رمایه گ�ذاران خارج�ی در ایران چه 
فرصتهای�ی را در اختیار ش�رکت های دریایی و بندری قرار 
می ده�د و چگونه می توان از این ظرفیت در بخش دریایی 

استفاده کرد؟
پس از توافق هس��ته ای ش��رکت ها و س��رمایه گذاران زیادی در 
حوزه بندری و دریایی تقاضای مش��ارکت و س��رمایه گذاری در 
بنادر کش��ور را داش��ته اند آنچه مس��لم اس��ت یکی از مشکالت 
بن��ادر ما،قوانین و مقررات دس��ت و پاگیری اس��ت که جذابیتی 
برای س��رمایه گذار خارجی ندارد و با مدل س��رمایه گذاری بین 
الملل��ی حاکم بر بن��ادر برتر دنیا فاصله داریم.ول��ی با رفع موانع 
جذب سرمایه های خارجی،می توان در حوزه زیر ساخت ها، تامین 

تجهیزات استراتژیک بندری و دریایی و... اقدام نمود.

طی چند سال گذشته توسعه 
ظرفیتها و زیر ساخت های 

بنادر در مقایسه با کشور های 
منطقه دچار افت شده 

اند.که بخ�صی از این عقب 
ماندگی ها بواسطه قوانین 

و سیاست های نادرست 
سال های گذشته بود که 

امکان توسعه و ارتقاء بنادر را با 
مشکل مواجه ساخته است
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 مهمترین وظیفه آن مجموعه 
چیس�ت و حوزه فعالیت ش�ما بیشتر در 

چه مناطقی است؟
شرکت TWI Persia به عنوان دفتر منطقه ای 
TWI انگلس��تان در آس��یای میانه )تحت نام 
Central Asia TWI( شامل کشورهاي ایران، 
پاکس��تان، عراق، آذربایجان و ترکیه، در ایران 
فعالیت می کند. فعالیت های شرکت  بر تأمین 
نیازهای فنی و مهندسی صنایع مختلف در دو  
حوزه زیر متمرکز اس��ت: ۱( خدمات خاص و 
پیشرفته فنی و مهندسی در صنایع باالدستی 
نظیر مدیریت و ارزیابي اس��تحکام سازه های 
-Structural Integrity Manag (  فراس��احلی
 Plant /( خطوط لوله و تجهیزات فنی ،)ment
Pipeline Integrity Management(، بازرسي 
 ،)Advanced NDT( های غیر مخرب پیشرفته
و در اختیار داش��تن ن��رم افزارهای تخصصی 
مرتب��ط با این ح��وزه 2( برگ��زاری دوره های 
آموزش��ي تخصصي مختلف در زمینه بازرسی 
غیرمخرب ج��وش، خوردگی، رنگ و ... با ارائه 

گواهینامه های معتبر.
جمه�وری  ظرفیت ه�ای   
اس�المی ای�ران در حوزه فعالیت ش�ما 
چیس�ت و برای توسعه این ظرفیت چه 

پیشنهادی دارید؟
بیشتر س��کوهای فراس��احل موجود در ایران 
عم��ری بیش��تر از 25 س��ال )عم��ر طراحی( 
دارند. این به آن معنا است که با گذشت زمان 
اس��تحکام و قابلیت اعتماد آنها مرتباً در حال 
کاهش است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد 
و قیمت نفت و ب��ا توجه به وجود میدان های 
متعدد مش��ترک، تعمیر، بازس��ازی، توسعه و 
افزایش بهره وری تاسیسات موجود از ساخت 
س��کوهای جدید، به صرفه تر است. لذا یکی از 
بزرگترین ظرفیت های ح��ال حاضر توجه به 
تدوین برنامه های بلندمدت در زمینه استقرار 
سیس��تمهای مدیری��ت یکپارچ��ه و مدیریت 
استحکام این تاسیسات بسیار حساس، حیاتی 
و آسیب پذیر است تا بتوان با افزایش استحکام 
و ضری��ب یکپارچگی س��ازه،  سیس��تم لوله و 
خطوط لوله و تجهیزات و تاسیسات سکوهای 
فراساحل و کاهش ریسک های ایمنی، تبعات 
اقتصادی و زیست محیطی، عمر بهره برداری 

آنها را افزای��ش داد. برای مدیریت صحیح این 
تاسیسات بس��یار حس��اس و حیاتی، ارزیابی 
جداگانه ریسک سکوهای موجود، دسته بندی 
آنها از نظر بزرگی ریس��ک و نیز تصمیم گیری 
در خص��وص نح��وه مدیری��ت این ریس��ک و 

راهکارهای کاهش ریسک ضروری می باشد.
 با توجه به شرایط پیش آمده 
در وضعیت سیاس�ی و اقتصادی کشور 
در طول یکس�ال گذش�ته، پیش بینی و 
ارزیاب�ی ش�ما از وضعیت ام�ور دریایی 
در دوران پساتحریم چیست؟ مجموعه 
ش�ما چه برنام�ه های�ی در ای�ن زمینه 

درنظردارد؟
این شرکت امیدوار است در دوران پسا تحریم، 
ضمن تغییر در مناس��بات اقتصادی کش��ور، 
فضای رقابت ش��رکت های خصوصی در کنار 
ش��رکت های بین الملی گس��ترده تر ش��ده و 
ام��کان مش��ارکت و بالندگی آنه��ا در صنایع 
باالدس��تی، نف��ت و گاز و دریای��ی بیش تر از 
گذشته فراهم ش��ود. بر همین اساس شرکت 
TWI Persia با توجه به چشم انداز و ماموریت 
هایش، برنامه ه��ای مدونی جهت حضور فعال 
تر در کش��ورهای منطق��ه ای و فرامنطقه ای 
در حوزه ارزیابی اس��تحکام س��ازه ای، ارزیابی 
اس��تحکام تجهیزات و خطوط لوله و بازرس��ی 
های پیشرفته تدوین کرده است. عالوه بر این 
 TWI با توجه به رابطه تنگاتنگ این شرکت با
انگلستان و کلیه دفاتر منطقه ای آن، در صدد 
اس��ت با انتقال دانش و تکنولوژی های روز به 

کش��ور، خدمات خود را در حوزه های فعالیت، 
گسترده تر و مجدانه تر پیگیری نماید.

۴- ب��رای بهب��ود وضعی��ت ام��ور دریایی در 
حوزه فعالیت ش��ما چه زیرساختهای اساسی 
درکش��ورنیاز است که دردوران پساتحریم می 

توان آن را فراهم کرد؟
ارزیاب��ی  و  بازرس��ی  انج��ام مطالع��ات،   )۱(
س��کوهای فراس��احلی در جه��ت اس��تحکام 
س��ازه ای و تجهی��زات آن و ارائ��ه راهکارهای 
مناسب تعمیرات و بازرسی مدون؛ )2( تدوین 
اس��تراتژی و برنامه جهت انجام بازرسی های 
مداوم و منظم و بر مبنای ریسک؛ )3( استقرار 
سیستم های مدیریت یکپارچه برای تاسیسات 
و سکوهای فراساحلی جهت افزایش بهره وری؛ 
)۴( آم��وزش های فنی و ب��روز متخصصان در 

حوزه های بازرسی های پیشرفته
 چشم انداز آینده امور دریایی 

در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
ب��ا توجه به اهمیت صنایع دریایی در توس��عه 
پایدار کش��ور و کمک به صنایع پایین دستی، 
امید اس��ت بسترهای مناسب و مطلوب جهت 
افزایش به��ره وری ایجاد گ��ردد و با توجه به 
دوران پسا تحریم امکان افزایش فعالیت شرکت 
های تخصصی خصوصی در توسعه پروژه های 

فراساحلی فراهم گردد.
 ب�ا توجه ب�ه در پی�ش بودن 
هفدهمی�ن همایش ونمایش�گاه صنایع 
ه�ای  اولوی�ت  مهمتری�ن  دریای�ی، 
در  بررس�ی  پیش�نهادی ش�ما جه�ت 
کمیته های تخصصی انجمن و طرح در 

قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟
)۱( توج��ه وی��ژه به اس��تقرار سیس��تم های 
مدیریت اس��تحکام سکوهای فراساحلی اعم از 
سازه، تجهیزات، تاسیسات، خطوط لوله جهت 
افزایش به��ره وری و عمر بهره ب��رداری، )2( 
توجه ویژه به بازرسی های پیشرفته خوردگی، 

رنگ و جوش سکوهای موجود
 در پایان هرگونه پیش�نهاد و 
نقطه نظر سازنده ای در نظر دارید، ارائه 

نمائید.
با سپاس فراوان از فعالیت های سازنده انجمن 
مهندسی دریایی ایران در جهت اعتالی صنعت 

دریایی کشور.

تغيير در مناسبات اقتصادی کشور، فضای رقابت شرکت های خصوصی
فرشید علیزاده، مدیرعامل شرکت TWI Persia در گفتگو با »مهندسی دریا«
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محمدرض��ا محمدن��ژاد، مدیرعامل ش��رکت 
تک��ران کاوش در همین راس��تا با اش��اره به 
حوزه فعالیت ش��رکت» تکران کاوش« مبنی 
بر بررس��ی نیازمندی ه��ای صنایع داخلی در 
حوزه دریایی و فراهم نمودن س��از و کارهای 
مناس��ب جهت انتق��ال تکنول��وژی به داخل 
کش��ور و بومی س��ازی آن، گفت:»چنانچ��ه 
مجلس و دولت توجه بیش��تری به این حوزه 
بعنوان پتانس��یلی س��ود آور غیر نفتی داشته 
باش��ند بطور قطع خدمات ارائه شده در حوزه 
دریایی رونق بیش��تری بطور مس��تقیم و غیر 

مستقیم در منطقه خواهد داشت.
وی واگ��ذاری زمین مناس��ب برای واحدهای 
تولید، ارائه تس��هیالت بانکی با س��ود پایین، 
معافیت ه��ای مالیات��ی ص��ادرات و واردات و 
ایجاد امکان��ات رفاهی و بهداش��تی و تمرکز 
طرح های حوزه دریایی در مراکز احداث شده  
را از ظرفیت های جمهوری اس��المی ایران در 
زمین��ه فعالیت های دریایی نام ب��رد و اظهار 
داش��ت: »برنام��ه ریزی و بسترس��ازی جهت 
رون��ق واحد های مهندس��ی و تولی��د در این 

ح��وزه با الگوب��رداری از کش��ور های موفق از 
رویکرده��ای پبش��نهادی جهت توس��عه این 

ظرفیت ها در کشور است.«
محمدن��ژاد گف��ت: »ب��ا توج��ه ب��ه موقعیت 
جغرافیایی و سیاس��ی ایران چنانچه ش��رایط 
س��رمایه گزاری مش��ترک خارجی و داخلی 
در دوران پس��اتحریم ص��ورت گی��رد رش��د 
چشمگیری را در توسعه صنایع دریایی شاهد 

خواهیم بود.«

وی به هفدهمین همایش و نمایش��گاه صنایع 
دریای��ی اش��اره ک��رد و گف��ت: » مهمترین 
اولویت های پیش��نهادی بنده جهت بررس��ی 
در کمیته ه��ای تخصصی انجم��ن و طرح در 
قطعنام��ه پایان��ی جهت پیگی��ری ایجاد یک 
کارگروه اجرایی جهت س��ر و س��امان دادن و 
نظم گرفت��ن فعالیت های واحد ه��ای صنایع 
کوچک دریایی و تمرکز این واحد ها در مناطق 

دریایی حتی به صورت کنسرسیوم است.«
مدیرعامل شرکت تکران کاوش، ضمن اشاره به 
فعالیت های گسترده انجمن مهندسی دریایی 
گفت: »به نظر می رس��د جه��ت ایجاد تغیرات 
گس��ترده در وضعیت حوزه دریای��ی به غیر از 
انجمن مهندسی دریایی ایران نیازمند تشکیل 
گروه ه��ای اجرایی متعدد دیگر با دس��تور کار 
تخصصی تر هس��تیم.« وی در همین راستا به 
انجمن مهندسی دریایی پیشنهاد کرد به لحاظ 
تجرب��ه از واحد های تولیدی خصوصی در حل 
مس��ایل موجود در قالب یک جریان حقوقی و 
هدفمند بیشتر استفاده شود و هر گروه در امور 

یک حوزه مشخص فعالیت کنند.

رشد صنایع دریایی در گرو سرمایه گذاری مشترک خارجی و داخلی
زنجيره تامين و توليد کاال در حوزه دریا ضروری است

توجه به صنایع کوچک دریایی و کمک به ایجاد زنجیره های تامین و تولید کاال در این زمینه از زیرساخت های اساسی در کشور است که در 
شرایط پساتحریم باید مورد توجه قرار گیرد. فردوسی با تکید بر توسعه طرح سوپرمارکت دریایی و کمک به ایجاد زنجیره های تامین و تولید 
کاال در صنایع کوچک، گفت: »نشست های مشترک با شرکت های صاحب نام خارجی در حوزه دریاییمی تواند در حل برخی مشکالت حوزه 

دریا راهگشا باشد.«

محمدرضا محمدنژاد، مدیرعامل شرکت تکران کاوش مطرح کرد؛

واگذاری زمین مناسب 
برای واحدهای تولید، ارائه 

تسهیالت بانکی با سود 
پایین، معافیت های مالیاتی 
صادرات و واردات و ایجاد 

امکانات رفاهی و بهداشتی و 
تمرکز طرح های حوزه دریایی 

در مراکز احداث شده  را از 
ظرفیت های  کشور در زمینه 

فعالیت های دریایی است
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 مهمترین وظیفه آن مجموعه 
چیست و حوزه فعالیت شما بیشتر در چه 

مناطقی است؟
شرکت دلتا در راستای سوابق اجرایی کارکنان 
خ��ود در گذش��ته در زمینه صنع��ت دریایی، 
مخصوص��اً نصب تاسیس��ات مختل��ف در دریا 
فعالیت دارد و عم��ده فعالیت های آن در خلیج 
فارس و دریای خزر بوده که ش��امل پروژه های 
کنار ساحلی، فرا ساحلی و آب های عمیق است.

جمه�وری  ظرفیت ه�ای   
اس�المی ایران در ح�وزه فعالی�ت ش�ما 
چیست و برای توس�عه این ظرفیت چه 

پیشنهادی دارید؟
خوش��بختانه بعد از گذش��ت 25 س��ال از آغاز 
فعالیت ه��ای دانش محور در ح��وزه دریایی در 
کش��ور؛ اعضای گروه دلتا مفتخرندکه توانسته 
اند اولین اقدامات نصب جاکت و ساخت و نصب 
خطوط لوله در عمق دریا را به انجام برسانند؛ و 
این در نوع خود برای اولین بار است که به انجام 
می رسد، امروز کشور در حوزه فعالیت های دریایی 
در جایگاه مناسب و رو به رشد قرار گرفته است 
و می ت��وان اذعان کرد فعالیتی در حوزه دریایی 
نیست که توسط متخصصان داخلی قابل انجام 
نباشد. چنانچه کشور از مرحله کامال واردکننده 

در حوزه تکنولوژی دریایی به یک رقیب جدی 
در ای��ن زمینه و در بخش بی��ن المللی تبدیل 
شده است. لذا در حوزه دریایی فقط صنعتگران 
نیستند که میتوانند نقش عمده ای را ایفا کنند 
بلکه مجموعه اقتصاد کالن کش��ور می تواند در 
فرایند جریان سازی به منظور جهت دهی برای 
ورود س��رمایه به این بخش نقش اساس��ی ایفا 

کند. 
 با توجه به ش�رایط پیش آمده 
در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در 
طول یکسال گذشته، پیش بینی و ارزیابی 
ش�ما از وضعیت امور دریای�ی در دوران 
پس�ا تحریم چیس�ت؟ مجوعه شما چه 

برنامه هایی در این زمینه در نظر دارد؟
سیاس��ت های چند سال گذش��ته و ادامه رکود 
نس��بی در دو س��ال گذش��ته، باعث ایجاد موج 
مهاجرت در طبقه خبره صنعتی کشور و به تبع 
آن در صنعت دریایی کش��ور شده است و هنوز 
این مهاجرت شکل وارونه به خود نگرفته، امید 
اس��ت با جذب سرمایه گذاری خارجی و فعال تر 
شدن پروژهای نفت و گاز بتوان این سرمایه های 
از دس��ت رفته را به کش��ور بازگرداند، البته این 
فرایند بس��یار س��خت و زمان بر خواهد بود، لذا 
به نظر می رسد که ما باید پروسه چندین ساله، 

ش��کل گرفتن سرمایه های فکری را مجددا طی 
کنیم، ولی این بار با س��رعت باال و زمان کمتر. 
امید اس��ت با اجرای صحیح و اصولی اصل ۴۴ 
کاری کنی��م که صنعت کش��ور در قالب بخش 

خصوصی صاحب و متولی پیدا کند.
هر چند نتیجه خصوصی س��ازی در س��الهای 
گذش��ته نشان داده است که با فرایند خصوصی 
سازی فقط بازی ش��ده است، بد نیست در این 
زمینه به کارهای��ی که دیگران انج��ام داده اند، 
نگاه��ی بیندازیم، صنعتی را ک��ه چندین برابر 
صنع��ت کش��ور ما ب��وده، در عرض ش��ش ماه 
خصوص��ی کرده ان��د و ما بعد از بیس��ت و چند 
س��ال تازه متوجه شده ایم که به بیراهه رفته ایم 
و به جای خصوصی سازی، صنعت را بی صاحب 
و بی متول��ی کرده ایم. با تنگ نظ��ری و ندیدن 
اقتصاد کالن کشور در یک پروسه طوالنی مدت 

نمی توان در کشور خصوصی سازی کرد.
اگر روزی مس��ئولین کش��ور بتوانند و قانون به 
آن ها اجازه دهد کارخانه یا کارگاه ورشکسته ای را 
مجانی به اشخاصی مولد و فقط به شرط اشتغال 
واگذار کنند، خصوصی س��ازی ش��کل خواهد 
گرفت واال دوباره اگر قرار است این کارگاه ها را به 
بهایی که هرگز پرداخت نمی شود واگذار کنند، 
آش   همان است و کاسه همان. در غیر اینصورت، 
دوره پسا تحریم در صورت تحقق سرمایه گذاری 
خارجی، این س��رمایه گذاری تزریق مسکنی به 
بدنه بی رمق صنعت خواهد ش��د، که به محض 
قطع آن دوباره این صنعت فرو خواهد ریخت و 
معضالتی را برای دولت و کش��ور ایجاد خواهد 
ک��رد، و رقابت پذیری صنعت کش��ور حتی در 
پتروش��یمی ها نیز زیر سوال خواهد رفت تا چه 
رس��د به بخش های صنعتی و تولی��دی دیگر، 
بطوریکه صنعت ما با بس��تن در ها و تزریق پول 
نف��ت و گاز در داخل کش��ور فقط قدرت رقابت 
دارد و خارج از مرزهای کشور نه می تواند رقابت 

اقتصادی کند نه رقابت کیفیتی.
 البته نقش دالرهای سوبسیدی نیز در این راستا 
بی تأثیر نیس��ت و دولت باید ه��ر چه زودتر ارز 

با خصوصی سازی، فقط بازی شده است
محمد بنائی زاده، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ش�رکت فراس�احل دلتا، معتقد است که در دو س�ال گذشته موج مهاجرت افراد خبره، 
مشکالتی را در صنعت دریایی کشور ایجاد کرده است، وی همچنین با توجه به سابقه درخشان خود در حوزه دریا به دیگر مشکالت، چالش ها 

و راه حل های آن ها در صنایع دریایی اشاره می کند، که در گفتگوی زیر آن را می خوانیم:

محمد بنائی بابا زاده؛ مدیرعامل شرکت فن آوری فراساحل دلتا:
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را ت��ک نرخی کند تا زمینه های رانت خواری 
داخلی و رانت واردات ارزان قیمت از بین برود 
و اگر قرار است برای مدتی کوتاه سوبسیدی 
پرداخت شود، بهتر است به صنعت ورشکسته 
کشور پرداخت ش��ود، نه به واردات کاالهای 

آماده از خارج.
 ب�رای بهبود وضعی�ت امور 
دریایی در حوزه فعالیت ش�ما چه زیر 
س�اخت های اساس�ی در کش�ور نیاز 
است که در دوران پساتحریم می توان 

آن را فراهم کرد؟
البته بنده وضعیت امور دریایی را جدا از سایر 
حوزه های اقتصادی و صنعتی کشور نمی دانم، 
هر دوی این ها بندهایی به پا دارند که طاقت 
حرکت را از آن ها گرفته اس��ت، که به بعضی 
از آن ها در باال اش��اره ش��د. یکی از این موانع 
قوانین بیمه های تأمین اجتماعی است که به 
پیمانکاران تحمیل می شود. در همه جای دنیا 
وقتی ش��ما کارکنان را بیمه می کنید و حق 
بیمه آن ها را پرداخت می کنید، تعهد دیگری 
در مقابل سازمانهای بیمه گر ندارید و بیمه ها 
نیز بهترین س��رویس را به پرسنل شما ارائه 
می دهن��د. ولی در کش��ور م��ا وضعیت طور 
دیگریس��ت و پیمانکار بای��د در بعضی مواقع 
تا ۱6درصد درآمد خود را به س��ازمان تأمین 
اجتماعی که سازمانی اس��ت کامالً دولتی با 
س��طح خدماتی بس��یار پایین، پرداخت کند 
و حتی در م��واردی در مقاب��ل درصد باالی 
پرداختی قرار نیس��ت ریالی س��رویس از آن 
س��ازمان دریافت ش��ود. این یعنی پرهزینه 
کردن کار در کشور به نفع سازمانی عریض و 
طویل و بدون حس��اب و کتاب به نام سازمان 
تأمین اجتماعی که ش��رکت های خارجی تا 
حدودی از قید و بند آن آزادند و از مزیتهایی 

نیز برخوردارند.
یکی دیگ��ر از نقش های این س��ازمان که از 
حمایته��ای بی دری��غ قانون��ی و اجرایی بر 
خوردار اس��ت، به ورشکستگی کشاندن سایر 
موسس��ات بیمه ای در کشور است، که سعی 
دارند خدمات موازی و بهتری انجام دهند و از 

هیچگونه حمایت قانونی برخوردار نیستند. 
 مانع بع��دی قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده 
است، که پیمانکار مجبور است مبلغی را که 
ش��اید هنوز دریافت نکرده و قرار است چند 
س��ال بعد دریافت نماید، با ارائه چک های به 
روز با سازمان مالیاتی کشور تسویه کند و در 
غیر این صورت، چک ها برگشت می خورند و 

شرکتها قفل و جریمه می شوند. به راستی در کدام کشور دنیا یک پیمانکار 
متعهد به پرداخت مبالغی می شود که هنوز دریافت نکرده است؟! آیا اداره 
دارایی حاضر اس��ت این مبالغ را به جای اینکه از پیمانکاران اخذ کند، از 

کارفرمایان عمدتا دولتی وصول نماید؟
 چشم انداز آینده امور دریایی در ایران را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
همان طوری که اش��اره ش��د کش��ور و صنعتگران مرحله دست یابی به 
تکنولوژی را که یکی از وظایف اصلی شان بود را، پشت سر گذاشته اند و 
اکنون مشکل اصلی آنها موانع عملی و تکنولوژی نیست، بلکه معضالت 
اقتصادی کشور است. صنعت در سایر کشورها معموالً بعد از تولد به جوانی 
و شکوفایی و بعد به پیری می رسد و توجیه اقتصادی خود را به خاطر رشد 
دستمزدها و بسیاری از عوامل دیگر از دست می دهد. اما در کشور ما به 
دلیل تزریق پول های حاصل از نفت، همیشه صنعت جوانمرگ شده است 
و حتی به دوران جوانی و شکوفایی نیز نرسیده و در دوران طفولیت دچار 
مرگ زودرس می ش��ود چرا که هنوز کش��ور ما به جای کار محور بودن، 
سوبسید محور است و هنوز آنقدر رانت در کشور وجود دارد که نیازی به 
کار کردن نباشد به طوریکه تعداد بسیار قلیلی مجبورند کار کنند. برای 
روش ش��دن این موضوع جالب است نس��بت تعداد کارکنان دولت را به 
جمعیت کشور با کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم. و هنوز دعوا بر سر این 

موضوع است که "دولت چرا استخدام نمی کند".
 با توجه به در پیش بودن هفدهمین همایش و نمایشگاه 
صنای�ع دریایی، مهمترین اولویت های پیش�نهادی ش�ما جهت 
بررسی در کمیته های تخصصی انجمن و طرح در قطعنامه پایانی 

جهت پیگیری چیست؟
به نظر من مجموعه مطالب فوق باید در کمیته تخصصی انجمن مطرح 

شود که بطور خالصه عباتند از:
۱- تک نرخی و شناور کردن ارز در کشور بطور واقعی.

2- کوچک کردن دولت.
3- تعریف دوباره بخش خصوصی در کشور و اجرای صحیح اصل ۴۴ در 
کوتاه ترین زمان ممکن و بس��تن پرونده خصوصی سازی در کشور برای 

همیشه که دیگر نیازی به خصوصی کردن خصوصی شده ها نباشد.
۴- اصالح قوانین تأمین اجتماعی، بطوریکه هیچ کس مجبور به پرداختی 

غیر از حق بیمه پرسنل خود نباشد.
5- گرفت��ن انحصار از س��ازمان تأمی��ن اجتماعی که قانون پش��تیبان 
دریافت های بی حس��اب و کتاب آن است و سایر بیمه های بازنشستگی 
بدون هیچ حمایت قانونی در حال ورشکستگی هستند و اصوالً غیرقابل 

رقابت با آن.
6- اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده به طوری که هیچ شرکتی بدون 

دریافت مبلغ مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن نباشد.
7- ایجاد س��از و کاری که بخش خصوصی بتواند در مقابل سازمان های 
دولتی از خود دفاع کند و گوشی برای شنیدن حرف های بخش خصوصی 

باشد.
۸- ادغام مراکز متعدد تصمیم گیری در کش��ور مخصوصاً در زمینه های 
پولی و بانکی و برگرداندن اعتبار به بانک مرکزی برای کنترل سیس��تم 

بانکی و پولی کشور.
9- پرداخت بدهی های دولت به شرکتها و پیمانکاران برای جلو گیری از 

نابودی آنها.

اگر روزی مسئولین 
کشور بتوانند و 

قانون به آن ها اجازه 
دهد کارخانه یا کارگاه 

ورشکسته ای را مجانی 
به اشخا�صی مولد 

و فقط به شرط اشتغال 
واگذار کنند، خصو�صی 

سازی شکل خواهد گرفت 
واال دوباره اگر قرار است این 
کارگاه ها را به بهایی که هرگز 

پرداخت نمی شود واگذار کنند 
آش   همان است و کاسه همان.

Marine Engineering
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مدیر پژوهش��کده علوم و فناوری دفاعی شمال گفت: اگر تشکل دریایی 
با محوریت یک متولی اصلی و همکاری سایرین سازماندهی شود در آن 

صورت امید به چشم انداز خوب وجود دارد.
وی افزود: در صورتی که هم افزایی مناسب و مورد نظر در زمینه سه محور 
دانش، تحقیق و توسعه و صنعت در کل کشور بوجود آید، یعنی اگر تشکل 
دریایی با محوریت یک متولی اصلی و همکاری سایرین سازماندهی شود 

در آن صورت امید به چشم انداز خوب وجود دارد.
ابراهیم علیزاده با اشاره به اینکه زیر ساخت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی 
در کشور موجود است، گفت: »اگر با بکارگیری آنها بتوانیم افزایش تجربه را 
احصاء نماییم بسیار مناسب است و نیز در صنایع ساخت شناور نظامی باید 

در تناژ باال ایجاد زیر ساخت کنیم.«
وی با اشاره به وضعیت امور دریایی در دوران پسا تحریم گفت: »امید است 
اگر گشایش��ی حاصل شد، ارتباطات و تعامالت نزدیک تر با دانشگاه ها و 

مراکز تحقیقاتی مرتبط در خارج از کشور ایجاد شود.«
مدیر پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال به وظیفه آن پژوهشگاه مبنی 
بر نهادینه و پایدار کردن طراحی شناور های سطحی رزمی در داخل کشور 
برای مجموعه نیرو های دریایی کشور با محوریت رفع نیاز نداجا اشاره کرد 
و گفت: »ظرفیت های جمهوری اسالمی ایران، شامل دانشگاه های دریایی، 
مراکز تحقیقاتی و پژوهش��ی دریایی و صنایع دریایی بخش دفاعی و غیر 

دفاعی است.«
وی در همین راستا برای توسعه این ظرفیت ها پیشنهاد کرد دفتر همکاری 

مشترک در زمینه های مورد نیاز تشکیل شود.

چشم انداز مناسب امور دریایی
در گرو تعيين یک متولی اصلی است

ابراهیم علیزاده؛ مدیر پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال

مریم راه بانی گفت: در زمینه های سازه های دریایی و حمل و نقل دریا، 
کشور در وضعیت مناس��بی قرار دارد، اما در حوزه علوم مربوط به دریا 
شامل فیزیک دریا، آلودگی دریا و یا علوم مشابه تا کنون بسیار ضعیف 
عمل شده است.  وی بیان اینکه شهر بندرعباس این مزیت را دارد که 
در سواحل خلیج فارس واقع شده است و همچنین رشته های مرتبط با 
دریا در این دانشگاه فعال است افزود: متاسفانه بدلیل عدم وجود امکانات 
کافی، مخصوصا نبود ابزارهای می دانی و اندازه گیری مناسب، نمی توان از 
این موقعیت مکانی مناسب، استفاده مطلوب را داشت. عضو هیئت مدیره 
دانشگاه هرمزگان در خصوص مشکالت این دانشگاه اظهار داشت: از آنجا 
که گام اول در مطالعات دریایی، در اختیار داشتن اطالعات می دانی از 
طریق اندازه گیریهای می دانی است که الزمه آن داشتن ابزار و تجهیزات 
اندازه گیری است، لذا به نظر بنده مهم ترین دغدغه، تجهیز دانشگاه به 
این ابزار است که متاس��فانه بدلیل قیمت باالی آن ها دانشگاه قادر به 
تهیه آن ها نیست.  مریم راه بانی در ادامه افزود: نبود یا کمبود امکانات 
اندازه گیری های می دانی در این دانشگاه یکی از عمده مشکالتی است 
که رشته های دریایی با آن روبه رو هستند. به همین خاطر فعالیت های 
پژوهشی و تحقیاتی آنطور که می بایست عملی نمی شوند. با وجود این 
کبود ها بیشتر فعالیت های تحقیقاتی در حد تالیف کتاب و ارائه مقاالت 
باقی مانده اس��ت. وی همچنین در خصوص فعالیت انجمن مهندسی 
دریایی ایران گفت: انجمن مهندسی دریا از جمله معدود مراکزی است 
که توجه ویژه ای به فعالیتهای دریا نشان می دهد و از جمله اقدامات بسیار 
جالب این انجمن برگزاری همه ساله همایش و نمایشگاه دریایی در کنار 
سواحل کشور است که می تواند اقدامی بسیار تاثیر گذار در آشتی دادن 
فعاالن دریایی با دریاهای ایرانی باش��د.  مرین راه بانی در پایان خاطر 
نشان ساخت: از نظر بنده این انجمن بیشتر در زمینه جذب دانشجویان، 
حداقل در دانشگاه هرمزگان، موفق بوده ولی در زمینه جلب نظر اساتید 

فعالیت کمتری داشته است.

کمبود تجهيزات، مهمترین 
مشکل رشته های دریایی است

مریم ر اه بانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان:
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دانشگاه خليج فارس از حداقل  امکانات آزمایشگاهی برخوردار است
عباس دشتی منش، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر، که در زمینه هیدرودینامیک شناورهای تندرو، دینامیک متحرکهای دریایی و انرژی های 
تجدیدپذیر به فعالیتهای تحقیقاتی مشغول است، از ارتباطات ضعیف میان صنایع دریایی استان با دانشگاه می گوید و انتظار دارد که جهاد 

خودکفایی نیروی دریایی سپاه و سازمان صنایع دریایی، نیم نگاهی به استفاده از قابلیت های متخصصین دانشگاه خلیج فارس داشته باشد.

عباس دشتی منش استاد دانشگاه خلیج فارس

دش��تی منش،  عب��اس 
دانشگاه خلیج  اس��تادیار 
فارس بوش��هر اس��ت وی 
در زمینه هیدرودینامیک 
شناورهای تندرو، دینامیک 
متحرک ه��ای دریای��ی و 
انرژی های تجدیدپذیر مش��غول به فعالیت های 

است.
 وضعی�ت علم�ی کش�ور را در 
حوزه دریا چطور ارزیابی میکنید؟ ارزیابي 
جنابعال�ي از روند فعالیت ه�اي موجود در 
حوزه آموزش و تحقیقات دریایي چیست؟

هرچن��د که تالش های بس��یار زیادی از س��وی 
محققین مختلف در دانشگاه های بزرگ کشور در 
حال انجام می باش��د اما بسیاری از این تحقیقات 
تنها جنبه نظری داشته و کمتر شاهد آن بوده ایم 
که این تحقیقات به طور عملیاتی مورد استفاده 
قرار بگیرند. البته باید توجه داش��ت که در زمینه 
کاربردی کردن تحقیقات علمی، صنایع کش��ور 
نقش بسیار مهمی دارند و باید به سمت و سویی 
حرک��ت کنیم ک��ه صنایع ما خود را ب��ی نیاز از 
تحقیقات دانشگاهی احساس نکنند و دانشگاه ها 
نیز به دنبال آن باش��ند که نیاز صنایع را برآورده 
کن��د. در هر صورت یک ارتباط دو جانبه و پایدار 
باید بین نهاد دانشگاه و صنعت وجود داشته باشد. 
در مورد بخش دوم س��وال ش��ما هم باید به این 
نکته اشاره کنم که در حوزه آموزش نواقص بسیار 
زیادی وجود دارد. شیوه تدریس و ارزیابی که امروز 
در دانشگاه های کشور برقرار است، پاسخگوی نیاز 
صنعت نمی باش��د. باید به دنبال تجربی نمودن 
فرایند آموزش در حوزه دریا باش��یم. باید اهتمام 
جدی بر گس��ترش آزمایشگاه های دریایی وجود 
داش��ته باش��د تا بتوان دانش آموختگان نوآور و 

کارآفرین را به جامعه تحویل داد.
 وضعیت ارتباط آن دانش�گاه با 
صنع�ت، در حوزه دریا، به چه صورت و در 

چه سطحی میباشد؟
در زمین��ه فعالیت های صنعتی نیز ارتباطاتی در 

قالب پروژه های صنعتی با موسسه دریایی شهید 
محالتی داشته ایم که کافی نیست. اداره بندر نیز 
تنها در قالب حمایت از پروژه های دانش��جویی با 
دانشگاه همکاری می کند که چندان مطلوب نیست. 
انتظار داریم که جهاد خودکفایی نیروی دریایی 
س��پاه و سازمان صنایع دریایی نیز نیم نگاهی به 
استفاده از قابلیت های متخصصین دانشگاه خلیج 
فارس داش��ته باش��ند. در حال حاضر یک گروه 
تحقیقاتی به نام گروه تحقیقاتی شناورهای پروازی 
در دانشگاه خلیج فارس بوشهر تشکیل شده که با 
هدایت اینجانب از دانشجویان ارشد و کارشناسی 
تشکیل شده و بر روی موضوعات مختلف مربوط 
به هیدرودینامیک شناورهای تندرو تمرکز نموده 
و بسیار مش��تاقیم که بتوانیم با نهادها و صنایع 
مختلف همکاری های مشترک در قالب پروژه های 

تحقیقاتی داشته باشیم.
 مهمترین چالش ها و کمبودهایي 
ک�ه در حال حاض�ر در بخش آم�وزش و 
تحقیق�ات دریایي وجود دارد، چیس�ت و 
در جه�ت رفع آنها، چه اقداماتي مي تواند 

صورت گیرد؟
مهمتری��ن کمبودهایی که در بخ��ش آموزش و 
تحقیقات در دانشگاه خلیج فارس کامال قابل لمس 
است، عدم وجود آزمایشگاه حوضچه کشش است. 
بهتر است کامال ش��فاف به این نکته اشاره کنم 
که گروه مهندسی دریا در دانشگاه خلیج فارس 
صاحب کوچکترین آزمایشگاه یا فضای کارگاهی 
نیست که بتوان برخی از تجربیات را از طریق آن 

به دانشجویان انتقال داد.
در دورانی که همه از دانشگاه نسل سوم صحبت 
می کنند، قطعا اگر بخواهیم دانشجویان کارآفرین 
در حوزه دریا داشت باشیم باید توان آزمایشگاهی 
خود را توسعه دهیم. خوشبختانه یکی از دو محور 
اصلی سند چشم انداز دانشگاه خلیج فارس مربوط 
به حوزه دریا است. بنابراین، انتظار بر آن است که 

این موضوع تنها در حد یک شعار باقی نماند.
و  دس�تاوردها  مهمتری�ن   
پروژه هاي دریایی آن دانش�گاه طي سال 

گذشته، چه مواردي بوده است و نیز از چه 
امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی 

برخوردار هستید؟
همانگونه که اشاره نمودم، علی رغم توان تخصصی 
باال، ارتباطات چندانی میان صنایع دریایی استان 
با دانشگاه وجود نداشته است. مهمترین کاری که 
انجام شده به طراحی مفهومی یک شناور تندرو 
برای موسسه دریایی شهید محالتی برمیگردد که 

به خوبی به اتمام رسید.
 مراک�ز پژوهش�ی و تحقیقاتی 
چ�ه  محت�رم(  دانش�گاه  آن  جمل�ه  )از 
فعالیت های�ي ب�راي کاربردي ت�ر ک�ردن 
پروژه ه�ا و پایان نامه هاي دانش�جویي و 

علمي داشته اند؟
خب کامال روشن است که صنایع باید به صورت 
م��دون نیازهای خود را دانش��گاه ها اعالم کنند و 
تفاوت پروژه های دانشجویی با پروپوزال های صنعتی 
مشخص باشد. بعضا مشاهده می شود که برخی از 
صنایع جهت حمایت از یک پایان نامه کارشناسی 
ارش��د انتظار تحویل یک پروژه گس��ترده را دارد. 
محققین دانش��گاهی نیز بعضا شناخت درست و 
کاملی از مشکالت صنایع ندارند. باید فضای میان 
دو نهاد صنعت و دانشگاه منطقی تر و واقع بینانه تر 
شود. در این صورت مشکل چندانی برای کاربردی 
شدن پایان نامه ها وجود ندارد. البته صنایع نیز باید 
واحدهای تحقیق و توسعه خود را گسترش دهند و 

آینده نگری بیشتری داشته باشند.
 فعالیت های انجمن مهندسی 
دریایی را در گسترش نگاه دریا محور بین 

مسئولین چگونه ارزیابی می کنید؟
در سال های گذشته انجمن همواره تالش نموده تا 
با برگزاری دوره های مختلف، و حمایت از همایش ها 
و مس��ابقات نقش خود را به خوبی ایفا کند. اگر 
انجمن بتواند به نحوی موثر خود را در استان های 
ساحلی گس��ترش دهد و دوره ها و حمایت های 
آن تنها محدود به مرکز نباشد، انجمن جامعیت 
بیشتری پیدا کرده و نقش موثرتری را می تواند در 

جامعه دریایی کشور ایفا نماید.

Marine Engineering
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می ترسيم اگر برویم کنار دریا
همين مقدار هم صدایمان به گوش مسووالن نرسد

فرهود آذرسینا، متولد 15 مرداد 1361 است. وی دانش آموخته مهندسی مکانیک-دریا دانشگاه صنعتی شریف، کار شناس ارشد معماری 
کشتی-س�ازه کش�تی و دارای مدرک دکتری از دانش�گاه مموریال نیوفاندلند کانادا است. از س�ال 1388 عضو هیات علمی واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی است و به آموزش دانشجویان در مقطع کار شناسی ارشد سازه های دریایی و سازه کشتی و نیز انجام تعداد 
قابل توجهی موارد پژوهشی به عنوان استاد راهنما و مشاور اهتمام می ورزد. وی همچنین چندین سال در دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی 
کش�ور مش�ارکت داشته و نیز در سه سال اخیر هم دبیر کمیته های فنی سازمان استاندارد ایران در ارتباط با کشتی ها و فناوری دریایی و 

شناورهای کوچک بوده است.

فرهود آذرسینا؛ عضو هیئت مدیره دانشگاه علوم و تحقیقات:

در  را  علمی کش�ور  وضعی�ت   
حوزه دریا چطور ارزیابی میکنید؟ ارزیابي 
جنابعال�ي از روند فعالیت ه�اي موجود در 
حوزه آموزش و تحقیقات دریایي چیست؟

وضعی��ت علمی کش��ور در ح��وزه دری��ا از نظر 
دسترسی به منابع علمی روز دنیا و اطالع از آخرین 
پیشرفت های علمی آنقدر که منتشر می شود، هیچ 
تفاوتی با کشورهای پیشرفته ندارد. به خصوص 
اینترنت و منابع الکترونیکی مرزهای علم را تقریباً 
به تمامی شکس��ته است. از نظر مقدار جذب این 
عل��م موجود که هر روز ه��م مقدار قابل توجهی 
به آن اضافه و انباش��ته می شود، با توجه به اینکه 
غالباً به زبان انگلیسی قابل دسترس است، اساتید 
و دانشجویان ما وضعیت نسبتاً خوبی دارند؛ البته 
با توجه به پیشتازی چین، کره و ژاپن و از منظر 
نظامی روسیه و از لحاظ عملیاتی و اجرایی آلمان و 
فرانسه، که هر یک بخشی از علم خود را به زبان 
انگلیسی منتشر نمی کنند، مسلماً تعامل بیشتر 
صنعت و علم دریایی با اس��اتید و دانش��گاه های 
زبان های خارجی می تواند دسترس��ی بهتری به 
عل��م روز فراهم نماید. آموزش ه��ای دریایی هم 
مسلماً خالی از ایراد نیست اما شانه به شانه سایر 
حوزه های علوم و مهندسی در کشور ما رشد کرده 
و بهتر می شود. نهایتاً تحقیقات نیاز به سرمایه دارد 
ک��ه باید فکری برای آن ک��رد. واقعاً اینکه انتظار 
داشته باشیم دانشجوی ارشد و دکتری در دانشگاه 
دولتی زندگی اش در تنگنا باشد و در دانشگاه آزاد 
از آن سخت تر هزینه هم بپردازد و به ما پایان نامه 
خوب هم تحویل بدهد نابجاست. در دانشگاه های 
دنیا به تحقیقات دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
منابع مالی تخصیص می دهن��د و البته در ثبت 
نام دانش��جو هم سخت گیری می کنند. حاال آیا 
دولت باید این منابع را تامین کند یا دانشگاه باید 
خود درآمد داشته باشد جای سوال است. مساله 

آن است که گزارش های تحقیقات دانشگاهی ما 
آنقدر قابل اعتماد نبوده که کسی برایش به طور 
پیوسته هزینه ای بپردازد. این قابلیت اعتماد هم به 
دقت گزارشگر و دقت ابزار تحقیق وابسته است که 

متاسفانه هر دو منشاء خطا بوده اند.
 وضعیت ارتباط آن دانش�گاه با 
صنع�ت، در حوزه دریا، به چه صورت و در 

چه سطحی است؟
واحد علوم و تحقیقات در رتبه بندی دانشگاه های 
جهان )موسسه الیدن 2۰۱5( در میان ۱3 دانشگاه 
بر تر ایرانی بود که مس��لماً یکی از ش��اخص های 
تاثیرگذار بر این دستاورد، ارتباط با صنعت است. 
اما ارتباط با صنعت معنی پیچیده ای ندارد. مثاًل 
دانش��گاه استنفورد که رتبه س��وم دانشگاه های 
جهان در رتبه بندی مذکور است، برای یک دوره 
کار شناسی ارشد مهندس��ی بین 75 تا 97 هزار 
دالر )بس��ته به اینکه دوره را سه یا پنج نیم ساله 
بخوانید( ش��هریه دریافت می کند. آیا امکان دارد 
که کسی چنین شهریه ای بپردازد و به فکر کسب 
درآمد از آن نباشد؟! بنابراین دانشجویی که وارد 

این دوره شده از کالس های درس می خواهد که 
به او چیزی بیاموزند که اگر او آنرا آموخت و به کار 
بست شهریه ای که پرداخته به او بازگردد. دانشجو 
حتی مدت زمان بازگشت سرمایه اش را هم حساب 
می کند! درست است که عشق و عالقه به آموختن 
ش��رط اول قدم در این راه اس��ت، اما محاسبات 
دنیوی را هم نمی شود نادیده گرفت. همین انتظار 
دانش��جو )و خانواده دانشجو یعنی در نگاه کالن 
مردم( از دانشگاه باعث می شود دانشگاه استنفورد 
خ��ودش را آنقدر باال ببرد که دانش آموخته این 
دانشگاه به احتمال بسیار ضعیفی از کسب درآمد– 
حاال به هر نحوی که شده– عاجز خواهد ماند. این 
یعنی قدرت کارآفرینی و این موتور محرک صنعت 
و اقتصاد است. البته این موضوعات بند قبل را هم 
نقض نمی کند یعنی در این الگوی موفق، صنایع 
عالوه بر استفاده از دانش آموختگان دانشگاهی، 
مستقیماً هم تحقیقات دانشگاه را تغذیه می کنند. 
نهایتاً واضح است که یک کشور نمی تواند ۱۰۰۰ 
تا اس��تنفورد داشته باشد. رقابت در دنیای مدرن 
چشمگیر است اما نهایتاً بنی آدم اعضای یکدیگرند 
و همواره قوی می تواند دست ضعیف را هم بگیرد. 
ما اگر چند مرکز دانش��گاهی قوی در حوزه دریا 
داشته باشیم به تدریج بقیه هم بهتر خواهند شد.

 آیا در یک سال گذشته، شاهد 
توج�ه الزم به این حوزه از س�وی وزارت 
علوم، معاون�ت علمی و فناوری ریاس�ت 

جمهوری و سایر مراکز ذیربط بوده ایم؟
به راستی اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران، تا حدی 
در نتیجه اوضاع منطقه و جهان، آنقدر پر افت و 
خیز اس��ت که دیر به دی��ر نوبت به حرکت های 
وی��ژه در حوزه های خاص می رس��د. ش��اید یک 
وزیر علوم در دوره چهار س��اله وزارت در مجموع 
۱۰ ب��ار هم به فکر دریا نیفتد. یک دلیل این هم 
البته تمرکز فعالیتهای علمی و صنعتی کشور در 
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مناطق خشکی از جمله تهران، مشهد، اصفهان، 
تبری��ز و غیره اس��ت. مگر کالً چند ب��ار و چند 
خبر از استان های ساحلی به گوش وزیر محترم 
می رسد؟ اکثرا خود ما فعاالن دریایی هم در تهران 
و سایر شهرهای بزرگ فالت خشکی ایران مستقر 
ش��ده ایم پس دیگر چه می توان از بزرگان انتظار 
داشت. آخر ما هم می ترسیم اگر برویم کنار دریا 
همی��ن مقدار هم صدایمان به گوش مس��ووالن 
نرسد. مثالً در ارتباط با کمیته های فنی سازمان 
استاندارد، به لطف کار شناسان سازمان در بخش 
مطالعات بین الملل، کمیته کشتی ها در میان ۱5 
کمیته ای بودکه یک طرح جامع پژوهشی صورت 
دادیم و فهرست کامل استانداردهای ملی دریایی 
را استخراج نمودیم. فرض بفرمایید اگر بنده که 
دبیر کمیته هستم به جای تهران در بندرعباس 
ب��ودم آیا باز هم در اولویت قرار می گرفتم؟ در هر 

حال بنده از توجه الزم باخبر نیستم.
و  چالش ه�ا  مهم تری�ن   
کمبودهای�ی که در ح�ال حاضر در بخش 
آم�وزش و تحقیقات دریایی وج�ود دارد، 
چیست و در جهت رفع آن ها، چه اقداماتی 

می تواند صورت گیرد؟
مهم ترین چالش سختی ذاتی این موضوع است؛ 
مثل حکایت مرد خالکوب و نقش شیر در مثنوی 
مولوی: »ش��یر بی یال و دم، اش��کم که دید، این 
چنین ش��یری خدا کی آفرید؟« ما باید عمق و 
محتوای موضوعات دریایی را درک کنیم و ارتباط 
درس��تی بین اجزای این فرابخ��ش )جغرافیای 
دریا( بس��ازیم تا نقش شیر نمایان شود. خداوند 
متع��ال دریا را در   نهایت زیبایی و کمال آفریده و 
کشور پهناور جمهوری اسالمی ایران را از فراوانی 
نعمت های آن نصیب فرموده. سختی کار با دریا 
هم با صبر و استقامت فعاالن این فرابخش به امید 
خدا، آسان خواهد شد. دانشگاهیان در حوزه نظری 
با تسلط بر علوم و ریاضیات می توانند بر سختی ها 
و پیچیدگیهای��ی که از نظر زیس��تی، فیزیکی و 
مهندسی بر ناشناخته های دریا حاکم است چیره 
ش��وند و صنعت هم باید از فرصت رفع تحریم ها 
استفاده کند و خود را به ابزار روز دنیا مجهز کند. 
همانطور که در باال اش��اره شد مهم ترین راه حل 
برای چیره شدن بر کاستی های کنونی آن است 
که مردم از دانشگاه تقاضای درست داشته باشند، 
س��پس دانش��گاه خود را ارتقا دهد، و در   نهایت 
خروجی های دانشگاه کارآفرینی کنند و نعمت های 
دریا را در اختیار مردم قرار دهند و البته مردم هم 
این نعمت ها را دوس��ت داشته باشند )مثل لذت 
قایق سواری در امواج( و به محیط زیست احترام 

بگذارند. این یک چرخه سالم و مولد است.
و  دس�تاوردها  مهمتری�ن   
پروژه هاي دریایی آن دانشگاه طي سال 
گذش�ته، چه مواردي بوده اس�ت و نیز از 
چ�ه امکان�ات و تجهیزات پژوهش�ی و 

تحقیقاتی برخوردار هستید؟
عناوین چند مورد از مهمترین تحقیقاتی که در 
دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسالمی انجام داده ایم عبارتند از:   
مدلسازي آزمایشگاهي و نرم افزاري سکوي نیمه 
ش��ناور جهت تحلیل ح��رکات و خطوط مهار  
مطالعه عددي عملکرد آیرودینامیکي سکوهاي 
فراساحل به روشCFD  ایجاد پایگاه داده ضرایب 
هیدرودینامیک جرم افزوده براي سازه هاي دریایي 
و کشتي ها  مدلسازي موج شکن نیوماتیکي با 
اس��تفاده از روش عددي  مطالع��ه اثرات امواج 
دوراي اقیانوسي و امواج محلي بر آرامش سالیانه 
بن��ادر  ارزیابي قابلیت اطمین��ان خطوط مهار 
س��کوي نیمه ش��ناور تحت خرابي خستگي  
بررسي تاثیر پوششهاي نانو ارگانو سیلیسي جهت 
بهبود کیفیت و مقاوم سازي سطوح بتني در برابر 

عوامل محیطي
 مراک�ز پژوهش�ی و تحقیقاتی 
چ�ه  محت�رم(  دانش�گاه  آن  جمل�ه  )از 
فعالیت های�ي ب�راي کاربردي ت�ر ک�ردن 
پروژه ه�ا و پایان نامه هاي دانش�جویي و 

علمي داشته اند؟
طبق بخشنامه دانش��گاه آزاد اسالمی، تحقیقات 
دانشجویان بر موضوعات کاربردی تعریف می شود. 
همانطور که عرض شد مردم باید از مراکز پژوهشی 
و تحقیقاتی انتظار داشته باشند که به کارهایی که 
تغییری در کیفیت زندگ��ی آن ها ایجاد می کند 
بپردازن��د. به هر ح��ال ما از نظ��ر بودجه ای هم 
وضعیتی شبیه به مثالً ایاالت متحده نداریم که 
بخواهیم مبالغ هنگفتی را صرف تحقیقات بنیادین 
کنیم. بنده به شخصه عاشق علوم پایه هستم اما 
وقتی ما هنوز به خوبی ساختمان ها را عایق بندی 
نمی کنیم، بهترین مدل های توربوالنس برای شبیه 
سازی پخش حرارتی در سیستم تهویه مطبوع به 
چه کار می آید؟ البته این نباید بهانه ای باشد که 
همه منابع مالی را برای آسفالت کف جاده ها هزینه 
کنیم؛ بخشی هم باید برای آزمایشگاه ارتعاشات 
و مطالعه سیس��تم تعلیق خودرو ها هزینه شود. 
خالصه این موضوع یک تصمیم مدیریتی است. 
کاربرد علم به صورت تاریخی هم نه صرفاً به اراده 
دانشمندان بوده نه با تقاضای مردم، بلکه بیشتر به 
تصمیم مدیران یک طرح از روی کاغذ به واقعیت 

تبدیلمی شود.
 با توج�ه به بیانات مقام معظم 
رهب�ری حول افزای�ش تمرکز جمعیتی و 
ایج�اد مراکز جدید جمعیتی در س�واحل 
جنوب کش�ور )که در قالب سیاست های 
کلی جمعیت کش�ور ابالغ ش�ده است( و 
افزایش رویکرد دریامحور در برنامه ششم 
توسعه، همایش و نمایشگاه دریایی کیش 
چه تاثیریمی تواند در پیشرفت حوزه دریا 

داشته باشد؟
همای��ش و نمایش��گاه دریایی کی��ش بی تردید 
مهم ترین رویداد دریایی کشور است، اما اثربخشی 
آن در ارتب��اط با موضوع مورد س��وال زیاد نبوده 
زیرا اصالً کارکرد همایش ها و نمایشگاه ها اینگونه 
نیست. آنچه مورد نظر شماست از بازار قابل انتظار 
است. مردم صاحب خرده مالهایی هستند که در 
بازار داد و ستد می شود. اآلن مثالً بنده 5 میلیون 
توم��ان پول دارم و می خواهم قطعات یک روبات 
آبزی را بخ��رم و جمع و جور کنم. برای قطعات 
الکترونیکی می روم خیابان جمهوری، برای فرم 

دهی بدنه می روم پامنار و غیره.
این خیابان ها باید به طور مش��ابه یک جایی در 
بندر انزلی وآبادان هم وجود داشته باشند و روبات 
من باید جایی در دریا شنا کند نه کورمال کورمال 
در اس��تخر که دو نفر هم مواظب باشند به دیوار 
نخورد! به هر حال هر س��رمایه و بازاری ریسک 
دارد؛ کار دریایی هم ریسک دارد. به نظرم کشور 
ما نیازمند ارزیابی ریسک است که بتواند مراکز 
س��رمایه گذاری جس��ورانه را راه اندازی نموده و 
جوان��ان را در فعالیت های متکی بر مهارت بکار 

گیرد.
 نحوه مشارکت و تعامل استادان 
دانش�گاه و اعضاي هیأت ه�اي علمي در 
فعالیت ه�اي انجمن بوی�ژه کمیته علمي 
همایش و نش�ریات علمي-پژوهش�ي را 
چگونه می بینید و آیا انجمن توانسته بستر 
الزم برای جلب مشارکت دانشگاهیان را 

فراهم سازد؟
تمامی فعالیتهای انجمن بسیار شایان تقدیر است و 
به درستی جهت گیری شده. فقط اینکه مدیران 
انجمن باید واقعاً به غیرانتفاعی بودن این فعالیت ها 
اعتقاد راس��خ داشته باش��ند و اگر وقتش رسید 
ج��ای خود را به نفرات جدید بدهند. اگر اینگونه 
باشد اساتید و فعاالن هم باور خواهند داشت که 
مش��ارکت و همکاری در فعالیتهای یک انجمن 
علمی به رایگان و به صورت داوطلبانه امری مطلوب 

و اجتناب ناپذیر است.
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 وضعی�ت علم�ی کش�ور را در 
حوزه دریا چطور ارزیابی می کنید؟ ارزیابي 
جنابعال�ي از رون�د فعالیت ه�اي موج�ود 
در ح�وزه آم�وزش و تحقیق�ات دریای�ي 

چیست؟
ایران با داش��تن کیلومترها مرز آبی در شمال و 
جنوب، یک کش��ور دریایی محسوب می شود. 
معادل یک چهارم مساحت کشور، دریای تحت 
حاکمیت وجود داشته و بیش از دویست میلیون 
کیلومتر مربع، اقیان��وس و دریای آزاد به صورت 
مشاع قابل بهره برداری است. اهمیت این موضوع 
زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم دریاهای 
شمالی و جنوبی کشور دارای منابع عظیم انرژی 
هس��تند. خلیج فارس بی��ش از 65 درصد نفت 
جهان را در خود جای داده و فعالیتهای اکتشافی 
انجام شده در دریای خزر سبب شده که این حوزه  
را ب��ه عنوان یکی از منابع تامین انرژی جهان در 
سالهای آینده بشناسند. بنابراین به منظور تامین 
هر چه بیشتر منافع و مصالح ملی، نیاز به شناخت 
دقیق تر جنبه های گوناگ��ون دریاهای پیرامونی 

کشور وجود دارد. 
با توجه به وجود دانشگاههای دریایی و فعالیتهای 
چشمگیر محققین کشور، از نظر چاپ مقاالت 
دارای وضعیت مطلوبی هس��تیم. به نحوی که 
می ت��وان گفت از نظر چ��اپ مقاله در منطقه 
حائز رتبه اول هستیم. با این وجود متاسفانه در 
تبدیل دانش موجود به حوزه عملیاتی و صنعتی 
و در واقع کسب در آمد و رشد اقتصادی ناموفق 
بوده ایم. رس��یدن به ی��ک صنعت دریایی پویا، 
به این سادگی میسر نیس��ت. چهار دهه قبل، 
همزمان با کش��ور کره جنوبی، تصمیم گرفتیم 
صنعت کشتی س��ازی را در کشور رونق دهیم، 
حاال پس از گذش��ت این س��الها، کره به قطب 
کشتی س��ازی جهان تبدیل شده و ما هنوز در 
ابتدای کار هستیم. داشتن یک نقشه راه و ایجاد 
زیر ساختهای مورد نیاز این صنعت از مهمترین 
اقدامات دولت برای رس��یدن به این مهم است.  
خوشبختانه در سالهای اخیر، توجه بیشتری به 

کاربردی تر کردن پژوهش های موجود در حوزه 
دریایی شده است.  

 وضعیت ارتباط آن دانشگاه با 
صنعت، در ح�وزه دریا به چه صورت و در 

چه سطحی است؟
دانشگاه به عنوان بازوی علمی کشور برای رسیدن 
به یک صنعت دریایی قوی، بسیار اثرگذار است. 
ایران اکنون در حوزه علمی، با داشتن دانشجویان 
در رده کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از 
مس��ائل کلی، پا را فرا گذاشته و به بررسی نکاتی 
بسیار تخصصی و ظریف می پردازند. در صورتیکه 
این خیلی فراتر از نیاز صنعت کشور است و عمال 
برای این صنعت که مش��کالت کلی دارد مفید 
نیس��ت. این امر ناشی از عدم تعادل مناسب بین 
صنعت و دانشگاه است. ارزیابی از روند فعالیت های 
موجود در حوزه علمی دریا مناس��ب اس��ت ولی 
اثرگ��ذاری آن کمتر قابل مالحظه اس��ت.  اکثر 
دانشجویان پس از فارغ التحصیلی به فکر پذیرش 
در دانش��گاه های خارج از ایران افتاده و کش��ور را 
ترک می کنند و یا آنهایی که جذب صنعت می 
گردند، علمی که بدست آوردند کمتر در صنعت 
اس��تفاده می کنند. در این بین دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، به عنوان مادر دانش��گاههای صنعتی 

کشور از بدو تاسیس مورد توجه خاص صنایع قرار 
داشته و س��هم باالیی در برآورده کردن نیازهای 
علمی صنایع کشور داشته است. در حوزه دریا نیز 
تاکنون قراردادهای خوبی میان دانشکده مهندسی 
دریای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنایع مرتبط 
بس��ته شده اس��ت، به نحوی که در مجموع می 
توان ارتباط دانشگاه امیرکبیر با صنعت را نسبتا 
مطلوب برآورد کرد. البت��ه با توجه به اینکه این 
دانشکده، یکی از مهمترین مراکز دریایی کشور 
ب��وده و با توجه به تعداد باالی هیئت علمی، چه 
در بخش صنایع کشتی س��ازی و چه در بخش 
مهندسی سواحل و سازه های دریایی، همچنین 
وسعت مناسب و در اختیار داشتن دو سایت تهران 
و بندر عباس و اینکه بخش عمده ای از دانشجویان 
دریایی کشور، در این دانشکده مشغول به تحصیل 
هستند به نظر می رسد پتانسیل بسیار بیشتری 
برای همکاری دانشکده مهندسی دریا با صنایع 
دریایی کشور در جهت رفع نیازهای صنعت دریا، 
چه در حوزه نظامی و چه در حوزه بنادر و صنایع 

نفت و گاز  وجود دارد. 

 بویژه در یک سال گذشته، آیا 
ش�اهد توجه الزم به این حوزه از س�وی 
وزارت عل�وم، معاون�ت علم�ی و فناوری 
ریاس�ت جمهوری و س�ایر مراکز ذیربط 

بوده ایم؟
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، توجه بیشتری 
به حوزه دریایی ش��ده اس��ت که نمونه بارز آن را 
می توان تشکیل ستاد توسعه فناوریهای دریایی 
در نهاد ریاست جمهوری برشمرد. اقدامات نسبتا 
خوبی نیز توسط این نهاد صورت پذیرفته است. 
از جمله می توان به حمایتهای صورت گرفته از 
پایان نامه های دانشجویی اشاره نمود. البته با توجه 
به نوپا بودن این نهاد، تاکنون خروجی خاصی از 
اقدامات آن را ش��اهد نبوده ایم. در یک نگاه کلی  
به نظر می رسد که توسعه صنایع دریایی کشور، 
نیازمند سیاستهای حمایتی بسیار بیشتر از مقدار 

فعلی است. 

تاثير صد درصد مثبت همایش، در پيشرفت حوزه دریا
محمد جواد کتابداری؛ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حوزه تخصصی فعالیت وی هیدرودینامیک 
امواج و س�کوهای دریایی اس�ت. او با توجه به حوزه فعالیت خود از وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت، و روند فعالیت هاي موجود در حوزه 

آموزش و تحقیقات دریایي می گوید: 

محمد جواد کتابداری؛ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریای دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
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و  چالش ه�ا  مهمتری�ن   
کمبودهای�ي که در ح�ال حاضر در بخش 
آم�وزش و تحقیقات دریایي وج�ود دارد، 
چیست و در جهت رفع آنها، چه اقداماتي 

مي تواند صورت گیرد؟
به نظر بنده، مراکز دریایی کشور از حیث آموزش 
تئوری��ک در جای��گاه مطلوبی ق��رار دارد. با این 
حال متاس��فانه از حیث داش��تن آزمایشگاه ها و 
کارگاههای مناسب وضعیت چندان رضایتبخش 
نیس��ت. حمایت دولت در راستای تجهیز مراکز 
دریایی کش��ور به آزمایش��گاه های اس��تاندارد و 
مناسب نظیر تانک موج، حوضچه کشش و سایر 
تاسیسات مرتبط که هزینه های نسبتا زیادی را 
م��ی طلبد می تواند خال موجود در این بخش را 
مرتفع سازد. عدم وجود آزمایشگاه های مناسب و 
هزینه های باالی آزمایشگاهی سبب شده است 
تا دانشجویان در تحقیقات خود بیشتر به سمت 
روش��های عددی گرایش پیدا ک��رده و از انجام 
آزمایش گریزان باشند. در حالیکه در دانشگاه های 
معتبر جهان، روشهای عددی و آزمایشگاهی در 
تناسب با یکدیگر انجام می ش��وند، دانشجویان 
دریایی کش��ور ما مجبور به گرایش به س��مت 
روش��های عددی و اس��تفاده از نتایج  آزمایشات 
انجام شده در مراکز علمی دیگر کشورها هستند. 
دانش��جویان تحصیالت تکمیلی بی شماری را 
دیده ام که چندین س��ال از عمر خود را صرف 
انجام پروژه و پایان نامه خود می کنند و در انتها 
با خروجی مقاالت از تز ارشد و دکتری خود دفاع 
می کنند. با این حال، پیشرفت چندانی در کل 

صنعت به وجود نیامده است.
به نظر بنده می بایست گرایش کارهای عددی در 
دانشگاههای دریایی کشور به سمت کار گروهی 
پیش برود. به عنوان مثال، ایجاد و تهیه یک نرم 
افزار دینامیک سیاالت محاسباتی ملی و توسعه 
هر ساله آن توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
تا خروجی آن عالوه بر دانشجوی مورد نظر، مورد 
استفاده دانشجویان و صنعت دریایی کشور قرار 
گیرد.  از دیگر چالش ها و کمبودهایی که در حال 
حاضر در بخش آموزش و تحقیقات دریایی وجود 
دارد، میتوان به عدم هماهنگی صنعت و دانشگاه 
اشاره کرد. دانشگاه باید در راستای اهداف صنعت 
گام ب��ردارد، اگر این امر امکان پذیر ش��ود، هم 
دانشگاه منتفع می گردد هم صنعت و کشور. ولی 
متاس��فانه بدلیل عدم یک برنامه مناسب و عدم 
ایجاد زیرساخت ها این امر هنوز امکان پذیر نشده 
است. داشتن یک نقشه راه کامل و منسجم می 
تواند از جمله اقداماتی باش��د که در جهت رفع 

این مشکل بکار گرفت. باید از صنعت و دانشگاه 
جلساتی را برای رسیدن به این مهم برگزار کرد 
که انجمن مهندس��ی دریا میتواند در این امر اثر 

گذاری بسزایی داشته باشد
و  دس�تاوردها  مهمتری�ن   
پروژه هاي دریایی آن دانش�گاه طي سال 
گذشته، چه مواردي بوده است و نیز از چه 
امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی 

برخوردار هستید؟
تالشهای بنده و همکاران در دانشگاه همواره در 
این جهت بوده که دانش��گاه به لحاظ  تجهیزات 
و امکانات آزمایشگاهی، از جایگاه مناسبی جهت 
جذب دانشجویان، اس��اتید و سایر پژوهشگران 
برخوردار باشد. در این رابطه می توان به آزمایشگاه 
دریایی در حال س��اخت در پردیس بندر عباس 
این دانشکده اشاره نمود که با دو رویکرد کشتی 
و س��ازه های دریایی در حال س��اخت و تجهیز 
اس��ت. از سوی دیگر، با تکیه بر تخصص اساتید  
طرح های پژوهشی قابل توجهی از لحاظ کمیت و 
کیفیت با نهادهای فعال در منطقه نظیر اداره کل 
بنادر و دریانوردی و ایزو ایکو و شهید درویشی در 

حال اجرا هستند.

 مراکز پژوهش�ی و تحقیقاتی 
چ�ه  محت�رم(  دانش�گاه  آن  جمل�ه  )از 
فعالیت های�ي ب�راي کاربردي ت�ر کردن 
پروژه ه�ا و پایان نامه هاي دانش�جویي و 

علمي داشته اند؟
دس��تاوردهای حاص��ل از پژوهش ه��ا و پایان 
نامه های دانشگاهی می توانند نقش مهمی در 
رفع  نیازهای کش��ور داشته باشند. دانشگاه ها 
بای��د بتوانند ب��ا بخش های تحقیق و توس��عه 
شرکت های دولتی و خصوص مرتبط شوند و با 
برگزاری جلساتی در راستای یک تعامل سازنده 
گام بردارن��د ت��ا بتوانند با انتخ��اب موضوعات 
مناس��ب و کاربردی برای پایان نامه های ارشد 
و دکتری به پیش��رفت این صنعت کمک موثر 
کنند. برگزاری سخنرانی هایی که نشان دهنده 
راههای درآمد زا در این صنعت باش��د از طرف 
دانشگاه نیز می تواند مفید باشد. در این راستا 
اخیرا دانشکده مهندسی دریا به کمک انجمن 
مهندس��ی دریا و مجموعه دریاسازه سخنرانی 
هایی با موضوع های "انتخاب س��کوی ش��ناور 
تولی��د برای توس��عه میادین نفت��ی در آبهای 
عمی��ق" و "طراحی فونداس��یون توربین های 
بادی فراساحلی" که از چالش های این روزهای 

صنعت دریایی است، برگزار نموده است.  

 ب�ا توجه به بیانات مقام معظم 
رهب�ری حول افزای�ش تمرکز جمعیتی و 
ایج�اد مراکز جدید جمعیتی در س�واحل 
جنوب کش�ور )که در قالب سیاست های 
کلی جمعیت کش�ور ابالغ ش�ده است( و 
افزایش رویکرد دریامحور در برنامه ششم 
توسعه، همایش و نمایشگاه دریایی کیش 
چ�ه تاثیری می تواند در پیش�رفت حوزه 

دریا داشته باشد؟
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری حول افزایش 
تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی در 
سواحل جنوب کشور و افزایش رویکرد دریامحور 
در برنامه ششم توسعه، همایش و نمایشگاه دریایی 
کیش صد در صد می تواند تاثیر مثبتی در پیشرفت 
حوزه دریا داشته باشد. ولی باید به نکاتی ریز اشاره 
کرد از جمله شناخت دریا و ایجاد فرهنگ استفاده 
صحیح از دریا باید در این همایش ها در محوریت 
اهداف قرار گیرد. به عنوان مثال با برگزاری تعدادی 
سخنرانی در سطح شهرهای جنوبی و مردم عادی 
با رویکرد شناساندن ابتدایی این صنعت و فوایدی 
که از لحاظ اقتصادی میتواند بر زندگی مردم آن 
خطه داشته باشد خیلی مهم است. در این راستا، 
برگزاری  همایش صنایع دریایی که هفدمین دوره 
آن نیز در کیش برگزار می گردد، سهم به سزایی 
در جلب پژوهشگران، سرمایه گذاران، دانشگاهیان 

و مسئولین دریایی در این حوزه خواهد داشت. 

 نحوه مشارکت و تعامل استادان 
دانش�گاه و اعضاي هیأت ه�اي علمي در 
فعالیت ه�اي انجمن بوی�ژه کمیته علمي 
همایش و نش�ریات علمي-پژوهش�ي را 
چگونه می بینید و آیا انجمن توانسته بستر 
الزم برای جلب مشارکت دانشگاهیان را 

فراهم سازد؟
نح��وه تعامل و مش��ارکت اس��اتید دانش��گاه در 
فعالیت های انجمن نسبتا مناسب است. انجمن 
مهندسی دریایی با فعالیتهای تخصصی آموزشی و 
پژوهشی و چاپ حبرنامه و مجالت علمی پزوهشی 
توانس��ته سهم عمده ای در تمرکز متخصصین و 
فعاالن عرصه دریا وصنایع دریایی داش��ته باشد.  
اج��رای همایش ه��ا و کنفرانس ه��ا و  برگزاری 
کارگاه های آموزشی و پي گیري مسائل و مشکالت  
نربوط به صنایع دریایي در دستگاه هاي اجرایي و 
قانونگذاري کشور، نمونه هایی از اینگونه فعالیتها 
است.  ولی بنظر من انجمن می تواند در شناساندن 
نیازهای حال در حوزه دریای کشور و انعکاس آن 

نقش خود را پررنگ تر کند.
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 وضعی�ت علم�ی کش�ور را در 
حوزه مهندسی سواحل، بنادر و سازه های 

دریایی چگونه ارزیابی می کنید؟ 
اگر بگوییم وضعیت علمی، دامنه بحث بس��یار 
گسترده است. معتقدم وضعیت علمی کشور به 
طور عام در این حوزه در جایگاه قابل قبولی قرار 
دارد؛ بدین معنی که مباحثی که در دانشگاه های 
ایران مطرح هستند تقریبا در   همان سطحی است 
که در دانشگاه های کشورهای توسعه یافته دریایی 
تدریس می ش��وند. موضوع علم در حوزه دریا در 
کشور ما از جایگاه خوبی برخوردار است؛ اما این 
برای توسعه یک کشور هرگز کافی نیست و علم 
را باید در خدمت صنعت و توسعه فناوری به کار 
گرفت که در این زمینه با چالش های بسیار جدی 
روبرو هستیم. اجازه دهید بنده در حوزه تخصصی 
خودم که شما هم در س��وال بدان اشاره کردید 
یعنی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی 
صحبت کنم. دانشجویان ما در دانشگاه مباحثی را 
فرا می گیرند که برای کار کردن در صنعت بسیار 
ناکافی اس��ت. ارتباط صنعت و دانشگاه ارتباطی 
سیستماتیک نیست. هرچند کارهای بزرگی به 
ویژه در زمینه تربیت نیروی انسانی صورت گرفته 
اما باید اذعان کرد که به علت فراهم نبودن شرایط 
کار در خارج از دانشگاه نتوانسته ایم از این حجم 
ظرفیت تربیت شده برای توسعه مهندسی دریا 
و صنایع دریایی اس��تفاده کنی��م. بنده به خاطر 
دارم سال 65 حتی یک نفر مدرس برای تدریس 
در رش��ته های دریایی نداشتیم درحالیکه امروز 

دانش آموختگان اس��اتیدی که در دانشگاه های 
خارج کس��ب علم کردند خود اس��اتید دانشگاه 
ش��ده اند و روند توس��عه در این زمینه به همین 

صورت در حال پیشرفت است. 
اگر بخواه��م هر ک��دام از گرایش های تخصص 
خود را جزیی تر بررسی کنم باید بگویم در زمینه 
مهندسی س��واحل، از جایگاه خوبی برخورداریم 
و ب��ا توجه ب��ه اینکه این گرای��ش از جوان ترین 
گرایش های مهندسی عمران است، کارهای علمی 

خوبی در این زمینه صورت گرفته است. 
در زمینه مهندس��ی بن��ادر ضعف های جدی ای 
داریم. ش��اید از جمله علل این نقص این باش��د 
که هم نس��ل های بن��ده که ب��رای تحصیل به 
خارج از کش��ور رفتند کمتر بن��ادر را برای ادامه 
تحصیل برگزیدند. در زمینه مهندسی فراساحل 

و سازه های دریایی هم که عمده فعالیت های ما 
انجام می پذیرد، اس��اتید برجسته ای در دانشگاه 

مدرس و سایر دانشگاه ها داریم. 
 شما به عنوان شخصی که هم 
در دانش�گاه حضور داری�د و هم در حوزه 
صنع�ت فعالید، ارتب�اط این دو ح�وزه را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ع��رض ک��ردم فقدان ی��ک ارتباط منس��جم و 
سیستماتیک بین دانش��گاه و صنعت خالهایی 
را به وجود آورده اس��ت که بای��د برای پر کردن 
آن برنام��ه ریزی کرد. حضور اس��اتیدی که هم 
در دانش��گاه و ه��م در صنعت باش��ند می تواند 
بسیار موثر باشد. به شرطی که فعالیت صنعتی 
و دانش��گاهی آن استاد در یک راستا باشد. نظام 
بوروکراسی و سخت گیری های اداری ما در برخی 
موارد مانع جدی تلقی می شوند؛ برای نمونه در 
کشور هلند کار شناسان برجسته را که سابقه ۱5 
یا 2۰ س��اله در صنعت داشته باشند به دانشگاه 
دعوت می کنند و به وی کرسی استادی می دهند 
تا بتواند تجارب خود را به دانشجویان منتقل کند؛ 
 phd اما در ایران اساتید حتما باید دارای مدرک
باشد و چنین اجازه ای را به صاحبان تجارب مفید 

نمی دهند. 
 به نظر می رسد در سیاست های آموزشی و انطباق 
آن با واقعیت های جامع��ه و دنیای صنعت باید 
تجدیدنظر شود تا شاهد رونق اقتصاد کشور باشیم. 
پذیرش بی حساب دانشجو در زمینه های مختلف 
دریایی و تصمیمات احساسی و کار شناسی نشده 

علم را باید در خدمت صنعت و توسعه فناوری به کار گرفت
تاکید مقامات ارشد کشور بر استفاده بهینه از مزیت مرزهای آبی و سواحل دریایی و برگزاری ساالنه همایش ها و سمینارهای متعدد توسط 
سازمان های دولتی و انجمن های علمی برای بهره گیری از این مزیت ها، نشان از ظرفیت باالی کشور و موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه 
دارد؛ موقعیتی که اگر به صورت برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار گیرد می تواند در بخش اقتصاد، اشتغال، تولید و توسعه صنعت توریسم 
موجب شکوفایی کشور شود. یک سوم مرزهای کشورمان آبی است و 800 کیلومتر مرز دریایی در شمال و 2 هزار کیلومتر مرز دریایی در جنوب 
داریم. وجود منابع سرشار غذایی، منابع انرژی در کنار تجارت دریا، سه عامل مهم در استفاده و حضور در دریاست اما به اعتقاد کار شناسان 
آنگونه که بایسته است از این ظرفیت برای پیشرفت کشور استفاده نشده است. یکی از راه های توسعه صنایع دریایی و استفاده بهینه از این 
امکانات خدادادی به کارگیری دانش روز و استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی کشور است. دکتر »مهدی شفیعی فر« عضو هیئت علمی 
دانشگاه تربیت مدرس در این باره می گوید: اگرچه در زمینه تربیت نیروی انسانی در حوزه مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ظرف 
سال های گذشته پیشرفت های خوبی حاصل شده است اما به دلیل انقطاع دانشگاه با نیاز صنعت، عمال در صنایع دریایی پیشرفت مناسبی 
نداشته ایم. دکتر مهدی شفیعی فر که سابقه 18 سال تدریس در مقاطع کار شناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه تربیت مدرس دارد، کار شناسی 
ارشد و دکتری را در دانشگاه صنعتی »دلفت« هلند اخذ کرده و آنگونه که خود می گوید در دوران تحصیل با اساتید بزرگی چون پرفسور »بایکر« 

و پرفسور »بچیس« همکاری کرده است. آنچه می خوانید گفت وگوی خبرنگار مارین نیوز با این استاد برجسته است:

دکتر مهدی شفیعی فر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس:
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در این زمینه موجب شده که تعداد دانشجویان و 
فارغ التحصیالن این گرایش بسیار بیشتر از نیاز 
واقعی کشور ش��ود. این درحالی است که هلند 
یک کش��ور دریایی اس��ت و شرکت های متعدد 
بین المللی در آن فعال است. اما تعداد دانشجویان 
فارغ التحصیل آن در رشته های مهندسی دریایی 

بسیار کمتر است. 
  علت عدم بکارگیری تخصص و توان 
علمی دانشگاهیان در صنعت را به چه عوامل یا 

سازمان هایی می توان مرتبط دانست؟ 
فاکتور ها و عوامل متعددی در این زمینه دخیل 
هستند. هم دانشگاه و هم دست اندرکاران صنایع 
دریایی باید ارتباطی مستحکم و دو سویه داشته 
باش��ند؛ اما در مقاطعی به دلیل انقطاع دانشگاه 
با نیاز صنعت این هماهنگی شکل نگرفته است 
و امروز نی��ز از ظرفیت علمی دانش��گاه ها برای 
توسعه صنایع دریایی متاسفانه استفاده مطلوب 

نمی شود. 
ش��اید اگر ریش��ه ای تر بررس��ی کنیم می بینیم 
سیستم آموزشی ما در دوره ابتدایی و متوسطه 
اش��کاالت ج��دی دارد بدین ص��ورت که صرفا 
مطالب تئوریکی و کامال منف��ک از هم آموزش 
داده می شوند که کمتر با واقعیت های امروز جامعه 
همخوانی دارد و از دانش آموز صرفا حفظ کردن 
مطالب خواسته می شود. همین اشکاالت در نظام 
آموزش عالی ما هم دیده می شود. واحدهایی که 
برای دانشجو تعریف می شوند به صورت منقطع 
از هم هس��تند که منجر به این می شود دانشجو 
زمان��ی که وارد بازار کار ش��د، تس��لط کافی بر 
رش��ته ای که در دانشگاه خوانده است ندارد. این 
مثل ش��ناآموزی است که صرفا نحوه شنا کردن 
را ب��ه صورت تئوریکی و ن��ه عملی به او آموزش 
داده اند. چنین ش��خصی بص��ورت تئوری کامال 
اصول ش��نا را می داند ولی به احتمال زیاد ش��نا 
کردن را نمی داند. لذا نبود آموزش عملی و دروس 

منقطع از ایرادات عمده نظام آموزشی است. 
بخشی از علل بروز این مشکل هم به خود اساتید 
دانشگاه برمی گردد. بدین معنی که اساتید ما هم 
بعض��ا همت کافی برای جذب پروژه از صنعت را 
ندارند. البته نباید فراموش ش��ود بخش دیگر به 
نحوه اداره دانش��گاه ها برمی گردد که اجباری بر 
اساتید نیست که از دنیای صنعت پروژه ای را به 
دانشگاه بیاورند. در ضوابط موجود سیستم های 
امتی��از دهی وزارت علوم هم برای اس��تادی که 
پروژه های صنعتی انجام می دهند امتیازی قابل 
توجهی تخصیص داده نش��ده اس��ت.  به دلیل 
همین عدم اجبار، زمانبندی و کیفیت در انجام 

پروژه ها منظور نمی ش��ود در نتیجه صنعت هم 
بی می ل به کار کردن با دانشگاه است. 

صنعت ما هم صنعتی به بلوغ رس��یده نیست و 
بالندگی الزم را ندارد. درنتیجه خود صنعت ما از 
نیاز ها و نقاط ضعف خود به درستی مطلع نیست 

که آن را به دانشگاه بسپارد. 
دانشگاه های ما باید ماموریت محور باشند؛ نگاه 
صرف مدرک گرایی بدون نیازسنجی موجب شده 
ک��ه دانش آموختگان ما ت��وان کار در صنایع را 
نداش��ته باشند و متقابال در صنایع نیز انگیزه ای 

برای جذب آنان وجود ندارد. 
 ب�رای جب�ران ای�ن ضع�ف و 

نقیصه چه پیشنهادی دارید؟ 
انجمن های علمی مانند انجمن مهندس��ی دریا 
ب��ه عنوان حلقه واس��ط می توانند نقش آفرینی 
کنند و با اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی 
نیازهای صنایع و ظرفیت های دانشگاهی را احصا 
و به دس��تگاه های مربوط اعالم کنند و آنان نیز 
با تش��کیل کمیته های برنامه ری��زی و کاربردی 
راه های این تعامل را بررسی و در   نهایت با تدوین 
آیین نامه ها و حتی اگر نیاز باشد با تصویب لوایح 
در هیات دولت و وضع قوانین در مجلس شورای 
اسالمی نسبت به برطرف کردن این خال و مشکل 

که نیاز اساسی کشور است اقدام کنند. 
از دیگر راهکار ها باید به خود اساتید اشاره کرد که 
منتظر اقدام صنعت برای شکل گیری این ارتباط 
نباش��ند و خود پروژه هایی را از صنعت بگیرند. 
اساتید و دانشگاه های ما نگاه شان به نیازهای بیرون 
از دانشگاه نیست. در این راستا اساتیدی که هم 
در دانشگاه فعالند و هم در صنعت جایگاهی دارند 

می توانند در رفع این نقیصه بسیار موثر باشند. 
 استاد نقش پژوهش را در این 

زمینه چگونه می بینید. 
بیش از 9۰ درصد فعالیت های پژوهشی صورت 
گرفت��ه در ایران صرفا پژوه��ش برای پژوهش و 
چاپ مقاله است. فعالیت اساتید هم جزیره ای و 
در بس��یاری موارد بدون ارتباط با صنعت است. 
برای رفع این نقیصه بایستی بصورت سیستماتیک 
نیاز سنجی صورت گیرد و بر اساس آن محور های 

پژوهش تعریف شود. 
باتوجه به توسعه تحصیالت تکمیلی در سال های 
اخیر و افزایش دانش��جویان کار شناسی ارشد و 
دکتری، نیروی جوان و خالق در خدمت پژوهش 
قرار گرفته اند. با انجام پژوهش های مرتبط با نیاز 
کش��ور و در جهت مش��کالت صنعت در حوزه 
دریا، عالوه بر به ثمر نشستن نتایج پژوهش های 
دانشگاهی، ارتباط نزدیک دانشجویان با مهندسی 

و صنعت دریایی ایجاد می گردد. اینگونه پژوهش 
با تعریف مناس��ب مراح��ل کار، توانایی الزم به 
دانش آموختگان جهت ورود به بازا کار را فراهم 
می کند. وقتی دانش��جویی در م��ورد یک پروژه 
پژوهشی واقعی و مرتبط کار می کند اوال با روند 
کار در صنعت آش��نا می شود، ثانیا با افراد خبره 
در آن موضوع آش��نا می شود و ثالثا در آن زمینه 
خود خبره می ش��ود و می تواند مسیر خور را در 
ب��ازا کار بیابد. بعبارت دیگر در تعریف پروژه های 
مناسب پژوهشی در دانشگاه ها باید عالوه بر جنبه 
پژوهش��ی آن، به جنبه آموزشی و کسب مهارت 

دانشجو هم توجه نمود. 
در گروه سازه های دریایی دانشگاه تربیت مدرس 
معموال نسبت به موضوع پژوهش و پایان نامه های 
دانش��جویان اهتمام ویژه ای می شود و علی رغم 
تمامی مشکالت فوق الذکر سعی می شود دانش 

آموختگان با پتانسیل خوبی وارد صنعت شوند. 
  دستاوردهای دانشگاه تربیت 

مدرس را بیان بفرمایید. 
در س��ال 7۸ دومین دانش��گاه بعد از دانش��گاه 
تهران بودیم که رش��ته های مرب��وط به صنایع 
دریایی گرایش س��ازه های دریایی را دایر کردیم 
و دروه کار شناسی ارش��د و دکتری این گرایش 
برگزار می شود. خوشبختانه این دانشگاه یکی از 
دانشگاه های مطرح در زمینه کارهای دریایی است. 
درباره دستاوردهای دانشگاه می توان به مشارکت 
ج��دی در تدوین آیین نامه ها و اس��تانداردهای 
دریایی اش��اره ک��رد. از جمله می ت��وان به آیین 
نامه های »طراحی بنادر و سازه های دریای ایران« 
آیین نامه »طراحی موج ش��کن س��کویی شکل 
پذیر« و آیین نامه کاربرد سنگ در موج شکن ها 
و سازه های دریایی »اشاره نمود. الزم به ذکر است 
آیین نامه اخیر حاصل یک پروژه تحقیقاتی بسیار 
مفصل بود که در آن نمونه های سنگ ارز بیش از 
35 موج شکن و معادن مرتبط در جنوب کشور 
به آزمایشگاه در تهران منتقل شدند و بیش از ۱۰ 
هزار آزمایش روی آن ها انجام گرفت که حاصل 
آن استانداردی است که کامال شرایط اقلیمی و 
بضاعت معادن سنگ کش��ور در آن لحاظ شده 
اس��ت. در این آیین نامه تالش گردیده براساس 
تجربیات بدست آمده و نتایج پژوهش های بعمل 
آمده در دو دهه اخیر، معیارهای کاربرد سنگ در 
موج شکن ها و سازه های حفاظت که منطبق با 

شرایط کشور باشند ارایه گردد. 
 همچنین الزم به ذکر اس��ت که اولین دانشگاه 
بودیم که فلوم امواج نامنظم را بدون وابستگی به 

خارج طراحی و اجرا کردیم.
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 شما وضعیت علمی کشور را 
در حوزه دری�ا چطور ارزیابی می کنید؟ 
ارزیابی جنابعال�ی از روند فعالیت های 
موج�ود در ح�وزه آم�وزش و تحقیقات 

دریایی چیست؟
حقیقت قضیه این است که این بحثی نیست 
که فقط بحث دریا را در داخل خودش داشته 
باش��د. من فکر می کنم که ما خیلی جا دارد 
ک��ه روی تمام زمینه های علمی و پژوهش��ی 
فعالیت دو چندان داش��ته باشیم. به خصوص 
حوزه دری��ا که یکی از حوزه هایی اس��ت که 
شاید کمی مغفول مانده باشد. با توجه به این 
که ما در ش��مال و جنوب کشور دریا داریم و 
ارتباطی که از این طریق هم با همسایگانمان 
وهم با کل دنیا داریم. اهمیت دریا هم از نظر 
مع��ادن و مخ��ازن هیدروکربن و ه��م از نظر 
بح��ث دریان��وردی و بحث حم��ل و نقل یک 
پارامتری است که نمی شود به راحتی از کنار 
آن گذش��ت. در کن��ار آن بحث های حفاظت 
از کش��ور در بحث دریا ب��رای خودش کالس 
جداگان��ه ای و پیچیدگی ه��ای خاص خود را 
دارد. این اس��ت که امور مربوط به دریا هنوز 
ج��ای کار بس��یار دارد و من فکر می کنم که 
مخصوصا برای کش��ورما در زمینه تولید نفت 
و گاز از مناب��ع خ��دادادی دریایی هنوز جای 
کار زیاد اس��ت. می طلبد ک��ه واقعا برای این 
قضایا بودجه های خاص در نظر گرفته بشود، 
پشتیبانی های خاص صورت پذیرد و اهمیتی 
ک��ه بحث آم��وزش و مخصوص��ا پژوهش در 
بح��ث دریا دارد را به ش��کل وی��ژه ای به آن 
نگاه ش��ود. که انشااهلل بش��ود با تالش بیشتر، 
ج��ذب دانش��جو های بهتر در زمین��ه دریا و 
آوردن خبه ها این طرف قضیه، انشااهلل شاهد 
ش��کوفایی هر چه بیش��تر صنعت دریایی در 

کشور باشیم.
 شما وضعیت ارتباط دانشگاه 
صنعت نفت و به ویژه دانش�کده علوم 
دریایی محمودآب�اد با صنعت، در حوزه 

دریا به چه صورت و در چه سطحی می 
باشد ؟

این یک س��وال اساسی اس��ت که باید به آن 
جواب داده شود. همیشه صنعت از خود سوال 
می کند که ارزش دانش��گاه برای من چیست 
؟ دانش��گاه می تواند چه چیزی به من بدهد 
که من خودم ندارم و نمی توانم از بازار بیرون 
تهیه کنم ؟ آیا اگر دانش��گاه من دانش��گاهی 
نباش��د که در مرز های دانش حرکت کند آیا 
می تواند به من بازخوردی بدهد که مشکالت 
الینحل من را حل بکند؟ می بینیم که شاید 
وزارت عل��وم در خیل��ی از دانش��گاه ها هنوز 
دنب��ال چنین س��اختاری نیافتاده اس��ت. آیا 
چنین ساختار هایی در دانشگاه ها ایجاد شده 
اس��ت ؟ آیا ما عضو هیات علمی پژوهشی در 
داخل دانش��گاه ها داری��م؟ چقدر ما در داخل 
دانشگاه ها به پژوهش اهمیت می دهیم ؟ آیا 
پژوهش فقط ش��ده این که صرفا یک عده ای 
با یک سری روابط خاصی یک سری پروژه را 
انجام بدهند و معلوم نباش��د که از کجا شروع 
می ش��ود و در کجا تمام می ش��ود و دلمان 
خوش باشد که داریم کار پژوهشی می کنیم 
؟ یا نه واقعا می خواهیم یک مشکل الینحلی 
را در   صنع��ت حل بکنیم ؟ اگر که بخواهیم 
واقعا واق��ع بینانه به قضیه ن��گاه بکنیم، باید 

یک س��وزن ب��ه خودمان بزنی��م و یک جوال 
دوز ب��ه دیگران. ه��م صنعت ح��ق دارد که 
ب��ه این راحتی ها اعتماد نکند ؛ هم دانش��گاه 
حق دارد به جه��ت این که برای رفتن به آن 
سمت احتیاج به ساختار های خاص در درون 
خ��ودش دارد و تا زمانی که این س��اختار ها 
ب��ه وجود نیایند فایده ای ن��دارد که بیاییم و 
بگوییم ارتباط دانش��گاه با صنعت اینچنین و 
آنچنان باشد. این یک ارتباط دو سویه است. 
خ��ود صنعت هم بای��د ای��ن را بخواهد. آنجا 
هم اراده ای نیس��ت که بیاید و از دانشگاه ها 
بخواهد که شما این ساختار ها را ایجاد بکنید 
و بخش��ی از هزینه آن را ب��ا دادن پروژه های 
اینچنینی تقبل می کنی��م. این یک واقعیت 
است که باید ما به آن توجه کنیم و نمی شود 
ب��رای این قضیه یک طرفه ب��ه قاضی رفت و 
راضی برگشت. این یک ارتباط دو سویه است 
هم از طرف دانشگاه هم از طرف صنعت. باید 
بیایند و پروژه های مش��ترکی تعریف بشود و 
این یک سرمایه گذاری برای صنعت محسوب 
می شود که در دانشگاه با وجود دانشجو های 
خوب در مقاطع لیس��انس، فوق لیس��انس و 
دکتری دانش��جو های نخب��ه را گرفت که در 
این زمینه ه��ا کار بکنند ؛ هم صاحب مهارت 
ش��وند و هم با هوش و اس��تعدادی که دارند 
می توانند مش��کالت رو به ش��کل ریشه ای و 
علمی حل بکنند. تا زمانی که ما به این سمت 
حرکت نکنیم واقعا فقط انجام تکلیف اس��ت 
ک��ه بگوییم یک پروژه ای ارائه ش��د از طرف 
صنعت، به دانش��گاه آمد، دانش��گاه پروپوزال 
داد، فالن��ی انتخاب ش��د، کار را انجام دادند 
ولی معلوم نیس��ت ک��ه نتیجه آن به کجا می 
رسد و کسی دیگر متولی آن قضیه نیست که 
انته��ای این قضیه این نتایج ک��ه بیرون آمد 
این نتایج کجا می روند ؛ نقطه اثر بخشی آن 
کجاست. این است که باید روی این زمینه ها 

کار کرد.
 به ویژه در یک سال گذشته، 

صنعتی ها دانشگاهيان را باور کنند
قاسم زرگر متولد شهرستان بهبهان فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت در رشته مهندسی شیمی گاز است، وی همچنین  در آموزشگاه 
مرکزی نفت فوق لیسانس مهندسی مخازن را در داخل کشور گذرانده است. قاسم زرگر هم اکنون به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه 

صنعت نفت مشغول به کاراست.

قاسم زرگر، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت،
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آیا ش�اهد توج�ه الزم به ای�ن حوزه از 
س�وی وزارت عل�وم، معاون�ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و سایر مراکز 

ذیربط بوده ایم؟
این هم باز جوابش کلی اس��ت... همانطور که 
ب��رای بقیه حوزه ها بوده ب��رای این حوزه هم 
بوده. ش��اید اگر اینطور نظ��ر بدهم راحت تر 

باشد.
مهمترین چالش ها و کمبود هایی که در حال 
حاضر در بخش آم��وزش و تحقیقات دریایی 
وج��ود دارد، چیس��ت و در جهت رفع آن ها، 

چه اقداماتی می تواند صورت بگیرد ؟
هم به روز ب��ودن اعضای هیات علمی، هم به 
روز بودن وس��ایل آزمایشگاهی، وسایل بخش 
پژوهش وداشتن امکانات سخت افزاری و نرم 
افزاری ب��ه روز می تواند به م��ا خیلی کمک 
کن��د در ای��ن زمینه ه��ا. همچنی��ن این که 
صنعتی ها بیایند و دانشگاهیان را باور کنند... 
اجازه بدهند ک��ه داخل این پروژه ها بیایند و 
س��اختار های دانش بنیانش��ان شکل بگیرد و 
با شکل گرفتن این س��اختارها بتوانند بعد ها 
داخ��ل پروژه ه��ای دیگر به ش��کل حرفه ای 
تری وارد بش��وند و برسند به جایی که بشود 
خودش��ان یک مجموعه مس��تقلی شوند که 
بتوانند به شکل مس��تقلی کار بکنند و حتی 
به دیگران خدمات مهندس��ی ارائه دهند. در 
راس��تای رفع این کمبود ها قاعدتا نمی شود 
گفت که کاری انجام نش��ده اس��ت. اما آیا به 
ان��دازه کافی بوده ؟ خیر. می طلبد که خیلی 
جدی تر و خیلی با انگیزه تر داخل این زمینه 

قدم های بیشتر و بهتری برداشت.
دس�تاورد ها  مهمتری�ن   
وپروژه ه�ای دریای�ی دانش�کده علوم 
دریایی محمودآباد طی س�ال گذش�ته، 
چ�ه م�واردی بوده اس�ت و نی�ز از چه 
و  پژوهش�ی  تجهی�زات  و  امکان�ات 

تحقیقاتی برخوردار هستید ؟
االن که به طور کامل در مورد لیست پروژه ها 
حض��ور ذه��ن ندارم ول��ی یکی دو ت��ا پروژه 
همکار های ما آقای دکتر افش��ار و آقای دکتر 
شریفی نیا در دس��ت اقدام داشته اند و روی 
آن ها کار می کرده اند. س��ه چهار تا آیتم هم 
هس��ت که ما در حال مذاکره هس��تیم که به 
نتیجه برسد و این پروپوزال ها تبدیل به پروژه 
بشوند. ولی در بحث دانش آموختگان فاز های 
۱2، ۱5 و ۱6 که توس��ط ش��رکت ملی نفت 
کش انجام ش��ده بود در برگزاری س��مینار ها 

ما با آن ها همکاری داش��تیم. ب��رای پروژه ها 
ه��م که همانطور که عرض کردم یک س��ری 
مذاکرات در دس��ت اقدام است که انشااهلل به 
س��رانجام برسند. یکی از آیتم هایی که داخل 
ذهنم هس��ت این اس��ت که س��عی ما بر این 
است که ارتباطمان را با صنعت طوری برقرار 
کنیم تا دانش��جویانمان بتوانند ارتباط بهتری 
با صنعت برق��رار کنند. صنعت باید نه از نظر 
مالی، بلکه از نظر دادن اطالعات و کمک های 
علمی به دانشجوهای ما برای آنالیز دیتا هایی 
که مورد نیازش��ان است بتواند با ما مشارکت 
کن��د و پای��ان نامه های دانش��جویان ما را در 

مقاطع مختلف پشتیبانی کند.

 مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 
دریای�ی  عل�وم  دانش�گاه  جمل�ه  از 
محمودآب�اد چ�ه فعالی�ت های�ی برای 
کارب�ردی تر ک�ردن پروژه ه�ا و پایان 
نامه ه�ای دانش�جویی و علمی داش�ته 

اند؟ 
ما از اس��اتیدمان خواهش ک��رده ایم بروند به 
سمت پروژه هایی که مشکالت صنعت در آن 
مطرح می شود ؛ ارتباط های خوبی با صنعت 
ت��وی بخش های مختلفی ک��ه در حوزه علوم 
دریا هس��تند، مثل ف��الت قاره، نف��ت و گاز 
پ��ارس و امثالهم برقرار ش��ده که م��ا بتوانیم 
در موض��وع پ��روژه هایی که برای دوس��تان 
تعریف می ش��ود هدفمند باشیم با هدف رفع 

مشکالت صنعت.
ب��ا توجه به بیانات مق��ام معظم رهبری حول 
افزایش تمرکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید 
جمعیتی در س��واحل جنوب کش��ور )که در 
قالب سیاس��ت های کلی جمعیت کشور ابالغ 
شده اس��ت ( و افزایش رویکرد دریامحور در 
برنامه شش��م توس��عه، همایش و نمایش��گاه 
دریای��ی کیش چ��ه تاثی��ری م��ی تواند در 

پیشرفت حوزه دریا داشته باشد ؟
به هر حال چون از س��مت جنوب به س��مت 
دریاهای آزاد راه داریم و پتانسیل های خیلی 
زیادی توی جنوب کشور اعم از مخازن خشکی 
و مخ��ازن در دریا مانند مخ��زن بزرگی مثل 
پارس جنوب��ی که داخل دریا قرار دارد داریم 
قاعدتا اهمیت دادن به جنوب کشورهم از نظر 
سوق الجیشی بسیار مهم است هم از نظر این 
که یک اس��تراتژی باش��د که ما بتوانیم آنجا 
پتانس��یل های بالفعل شده بیشتری را داشته 
باشیم. البته این نافی این قضیه نیست که ما 
در شمال نیاز به توسعه داریم... نیاز به سرمایه 
گذاری داریم. البته شاید حجم توسعه نتواند 
یکس��ان باشد اما باالخره از نظر جمعیتی هم 
آن جا یک س��اختاری را به وجود بیاوریم که 
از نظر س��وق الجیشی هم چون منطقه بسیار 
مهمی است یک س��اختار جمعیتی مناسبی 
باش��د که بتواند آن خدمات را پشتیبانی کند 
و به نظر من مقام معظم رهبری در این مورد 
حق داش��ته اند در مورد تراک��م جمعیت در 
آنجا نگران باش��ند. در مورد همایش دریایی 
کیش هم به هر حال نشان دادن ظرفیت های 
موجود... پتانسیل های موجود و معرفی آن ها 
ب��ه جامعه جهانی و جامع��ه داخلی می تواند 

نقش اساسی را بازی کند.
تعام�ل  و  مش�ارکت  نح�وه   
اس�تادان دانشگاه و اعضای هیات های 
علم�ی در فعالیت ه�ای انجمن به ویژه 
کمیته علمی همایش و نش�ریات علمی 
– پژوهش�ی را چگون�ه می بینی�د و آیا 
انجمن توانس�ته بستر الزم برای جلب 
مشارکت دانش�گاهیان را فراهم سازد 

؟
ت��الش شایس��ته ای ص��ورت گرفت��ه و دارد 
صورت م��ی گیرد. این ت��الش باید قدردانی 
ش��ود و امیدواری��م کس��انی که دس��ت اندر 
کار ای��ن قضیه هس��تند موی��د و موفق و در 
کارش��ان هر روز بهتر از قبل باش��ند و از این 
ن��وع انجمن هایی که در ای��ن زمینه فعالیت 
بکنند ما بیش��تر داش��ته باش��یم و با برنامه 
ریزی های بیش��تر و با بودجه های کافی ؛ که 
انشااهلل بتوانند با همتی که با همه مشکالتی 
که تا کنون بوده و این دوس��تان داشته اند و 
واقعا قابل تقدیر هم هست، بتوانند قدم های 
موث��ر تر، مثبت تر و بزرگتری را بردارند. این 
نخواهد بود مگر در سایه توجه بیشتر از همه 

نظر و حمایت بیش��تر.

بحث های حفاظت از کشور در 
بحث دریا برای خودش کالس 

جداگانه ای و پیچیدگی های 
خاص خود را دارد. این است 
که امور مربوط به دریا هنوز 
جای کار بسیار دارد و من فکر 
می کنم که مخصوصا برای 
کشورما در زمینه تولید نفت 
و گاز از منابع خدادادی دریایی 

هنوز جای کار زیاد است
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 لطفا ابتدا خود را معرفي کنید 
و حوزه فعالیت آکادمیک خود را تشریح 

کنید.
بنده در سال 77 وارد رشته مهندسي معماري 
دریای��ي )کشتي س��ازي( دانش��گاه صنعت��ي 
امیرکبیر شدم و در سال ۸۱ در رشته مکانیک 
دریا دانشگاه صنعتي شریف پذیرفته شدم. در 
س��ال ۸۴ به عنوان عضو هیات علمي دانشگاه 
صنعتي مالک اشتر مش��غول به کار شده و از 
س��ال 9۱ نیز به عنوان دانشجوي دکتري در 
دانشگاه ملي کشتي سازي اوکراین مشغول به 

تحصیل هستم. 
 وضعیت ارتباط آن دانش�گاه 
با صنع�ت، در حوزه دریا، به چه صورت 

و در چه سطحي میباشد؟
خوشبختانه در دانش��گاه صنعتي مالک اشتر 
یک پژوهشکده بزرگ در کنار دانشکده دریایي 
وجود دارد و اعضاء هیات علمي باید بخش��ي 
از موظفي خ��ود را ب��ا کار تحقیقاتي تکمیل 
نمایند. از آنجا که تمامي پروژه هاي تحقیقاتي 
در این دانشگاه از طرف صنایع مختلف تعریف 
مي ش��وند بنابرای��ن خودبخود ارتباط بس��یار 
نزدیکي بین دانشگاه و صنعت در این دانشگاه 
وجود دارد. ولي بطور عام فکر مي کنم وضعیت 

اس��فناکي از این نظر در دانشکده هاي دریایي 
ایران وجود داشته باشد. متاسفانه اعضاء هیات 
علم��ي انگیزه کاف��ي براي ارتب��اط با صنعت 
ندارند چون نیازهاي صنعتي چندان با روحیه 

اساتید ما سازگار نیست چراکه: 
اوال( وقتي وارد پروژه صنعتي مي ش��وي باید 
دید خوبي نسبت به کار داشته باشي. موضوع 
دیگر فقط نوشتن انبوهي از فرمول ها در پاي 
تخته نیست. باید بداني یک طراحي را از کجا 
ش��روع کني، چگونه انجام ده��ي و چگونه به 
پایان برس��اني. اگر خود ما دید دقیقي نسبت 
به کار نداشته باش��یم طبیعي است که کارها 
درس��ت پیش نمي رود، با تاخیرهاي طوالني 
مواجه مي ش��ود و نهایتا هر دو طرف از کرده 
خ��ود پش��یمان مي ش��وند. البت��ه در صورت 
صرف ان��رژي مناس��ب و مایوس نش��دن، به 
مرور، قلق ه��اي پروژه هاي صنعتي براي افراد 

مشخص مي شود. 
دوما( اس��اتید ما طاقت شنیدن اشکال و ایراد 
ب��ه کار و دانش خود را ندارند بخصوص اگر از 
طرف یک کارش��ناس بخش صنعتي با مدرک 
پایین تر باش��د و از این موضوع س��ریعا آزرده 
خاط��ر مي ش��وند. در کاره��اي صنعتي جاي 
تعارفات نیست. قرار است یک محصول صنعتي 

با میلیونها و ش��اید میلیارده��ا تومان هزینه 
ساخته ش��ود. بنابراین باید بدون کوچکترین 
مالحظاتي، تمامي جوانب مس��ئله س��نجیده 
ش��ده و ایرادات آن بررسي و رفع شوند. اینکه 
در کار صنعت��ي فکر کنی��م یک گزارش چند 
صفح��ه اي مي نویس��یم و تحوی��ل مي دهیم 
و مبل��غ قرارداد را دریاف��ت مي کنیم، نه، این 
خبرها نیس��ت. در پروژه ه��اي صنعتي باید از 
آن تخت و اریکه پایین آمد و خود را با شرایط 
کار وفق داد. خود من بارها و بارها پروژه هایي 
با بخش صنعتي داش��تم ک��ه در برخي موارد 
توس��ط دانش��جویان قدیمي خود من بررسي 
و ایرادات آن اس��تخراج مي ش��د. حتي برخي 
مواقع کار خیلي هم چالشي مي شد و به چند 
س��اعت جر و بحث هم مي کشید ولي باالخره 
یک توافقي مي شد براي رفع برخي اشکاالت. 
لذا بجاي قهر کردن س��عي مي کردم تیم خود 
را فورا براي رفع اش��کاالت فعال کنم. ما باید 
بپذیریم که تا اینطور چالش هایي بین اساتید و 
کارشناسان صنعتي پیش نیاید هرگز اساتید با 
فوت و فن کار آشنا نمي شوند و هرگز دانشگاه 
نمي تواند وارد کارهاي صنعتي و جدي ش��ود. 
باید بپذیریم که اس��اتید هرچقدر هم عالمه و 
دانشمند باشند ولي باز هم در مرحله اجرایي 
و صنعتي، دید آن کارش��ناس لیسانسه داخل 
کارخانه یا صنعت را شاید نداشته باشند. پس 
بای��د در این م��وارد کرنش نم��ود و به تجربه 
دیگران )حتي با مدارک دانش��گاهي پایین تر( 

احترام گذاشت. 
سوما( گرفتن پروژه صنعتي رفت و آمد زیادي 
مي خواهد. اینکه ما در اتاق خود و پش��ت میز 
بنش��ینیم تا یک پروژه را بیاورن��د درب اتاق 
تحویل بدهند، باز هم این خبرها نیست. براي 
گرفتن یک پروژه صنعتي در برخي موارد افراد 
مجبور مي ش��وند چندین ماه متوالي پیگیري 
کنند، دهها بار تماس تلفني بگیرند و چندین 
مرتبه جلس��ه در مح��ل کار کارفرما )کارخانه 
یا پژوهش��کده و حت��ي در ش��هرهاي دیگر( 
برگزار کنند. در برخي موارد دیده مي شود که 

اعضاء هيات علمي انگيزه کافي براي ارتباط با صنعت ندارند
محمد مونسان عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر در گفتگو با خبرنگار مارین نیوز گفت: اعضاء هیات علمي انگیزه کافي براي ارتباط با 

صنعت ندارند چون نیازهاي صنعتي چندان با روحیه اساتید ما سازگار نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
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متاس��فانه اساتید از دانشجویان به نحوي سوء 
اس��تفاده مي کنند و آنه��ا را مجبور مي کنند 
که براي تصویب پروژه کارشناس��ي ارش��د یا 
دکتراي خود، بروند و قرارداد صنعتي بیاورند!. 
اس��تاد کار خود را به همی��ن راحتي به دوش 
دانشجو مي اندازد. از آن اتفاقات عجیبي است 
که ش��اید فقط و فقط در ای��ران میافتد. یکي 
از دانش��جویان کارشناسي ارشد دانشگاه هاي 
دیگر را من در پژوهش��کده اصفهان دیدم که 
مي گفت واقعا پول بلیط اتوبوس تا اینجا را به 
زور جور کردم ولي استادم پروژه ام را منوط به 
آوردن قرارداد از صنعت کرده و چند ماه است 
که کارم گره خورده است. واقعا برخي اساتید 
ما معني ارتباط با صنعت را بد متوجه شده اند. 
مراکز صنعتي یا پژوهش��ي دریای��ي در ایران 
چندان زیاد نیس��تند. اگر ما ش��عار مي دهیم 
ک��ه صنعت، رویکردي به دانش��گاه ندارد باید 
ابت��دا از خودمان بپرس��یم که تا حاال چند بار 
در یک کارخانه ی��ا مرکز صنعتي حضور پیدا 
کرده ای��م؟ چقدر ح��رف آنها را ش��نیده ایم؟ 

چقدر با نیازهاي آنها آشنا شده ایم؟
چهارما( متاس��فانه معم��وال اس��اتید، بعد از 
گرفتن پروژه، خودش��ان وقت بسیار ناچیزي 
ص��رف مي کنند و عم��ده کار را به دانش��جو 
مي-س��پارند. گره زدن پروژه هاي صنعتي به 
پروژه هاي دانشجویي نمي تواند در همه موارد 
درست باش��د و اغلب اشکاالت هم از همینجا 
بروزمي کند. دانش��جو به دنبال گرفتن نمره و 
خروج هرچه س��ریعتر از دانشگاه و صنعت به 
دنبال رفع نیاز واقعي خود است. اساتید نباید 
فقط نقش یک واسطه را بازي کنند. اشکاالت 
بوجود آمده بخصوص در پروژه هاي بلند مدت 
چندساله بسیار جدي تر است چراکه محتواي 
یک پروژه چندین بار دس��ت به دست شده و 
من خودم بارها در جلسات تحویل دهي پروژه 
صنعتي دیده ام که خود اس��تاد به درستي در 
جریان محتواي کار نیس��ت. در اینجا صنعت 
حق دارد که فریادش بر آس��مان بلند باشد و 
دیگر کمتر س��راغ دانشگاه بیاید. پیشنهاد من 
به اساتید در چنین شرایطي این است که یک 
تیم تحقیقاتي خبره از مهندسان و دانشجویان 
فارغ التحصیل قبلي خود داشته باشند. وقتي 
موفق به گرفتن یک پروژه صنعتي مي ش��وند 
آن را بر حس��ب تخصص هاي م��ورد نیاز بین 
تیم تقسیم کنند و خودشان از نزدیک بر کار 
نظ��ارت کنند. قاعدتا افراد در قبال مبلغي که 
دریافت مي کنند پاسخگو هم خواهند بود ولي 

از دانش��جو نمي توان توقع احساس مسئولیت 
آنچناني داشت چراکه یا اصال مبلغي دریافت 
نکرده یا مبلغ بسیار ناچیزي دریافت نموده.   

 بویژه در یک س�ال گذش�ته، 
آیا ش�اهد توج�ه الزم به ای�ن حوزه از 
س�وي وزارت عل�وم، معاون�ت علمي و 
فناوري ریاست جمهوري و سایر مراکز 

ذیربط بوده ایم؟
فک��ر مي کن��م در حال��ت کلي توجه نس��بتا 
خوبي به رش��ته دریایي شده اس��ت. البته در 
مورد توس��عه کّمی جذب دانش��جوي دریایي 
بای��د وزارت علوم مق��داري محتاطانه تر عمل 
کن��د. ب��ازار کار این رش��ته محدود اس��ت و 
افزایش چند برابري دانشجویان کارشناسي و 
کارشناسي ارشد باعث به هم خوردن تناسب 
با بازار کار در این رش��ته مي شود. امروزه ۱2 

دانشگاه بطور مستقیم دانشجوي دریایي و به 
تعداد زیاد جذب مي کنند. آیا واقعا این فرآیند 
منطقي، مطالعه ش��ده و الزم اس��ت؟ من فکر 
نمي کنم چنین باش��د. تا امروز، تعداد بس��یار 
زی��ادي از فارغ التحصیالن این رش��ته جذب 
صنایع دفاعي ش��ده اند که اگ��ر این نمي بود، 
تعداد زی��ادي از فارغ التحصیالن این رش��ته 
االن بیکار بودند. ح��اال کدام نیاز و کدام بازار 
کار جدید باعث این همه جذب دانشجو شده 
نمي دانم. فقط در افزایش جذب دانش��جویان 
مقطع دکتري بنظر مي رس��د ک��ه هنوز نیاز 

وجود دارد. 
و  چالش ه�ا  مهمتری�ن   
کمبودهایي که در حال حاضر در بخش 
آم�وزش و تحقیق�ات دریای�ي وج�ود 
دارد، چیس�ت و در جهت رفع آنها، چه 

اقداماتي مي تواند صورت گیرد؟
۱( کمبود کتابهاي تخصصي فارسي: مهمترین 
عام��ل، کمبود کتابهاي تخصص��ي دریایي به 

زبان فارس��ي است. حدود 25 سال از تاسیس 
رشته مهندسي دریایي در ایران مي گذرد ولي 
متاسفانه هنوز منابع علمي مناسبي تهیه نشده 
بخصوص در بخش ترجمه کتب مرجع. خیلي 
از کتب التین مرجع و اصلي رشته دریایي که 
در اکثر مقاالت مرجع دهي مي شوند متعلق به 
2۰ سال قبل هستند که هنوز ترجمه نشده اند. 
مشکل دیگر اینست که بعضا بخش هاي اولیه 
و کوچک ی��ک کتاب مرج��ع ترجمه و چاپ 
مي ش��ود و وقتی امتیاز علم��ي آن برای فرد 
حاصل ش��د دیگر همتي ب��راي ترجمه بخش 
اصلي کتاب باقي نمي ماند. ش��اید علت اصلي 
عدم تمایل اس��اتید به ترجمه یا تالیف کتاب، 
امتیاز پایین آن در مقایس��ه با مقاالت باش��د. 
مثال ترجمه یک کتاب که ش��اید 2-3 س��ال 
بطول بیانجامد ۱۰ امتی��از، یک مقاله ژورنال 
۸ امتیاز و یک مقاله کنفرانسي 2 امتیاز دارد. 
لذا در این ش��رایط، گرایش اس��اتید به سمت 
مقاالت خواهد بود که امتیاز بیش��تر در زمان 
بسیار کمتر را نتیجه مي دهد. ولي ما باید باور 
داش��ته باش��یم که بدون کتابهاي غني علمي 
به زبان فارسي، نمي توانیم توقع تعمیق دانش 
مهندسي درکشور داشته باشیم. امیدوارم توجه 
اس��اتید بخصوص اساتید قدیمي این رشته به 
این موضوع بیش��تر جلب شود و قبل از دوران 
بازنشس��تگي، یادگاري هاي ماندگاري از خود 
بج��اي بگذارند و هیچ اثرعلم��ي ماندگارتر از 
کتاب نیست. البته کتابهایي که بدست مبارک 
خود اس��اتید نگارش شده باش��د و نه سرهم 

بندي شده توسط دانشجویان.
2( بازنگ��ري س��یالبس درس��ي: بس��یاري از 
سیالبس��هاي دریایي که ش��اید 2۰-25 سال 
قبل نوش��ته ش��ده اند با توجه به نیازهاي آن 

زمان بوده و بعضا گنگ و نامفهوم هستند. 
3( کاهش تعداد دروس مکانیکي: در واحدهاي 
گذرانده شده در رش��ته مهندسي دریایي در 
مقطع لیسانس، حدود ۸۰ درصد دروس کامال 
منطبق بر رش��ته مکانیک هس��تند و در واقع 
دانشجو بیش��تر در 2-3 ترم آخر وارد دروس 
تخصصي مي ش��ود که این کامال اشتباه است. 
باید برخي از دروس مکانیکي را در هم تلفیق 
ک��رد و بج��اي آنها دروس تخصص��ي دریایي 
را جایگزین کرد تا دانش��جوي این رش��ته از 
مهارتهاي تخصصي بیش��تري برخوردار شود. 
مث��ال دروس ترمودینامی��ک ۱ و 2 و انتق��ال 
ح��رارت )7 واحد( در 3 واحد خالصه ش��وند. 
ی��ا دروس مقاوم��ت مصال��ح ۱ و 2 و طراحي 

در حالت کلی توجه نسبتا 
خوبي به رشته دريايي شده 

است. البته در مورد توسعه 
کّمی جذب دانشجوی دريايي 

بايد وزارت علوم مقداری 
محتاطانه تر عمل کند 
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اج��زاء و تحلیل س��ازه )۱۰ واحد( در 5 واحد 
خالصه شوند.  

۴( افزودن دروس تخصصي دریایي: براي افزودن 
بر مهارتهاي تخصصي دانش��جویان و تطابق با 
نیازهاي روز بنظر مي رس��د که افزودن دروس 
تخصص��ي جدید مانن��د دروس زیر مي توانند 
مفید باش��ند: درس طراحي با استانداردهاي 
دریایي، درس مدلس��ازي و طراحي کشتي با 
کامپیوتر، درس طراح��ي معماري و جانمایي 
داخل��ي کش��تي، درس طراحي ش��ناورهاي 
سرشي، درس طراحي شناورهاي چند بدنه و 
درس طراحي هاورکرافت. دو درس اول، براي 
رشته مهندسي معماري دریایي بسیار ضروري 
هستند. همچنین بجاي کارگاه ریخته گري و 
جوش��کاري، مي ت��وان دو کارگاه مفیدت��ر را 
جایگزین نم��ود: کارگاه فایبرگالس و کارگاه 
ش��ناورهاي بدون سرنشین. کارگاه کامپوزیت 
براي س��اخت ش��ناورهاي کوچک و تفریحي 
مي تواند براي دانشجویان بسیار سودمند باشد 

و بازار کار خوبي ایجاد کند. 
5( ضعف مهارتهاي نرم افزاري: کال دانشجویان 
م��ا در ای��ران از مهارتهاي نرم اف��زاري کمي 
برخوردار هس��تند که البته طبیعتا از اساتید 
به دانش��جویان به ارث رس��یده اس��ت. الزم 
است در این زمینه تامل بیشتر و برنامه ریزي 
دقیق تري انجام شود. درس طراحي کشتي با 
کامپیوتر مي تواند یک ورود خوب به این نیاز 
باش��د. همچنین باید حرکت��ي را آغاز کرد تا 
بسیاري از نرم افزارهایي که توسط دانشجویان 
نوشته مي شود بصورت منو نویسي فارسي در 
اختیار دانش��جویان قرار گیرد که عاملي براي 
گرایش بیش��تر دانش��جویان به مهارتهاي نرم 

افزاري است.   
و  دس�تاوردها  مهمتری�ن   
پروژه ه�اي دریای�ي آن دانش�گاه طي 
سال گذش�ته، چه مواردي بوده است و 
نیز از چه امکانات و تجهیزات پژوهشي 

و تحقیقاتي برخوردار هستید؟
دانش��گاه صنعتي مالک اش��تر بعنوان متولي 
اصل��ي فعالیته��اي علمي در بخ��ش دفاعي، 
نقش موث��ري را در پویایي تحقیقاتي رش��ته 
دریایي در کل کش��ور داش��ته است. خروجي 
این تحقیق��ات را در دو دهه اخیر در طراحي 
و س��اخت ان��واع ش��ناورهاي خ��اص مانن��د 
زیردریایي ها و هاورکرافت ها و انواع شناورهاي 
تندرو دیده ای��د که کار طراحي آنها عمدتا در 
پژوهشکده هاي این دانشگاه بصورت مستقیم 

یا برون س��پاري انجام ش��ده است. مهمترین 
تجهیز پژوهش��ي دریایي این دانشگاه، همان 
حوضچه کش��ش کوثر در شیراز با طول ۱۴۰ 
متر است که یکي از بزرگترین حوضچه ها در 
آسیا است. ولي متاسفانه در اصفهان که محل 
اس��تقرار بخش عمده اي از دانش��جویان است 
تجهیزات مناس��بي براي آموزش دانشجویان 
موجود نیست. کال یک درک اشتباهي که در 
ایران وجود دارد اینس��ت که م��ا اصوال فرقي 
بین تجهیزات آزمایشگاهي با هدف آموزشي یا 
پژوهشي قائل نیستیم. در دنیا آزمایشگاه هایي 
که با هدف تحقیقاتي تعریف مي ش��وند بسیار 
ب��زرگ، پرهزین��ه و البته دقیق هس��تند ولي 
آزمایش��گاه هایي که با هدف آموزشي تعریف 

مي ش��وند معموال کوچک، کم هزینه و بالتبع 
داراي نتای��ج ن��ه چن��دان دقیق هس��تند که 
عمدتا براي مباحث آموزشي مناسب هستند. 
وقتي در ایران صحبت از آزمایش��گاه دریایي 
مي ش��ود آنقدر ابعاد کار را ب��زرگ و پرهزینه 
مي بینند که کار در نطفه خفه مي شود. بخاطر 
همین اس��ت که م��ا در ایران )بجز دانش��گاه 
ش��ریف( هیچ آزمایش��گاه دریایي مناسبي را 
در کنار دانشکده هاي دریایي نمي بینیم حتي 
در دانش��کده هاي جنوب کش��ور. آزمایشگاه 
دریایي دانش��گاه ش��ریف یک نمونه موفق از 
آزمایشگاه هاي آموزش��ي است. مسئله بعدي 
این اس��ت که م��ا از همین آزمایش��گاه هاي 
موجود هم درس��ت اس��تفاده نمي کنیم. هم 
اکن��ون ما در ایران داراي 5 حوضچه کش��ش 
هس��تیم )3 حوضچ��ه ب��زرگ تحقیقاتي و 2 
حوضچه آموزش��ي(. بزرگتری��ن آن، حوضچه 
کش��ش ش��هداي خلیج فارس با طول حدود 

۴۰۰ متر و بزرگترین حوضچه کشش در آسیا 
مي باش��د که به تازگي شروع بکار کرده است. 
هم اکنون تعداد حوضچه کشش ها )به عنوان 
گرانترین تجهیز در آزمایش��گاه هاي دریایي( 
در ایران برابر با آلمان و انگلیس اس��ت. یعني 
ما از این پس دیگ��ر نمي توانیم بهانه اي براي 
نبودن امکانات داشته باشیم که البته متاسفانه 
در س��الهاي گذش��ته خروجي مناسبي از آنها 
نداش��ته ایم. ش��اید عل��ت عم��ده آن را عدم 
دلسوزي و همت دست اندرکاران آنها دانست. 
مثال حوضچه کشش دانشگاه صنعتي اصفهان 
ب��ه طول حدود ۱۱۰ متر ب��ا میلیاردها تومان 
هزینه در دانشگاهي احداث شده که اصال هیچ 
اس��تاد و دانش��جوي دریایي ندارد و از طرف 
دیگ��ر هیچ همتي براي اس��تفاده تخصصي از 
ای��ن آزمایش��گاه به چش��م نمي خ��ورد و در 
سالهاي اخیر هیچ خروجي مناسبي نداشته و 
بیشتر از آن به عنوان یک استخر آب استفاده 
شده تا یک حوضچه کشش. بنابراین وقتي ما 
خودمان نمي توانیم یا نمي خواهیم از امکانات 
موجود، درس��ت استفاده کنیم دیگر نمي توان 
توقع بیش از حدي از مسئولین کشور داشت.    
 مراکز پژوهش�ي و تحقیقاتي 
)از جمل�ه آن دانش�گاه محت�رم( چ�ه 
فعالیت های�ي ب�راي کاربردي تر کردن 
پروژه ها و پایان نامه هاي دانش�جویي و 

علمي داشته اند؟
از آنجا که این دانش��گاه ارتباط بسیار نزدیکي 
با صنع��ت دارد ل��ذا تقریبا تم��ام پروژه هاي 
دانشجویي )در مقطع ارشد( به گونه اي تعریف 
مي ش��وند ک��ه در آینده قابل کاربرد باش��ند. 
دانش��جویان فارغ التحصیل ش��ده از دانشگاه 
صنعتي مالک اشتر دقیقا این حس را دارند که 
با پروژه هاي عملیاتي و کاربردي سروکار دارند. 
یک��ي از عملکردهاي خوب این دانش��گاه این 
اس��ت که با انجام فعالیتهاي »آینده پژوهي«، 
نیازه��اي آینده صنعت��ي را از صنایع مختلف 
جمع آوري کرده و آن را به دانش��کده ها ابالغ 
مي کند. لذا دانش��کده ها و اساتید هم فرصت 
کافي دارند تا در قالب پروژه هاي دانش��جویي 
بخشي از برنامه هاي آینده خود را ساماندهي 

کنند. 
 با توجه به بیانات مقام معظم 
رهب�ري حول افزایش تمرکز جمعیتي و 
ایجاد مراکز جدید جمعیتي در س�واحل 
جنوب کشور )که در قالب سیاست هاي 
کلي جمعیت کش�ور ابالغ ش�ده است( 

يکي از عملکردهاي خوب 
اين دانشگاه اين است که 
با انجام فعاليتهاي »آينده 

پژوهي«، نيازهاي آينده 
صنعتي را از صنايع مختلف 

جمع آوري کرده و آن را به 
دانشکده ها ابالغ مي کند. 

لذا دانشکده ها و اساتيد هم 
فرصت کافي دارند تا در قالب 
پروژه هاي دانشجويي بخ�صي 

از برنامه هاي آينده خود را 
ساماندهی کنند
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و افزایش رویک�رد دریامحور در برنامه 
شش�م توس�عه، همایش و نمایش�گاه 
دریایي کیش چه تاثی�ري مي تواند در 

پیشرفت حوزه دریا داشته باشد؟
بنده با برگزاري همایش و نمایشگاه در جنوب 
کشور بس��یار موافق تر هس��تم تا در تهران یا 
ش��مال کش��ور. به هر حال کمک مي کند که 
نگاه مس��ئولین حتي یکبار در س��ال هم که 
ش��ده بس��وي جنوب کش��ور متمایل ش��ود. 
ولي من فک��ر مي کنم برگ��زاري همایش در 
ش��هرهاي جنوبي دیگر بهتر از کیش باش��د 
چراکه اگر این همایش��ها نباشند شاید فرصت 
دیگ��ري بوجود نیاید تا اف��راد با محدودیت ها 
و نیازهاي شهرهاي س��احلي آشنا شوند. این 
آشنایي مي تواند در برنامه ریزي ها بسیار موثر 
باش��د. بنده خودم تنها دفعه اي که شهرهاي 
خرمش��هر و بوش��هر را دیدم همان مناسبت 
همای��ش دریایی ب��ود و البته باورم نمي ش��د 
که اینقدر این ش��هرها مهجور باشند. طبیعي 
اس��ت که برنامه ریزي همایش در این شهرها 
به مراتب مش��کل تر از کیش اس��ت ولي قطعا 
خروجي هاي ارزشمندتري دارد. انشاء اهلل یکي 

از همایش هاي بعدي در چابهار برگزار شود.
یک��ي از کارهاي واجب و ضروري که مي توان 
ب��راي محرومیت زدایي از مناطق س��احلي و 
ایجاد اشتغال براي مهندس��ین دریایي انجام 
داد برگ��زاري کارگاه هاي آموزش��ي "فرآیند 
قانونی احداث کارخانه" اس��ت ش��امل: نحوه 
دریاف��ت مجوزه��اي مختلف، ش��رایط ثبت 
ش��رکت، هزینه ه��اي س��اخت و تجهیز یک 
کارگاه، وام هایي که مي توان از س��ازمان بنادر 
و بانک ه��ا دریافت نمود، تعامل با موسس��ات 
استاندارد، تعامل با مش��تري و انعقاد قرارداد 
س��اخت ش��ناور و الزامات فني تجهیز کارگاه 
س��اخت کش��تي هاي کوچک و متوسط. این 
کارگاه ها مي توانند توس��ط اف��رادي که قبال 
موفق به احداث کارگاه ش��ده اند ارائه گردند. 
چنی��ن رویک��ردي مي توان��د باعث توس��عه 
چش��مگیر کارگاه ه��ا و کارخانج��ات کوچک 

ساخت کشتي در کشور شود.  
نحوه مش��ارکت و تعامل استادان   -۸
دانش��گاه و اعض��اي هیأت ه��اي علم��ي در 
فعالیت ه��اي انجم��ن بوی��ژه کمیت��ه علمي 
همایش و نش��ریات علمي-پژوهشي را چگونه 
مي بینید و آیا انجمن توانسته بستر الزم براي 

جلب مشارکت دانشگاهیان را فراهم سازد؟
به اعتقاد من انجمن مهندسي دریایي بهترین 

عملکرد را در بین مراکز دریایي ایران داشته و 
همگرایي و نزدیکي خوبي بین همه قشرهاي 
صنع��ت دریایي ایجاد کرده اس��ت تا دس��ت 
ان��درکاران دریایي کش��ور همانند اعضاء یک 
خانواده همدیگر را پیدا کنند و باهم در ارتباط 
باشند. همین کنفرانس ساالنه و مقاالت علمي 
ارائ��ه ش��ده در آن یک محمل مناس��ب براي 
معرفي فعالیت هاي افراد، س��ازمان ها و مراکز 
مختلف در جاي جاي کشور است. یعني واقعا 
اگر این مقاالت نبود به س��ختي مي شد افراد 
متخصص در زمینه هاي مختلف را شناس��ایي 
و ب��ا آنها همکاري ک��رد. من ب��ه نوبه خودم 
صمیمان��ه از این فعالیت ها تش��کر مي کنم و 

امیدوارم که همچنان ادامه داشته باشد.   

و اما حرف آخر....
باید بپذیریم که دولت و بخصوص وزارت صنایع، 
ظرف ۱5 سال گذشته، سرمایه گذاري هاي بسیار 
هنگفتي را در کارخانجات بزرگ کشتي س��ازي 
ایران با هدف ساخت کشتي هاي اقیانوس پیما 
انج��ام داده ان��د ک��ه در تاریخ ای��ران، کم نظیر 
اس��ت ولي آنطور که توقع بوده، نتایج مطلوبي 
از کارخانجات و سرمایه گذاري هاي انجام شده 
بدس��ت نیامده اس��ت. نمي توان از دولت توقع 
داش��ت که ب��دون حد و م��رز، در یک صنعت، 
س��رمایه گذاري کند. ش��اید عل��ت اصلی این 
ناکامی ها، توفیق محدود در ساخت کشتی های 
اقیانوس پیما بوده است. اصوال قانوني بر صنایع 
کشتي سازي حاکم است که مي گوید: »صنعت 
کشتي سازي براي کشوري مقرون به صرفه است 
که عمده قطعات جانبي را خودش تولید کند«. 
تولید قطع��ات جانبي ه��م در صورتي مقرون 

به صرفه اس��ت که به تعداد زیاد از یک قطعه، 
نیاز باش��د. مثال اگر در کارخانجات یک کشور، 
در س��ال فقط ۱۰ دس��تگاه از وینچ هاي بزرگ 
هیدرولیک نیاز باشد، تولید آن هرگز مقرون به 
صرفه نیس��ت ولي اگر از یک نوع وینچ کوچک 
مثال 5۰۰ دستگاه در سال، مورد نیاز باشد شاید 
تولید آن مقرون به صرفه باشد. در واقع، گلوگاه 
کار، همینجاست. وقتي ما 9۰ درصد قطعات یک 
کشتي اقیانوس پیما را از خارج وارد مي کنیم و از 
طرف دیگر با محدودیت هاي تحریم و جابجایي 
پ��ول و خرید قطعات صنعتي مواجه هس��تیم، 
واضح است که کار به بن بست و تاخیرهاي چند 
س��اله در تحویل دهي کش��تي ها مي کشد. اگر 
بخش��ی از بودجه ها برای تامین زیرساخت هاي 
الزم براي ساخت کشتي هاي کوچک و متوسط 
در کش��ور انجام شده بود، امروز مي توانستیم با 
تکیه بر توان صنایع فوالد و قطعه سازان ایراني، 
تعداد انبوهي از کشتي ها را تولید کنیم و ضمن 
پاس��خگویي کامل ب��ه نیاز داخلي، بخش��ي از 
بازار خارجي را هم تصاحب کنیم. بس��یاري از 
س��واحل گسترده شمال و جنوب ایران مملو از 
کارخانجات کوچکي مي شد که بخش خصوصي 
هم مي توانس��ت نقش پر رنگي در آن ایفا کند. 
محرومیت و بیکاري در مناطق س��احلي کشور 
هم تا حد زیادي رفع مي ش��د. اصوال س��اخت 
کش��تي هاي کوچک و متوس��ط، مزیت نسبي 
ماست چون نمي توان مثال یک کشتي کوچک 
3 هزار تني را در چین ساخت و به ایران فرستاد 
چون ممکن است اصال در این مسافت طوالني 

هرگز به ایران نرسد!!.
در روزگاري که اکثر کشتي سازي هاي بزرگ 
اروپا ورشکسته شده و از صنایع کشتي سازي 
خارج شده اند، آنان که زماني مهد کشتي سازي 
مدرن دنیا و بزرگترین قطعه سازان این رشته 
بودند، پس باید حساب شده تر تصمیم گرفت. 
اص��وال در صنعت بزرگي مانند کشتي س��ازي 
نباید هیجاني و حساب نشده رفتار کرد. نباید 
عال��م و آدم را متهم و خود را تبرئه کرد. مثال 
وقتي بدون پش��وانه علمي و صنعتي الزم، در 
ش��رکت اروندان، شروع به ساخت یک کشتي 
بزرگ کاتام��اران آلومنیومي مي کنیم، نتیجه 
آن مي شود ۱5 س��ال تاخیر!! در تحویل دهي 
و نمون��ه اي ب��راي به زمی��ن زدن کل صنعت 
کشتي س��ازي در ایران. به امی��د روزي که با 
رفع موانع و انجام تصمیم گیري هاي درس��ت، 
شاهد شکوفایي هرچه بیشتر صنایع دریایي و 

بخصوص کشتي سازي باشیم.

بايد بپذيريم که دولت و 
بخصوص وزارت صنايع، 
ظرف 15 سال گذشته، 

سرمايه گذاري هاي بسيار 
هنگفتي را در کارخانجات 

بزرگ کشتي سازي ايران با 
هدف ساخت کشتي هاي 

اقيانوس پيما انجام داده اند 
که در تاريخ ايران، کم نظیر 

است ولي آنطور که توقع بوده، 
نتايج مطلوبي از کارخانجات 
و سرمايه گذاري هاي انجام 
شده بدست نيامده است
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رون�د  از  جنابعال�ي  ارزیاب�ي   
فعالیت ه�اي موجود در ح�وزه آموزش و 
تحقیقات دریایي چیس�ت؟ بوی�ژه آیا در 
دولت یازدهم، ش�اهد توجه الزم به این 
حوزه از سوی وزارت علوم، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و سایر مراکز 

ذیربط بوده اید؟
طی سال های گذشته روند فعالیت در این حوزه 
نشان از سیر نزولی در کمیت و کیفیت دارد. مقام 
معظم رهبری در برنامه ششم بر توسعه سواحل از 
خرمشهر تا چابهار تاکید فرموده  اند. بدیهی است 
با عنایت به حدود 5۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی 
باید مسایل آموزشی و تحقیقاتی دریایی بسیار 
جدی گرفته ش��ود. به هر حال امید است با رفع 

تحریم ها شاهد رونق گرفتن این حوزه باشیم. 
و  چالش ه�ا  مهمتری�ن   
کمبودهایي که در ح�ال حاضر در بخش 
آم�وزش و تحقیقات دریایي وج�ود دارد 
چیست و بنظر جنابعالی چه اقداماتي در 

جهت رفع آنها مي تواند صورت گیرد؟ 
چند نکته در این حوزه جلب توجه می کند که 

عبارتند از:
• عدم انگیزه کافی در جوانان برای ادامه تحصیل 
در رشته های دریایی • کمبود امکانات آموزشی 
مطابق اس��تانداردهای روز جهانی در کش��ور • 
دلس��ردی فارغ التحصیالن و عالقمندان بدلیل 
محدود بودن بازار کار • هدفمند نبودن آموزش ها 

مطابق با نیازهای کشور
بدیهی است با ارائه راهکارهای سودمند در جهت 
جذب جوانان از قبیل ارائه آموزش ها در سطح بین 
المللی با مشارکت مراکز دریایی خارجی، ایجاد 
بازار کار مناس��ب، بورس��یه نمودن دانشجویان، 
کاهش دوره خدمت نظ��ام وظیفه و... می توان 

قدم های مفیدی در این زمینه برداشت.
تعام�ل  و  مش�ارکت  نح�وه   
اس�تادان دانش�گاه و اعضاي هیأت هاي 
علمي در فعالیت هاي انجمن بویژه کمیته 

علم�ي همای�ش و ی�ا نش�ریات علمي-
پژوهشي را چگونه می بینید و آیا انجمن 
توانسته بستر الزم برای جلب مشارکت 

دانشگاهیان را فراهم سازد؟
آنطور که بنظر میرسد در طی سالهای اخیر نسبت 
به گذش��ته همکاری های مناسبی میان اساتید 
دانش��گاههای دریایی با انجم��ن صورت گرفته 
اس��ت اما برای ثمر بخش بودن این مشارکت ها 
می بایست کمیته هایی کامال تخصصی-پژوهشی 
نیز تش��کیل ش��وند، تا محلی برای همفکری و 
تبادل نظر اساتید و متخصصان از دانشگاه های 
مختلف بوجود آی��د و یا درصورت وجود چنین 
کمیته هایی می بایس��ت اطالع رس��انی خوبی 
انجام شود و از اساتید حوزه های مرتبط از همه 

دانشگاهها دعوت به عمل آید.
  با توجه به رویکردهای دولت 
یازده�م، چه انتظارات�ی را از این دولت و 
وزارتخانه های مرتبط ب�ا حوزه دریایی و 

نیز وزارت علوم دارید؟
چنانچ��ه دول��ت محت��رم یازده��م در جهت 
بهب��ود فضای کس��ب و کار در صنعت دریایی 
ق��دم بردارد بطور حتم دانش��جویان با عالقه و 
انگیزه بیش��تری وارد مقاطع مختلف تحصیلی 

رشته های دریایی خواهند شد که این موضوع 
باعت رونق و ش��کوفایی دانش��گاههای دریایی 
خواه��د بود و خوش��بختانه آنطور که ش��اهد 
هستیم در حال حاضر سیاست گذاری شورای 
محترم عالی صنای��ع دریایی حمایت از صنایع 
ساخت داخل با هدف رونق بخشیدن به بازارکار 

صنعت دریایی است.
- از آنجای��ی که بنظر می آی��د درصد زیادی از 
فارغ التحصیالن دریایی دانش آموخته دانشکده 
علوم و فنون دریایی دانش��گاه علوم و تحقیقات 
هس��تند لطفا در صورت امکان در مورد تعداد و 
تنوع رشته های دریایی موجود در این دانشکده و 
همچنین تعداد فارغ التحصیالن هر رشته تاکنون 

توضیحاتی بفرمایید.
رشته های دریایی موجود در این دانشکده شامل 
فیزیک دریا، ش��یمی دریا، س��ازه های دریایی، 
معماری کشتی، آلودگی دریا، بیولوژی ماهیان 
دریایی، بوم شناسی دریایی و جانوران دریا می 
باشد که تاکنون در مجموع ۴۰5 فارغ التحصیل 
در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۰۴ فارغ التحصیل 
در مقطع دکتری داش��ته ایم. همچنین بتازگی 
دو رش��ته جدیدالتاس��یس محیط زیست دریا 
و هیدروگرافی نیز به مجموعه رش��ته های این 
دانشکده اضافه شده اند و اقداماتی در جهت اخد 
مجوز راه اندازی تعدادی رش��ته دیگر نیز انجام 

صورت گرفته است.
  آیا ش�ما دستورالعمل خاصی 
برای جهت ده�ی پایان نامه ها و تعریف 
پروژه هایی در جهت رفع نیازهای صنایع 
دریای�ی و ی�ا مش�ارکت در پروژه ه�ای 

دریایی دردست انجام دارید؟
بله. اولویت ه��ای پایان نامه ه��ا و تحقیقات در 
دانش��کده علوم و فن��ون دریایی واح��د علوم و 
تحقیق��ات در جهت رفع نی��از صنایع مختلف 
دریایی کش��ور می باش��د و س��عی بر آن است 
پروژه های تحقیقاتی تا حد ممکن کاربردی بوده 

و در راستای اجرایی کردن علم باشد.

مسایل آموزشی و تحقيقاتی دریایی، باید جدی گرفته شود
امیرحسین جاوید داراي دکتری مهندسی محیط زیست و رتبه دانشیاري در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی است. عنوان رساله 
دکتري اش تهیه مدل سه بعدی انتشار لکه نفتی در دریا بوده است. وي 27 سال سابقه در مهندسین مشاور صنعتی و تدریس در دانشگاه را 
دارد و دانش آموخته دانشگاه های تهران، شیراز و علوم و تحقیقات است. امیرحسین جاوید هم اکنون ریاست دانشکده علوم و فنون دریایی را 

به عهده دارد.

امیرحسین جاوید؛ رییس دانشکده علوم و فنون دریایی:
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 دانش�کده چه امکانات مالی و 
فیزیکی ای برای انج�ام پایان نامه های 
دانش�جویی در اختیار دانش�جویان قرار 

می دهد؟
تجهی��زات تحقیقاتی مانند موج س��از دو بعدی، 
دوربین عکس برداری با سرعت صد هزار فریم در 
ثانیه، سیستم های پرتو لیزری و کامپیوترهای چند 
هسته ای پیشرفته در اختیار دانشجویان دانشگاه و 

سایر مراکز دانشگاهی قرارداده می شود.
 آی�ا بنظر ش�ما س�رفصلهای 
مص�وب دروس دانش�گاهی ت�ا کن�ون 
جوابگ�وی نی�از دان�ش آموخت�گان این 
رش�ته ها ب�رای ورود ب�ه ب�ازار کار بوده 
اس�ت؟ درصورت منفی بودن پاس�ختان 
آیا پیشنهاد خاصی برای رفع این مشکل 

دارید؟ 
طبیعتا گ��روه متخصصانی ک��ه زحمت تدوین 
سرفصل ها را کشیده اند افراد آگاه و مسلط به این 
رشته ها بوده اند. لذا تا حد ممکن دروس مطابق با 
استانداردهای جهانی تدوین گردیده است. هرچند 
افزودن پروژه های درسی به واحدهای تئوری می 

تواند نقش مهمی در افزایش توانمندی دانشجویان 
داشته باشد، اما مشکل عمده همانگونه که قبال 
نیز تاکید ش��د، نبود بازار کار و کاهش انگیزه در 

دانشجویان است. 
 آیا دانشکده تحت سرپرستی 
ش�ما از بازدیده�ای علم�ی و صنعت�ی 
دانش�جویان از صنایع دریایی حمایت و 

پشتیبانی مالی می کند؟ 
در چهارچ��وب قوانی��ن و مقررات، دانش��گاه از 
هیچ حمایت��ی در این خصوص دریغ نمی کند. 
از طرفی با توجه به تفاهم نامه های منعقد شده 
و نیز ارتباطات موجود، زمینه بازدید از بسیاری 
از صنایع و سازمان های دریایی در نقاط مختلف 

کشور فراهم شده است.
و  دس�تاوردها  مهمتری�ن   
پروژه ه�اي دریای�ی دانش�کده عل�وم و 
فن�ون دریای�ی آزاد اس�المی واحد علوم 
و تحقیق�ات طي س�الهای گذش�ته، چه 
مواردي بوده اس�ت و نی�ز از چه امکانات 
و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی در این 

مرکز برخوردار هستید؟

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
رش��ته های دریایی از قبیل معماری کش��تی و 
عمران )بنادر، سواحل و س��ازه های دریایی( در 
سطح کارشناسی ارشد از سال ها پیش تاسیس 
ش��ده و هم اکنون مش��غول رایزنی جهت اخذ 
مجوز ه��ای الزم از وزارت عل��وم، تحقیق��ات و 
فن��اوری برای توس��عه این رش��ته ها در مقطع 
دکتری و نیز پذیرش دانشجو در سایر رشته های 

دریایی هستیم.
آزمایش��گاه هیدرولیک دریایی این دانش��کده 
امکانات خوبی جهت امور پژوهشی و تحقیقاتی 

دارد که قبال به آن اشاره شد.
- این دانش��کده با کدامیک از ارگانهای دریایی، 
س��ازمانها و یا دانش��گاههای صنعتی کشور در 

تعامل است و این تعامل به چه صورت است؟ 
در قالب تفاهم نامه و یا تبادل استاد و دانشجو و 
یا استفاده از امکانات یکدیگر با سایر دانشگاه ها، 
مراکز تحقیقاتی و صنایع دریایی در ارتباط می 

باشیم و محدود به جای خاصی نیست.
 در م�ورد پ�روژه های�ی ک�ه با 
صنایع مختلف دریایی دارید توضیحاتی 

را ارائه بفرمایید.
در حال مذاکره جهت اخذ پروژه های متعدد دریایی 
از س��ازمان صنایع دریایی می باشیم که به زودی 
حداقل یکی از آنها به مرحله عقد قرارداد می رسد.

 آی�ا از خدمات�ی ک�ه انجم�ن 
مهندسی دریایی و کمیته دانشجویی این 
انحمن به دانش�جویان دریایی ارائه می 
دهد راضی هس�تید؟ چه پیشنهاداتی در 
جهت ارتقا و بهب�ود کیفیت این خدمات 
دارید؟ آیا دانشکده علوم و فنون دریایی 

تمایل به همکاری با این انجمن را دارد؟
بله ما ش��اهد فعالیتهای جدی��د این انجمن در 
جهت ارتقای س��طح علمی دان��ش آموختگان 
رش��ته های دریایی هس��تیم و برنامه هایی که 
توس��ط کمیته دانش��جویی این انجمن برنامه 
ریزی و اجرا شده است نظیر برگزاری دوره های 
آموزشی، سخنرانیهای علمی و بازدید از صنایع 
مختف دریایی و یا ارائه تسهیالت جهت حضور 
دانشجویان در همایش صنایع دریایی اقداماتی 
موثر در جهت افزایش توانمندی و ایجاد انگیزه 
در دانشجویان و دانش آموختگان برای ورود به 
بازار کار آماده می باش��د. ما نیز در این دانشکده 
آمادگ��ی هم��کاری با انجم��ن ب��رای برگزاری 
س��خنرانی های علمی و یا برگزاری مس��ابقات 
دریایی را داریم که این موضوع می تواند از طریق 

نماینده این دانشگاه در انجمن پیگیری شود.

رشته های در حال تاسیس
مقطع

نام رشته تحصیلی
دکتری کارشناسی ارشد

فیزیک دریا – هواشناسی دریا
شیمی دریا

عمران- سواحل، بنادر و سازه های دریایی
معماری کشتی- هیدرومکانیک کشتی

حمل و نقل دریایی بین قاره ای
دریا نوردی- بندر کشتیرانی

زیست فناوری دریا
زیست شناسی دریا- یاهان دریایی

زمین شناسی دریایی
مدیریت بازرگانی دریایی

رشته های موجود
تعداد فارغ التحصیالن در هر مقطع تحصیلی

نام رشته تحصیلی
دکتری کارشناسی ارشد

27 ۱22 فیزیک دریا
- ۴7 شیمی دریا
- 57  مهندسی عمران- سازه های دریایی
- ۸ مهندسی معماری کشتی- سازه کشتی
- ۴۸ زیست شناسی دریا - آلودگی دریا
5 39 زیست شناسی دریا - جانوران دریا
7 36 زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
65 ۴۸ بیولوژی ماهیان دریا
۱۰۴ ۴۰5 مجموع فارغ التحصیالن
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شتاب مناسب در سال های اخیر، از قابلیت توجه بیشتری برخوردار است.
 وضعیت ارتباط آن دانشگاه با صنعت، در حوزه دریا، به چه صورت و در 

چه سطحی است؟
دانشگاه و صنعت را می توان مهم ترین اجزاء و چرخ دنده های حرکت سیستماتیک و توسعه 
هر کشور دانست. لذا هماهنگی و همکاری دوسویه میان این دو بخش می تواند موجبات 
توسعه پایدار کشور را فراهم آورد. از اینرو در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز ارتباط 
مستمر و مؤثری میان صنایع دریایی فعال در منطقه با دانشگاه و به ویژه مدیریت ارتباط با 
صنعت دانشگاه برقرار می باشد. در این رابطه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر همواره 
سعی داشته نقش به سزایی در نیازسنجی هسته های صنعتی دریامحور فعال در منطقه ایفا 
نماید و از طریق پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی صورت گرفته در 

دانشگاه، پاسخ های مناسبی در جهت رفع نیازهای مذکور ارائه نماید.
 آیا در یک سال گذشته، شاهد توجه ویژه ای به این حوزه، از سوی وزارت 

علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر مراکز ذیربط بوده اید؟
یقیناً نهادهای متولی فعایت های علمی در کشور اقدامات مناسبی را در حوزه دریا و توجه به 
افزایش بهره وری دریایی کشور انجام داده اند، اما بدون تردید اقدامات صورت پذیرفته هم 
در زمینه سیاست گذاری و هم در زمینه اجرا، هیچ گونه تناسبی با پتانسیل های موجود در 
این حوزه در کشور نداشته است. باید این مهم را نیز خاطر نشان کنم که ضعف و کاستی 
موجود در باب توجه به توس��عه دریامحور محدود به بازه زمانی مشخص و دولت خاصی 
نیست و مهم ترین ضعف در این رابطه ناشی از عدم سیاست گذاری منسجم و یکپارچه 
در پرداختن به ظرفیت های دریایی ایران زمین است. البته در دو سال اخیر نهادهایی نظیر 
ش��ورای عالی راهبردی فرهنگ دریا س��االری مناطق آزاد کشور، عزم و اهتمام جدی در 

راستای نهادینه سازی توسعه دریامحور نشان داده اند که امیدوارم پایدار و مستمر باشد.
 مهمتری�ن چالش ها و کمبودهایي که در ح�ال حاضر در بخش آموزش 
و تحقیقات دریایي وجود دارد، چیست و در جهت رفع آنها، چه اقداماتي مي تواند 

صورت گیرد؟
همانگونه که در موارد پیشین نیز اشاره نمودم، مهم ترین کمبود موجود در رابطه با مقوله 
آموزش و تحقیقات دریایی در کش��ور را می توان عدم تناسب پتانسیل های دریایی کشور 
ب��ا مراکز علمی-تحقیقاتی فعال در این حوزه دانس��ت. عالوه برای��ن، اصرار بر مباحث و 
موضوعات محدود در آموزش و پژوهش های صورت گرفته در کشور و بی رغبتی به گشودن 
باب پژوهش در موضوعات نوین دریامحور یکی دیگر از کاستی های موجود در این زمینه 
است. البته کمبود تجهیزات آزمایشگاهی به روز و همچنین نبود امکانات پیمایشی همچون 
ش��ناورهای تحقیقاتی نیز معضلی بزرگ و مانعی جدی در راس��تای گسترش پروژه های 

تحقیقاتی کاربردی در گستره های دریایی کشور به شمار می روند.
 مهمترین دستاوردها و پروژه هاي دریایی آن دانشگاه طي سال گذشته، 
چ�ه مواردي بوده اس�ت و نی�ز از چه امکانات و تجهیزات پژوهش�ی و تحقیقاتی 

دانشگاه و صنعت، 
چرخ دنده های حرکت 

سيستماتيک هر کشور است

مسعود صدری نسب
ریاست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر:

مسعود صدری نسب دانش�یار فیزیک دریا، که عالوه بر 
تدریس، از سال 1389 تا کنون نیز ریاست دانشگاه علوم و 
فنون دریایی خرمشهر را نیز عهده دار می باشد. وی افزون 
بر دانش�گاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، در مناصبی 
نظیر ریاست هیأت مدیره انجمن علمی اقیانوس شناسی 
ایران و همچنین ریاست هیأت مدیره دانشگاه ها و مراکز 

ساحلی کشور فعالیت داشته است.
صدری نسب همچنین به دلیل عالقه اش به مقوله آموزش 
و پژوه�ش آکادمیک، اش�تغال در مناص�ب مدیریتی-
اجرایی نتوانسته به مانعی جدی در پرداختن به این امور 
بدل گردد. از این رو با انتشار قریب به 40 مقاله پژوهشی 
در نش�ریات ملی و بین المللی، 50 مقاله در همایش های 
داخلی و خارجی و همچنین راهنمایی، مشاوره و ارزیابی 
بیش از 50 عنوان پایان نامه دانشجویی کار شناسی ارشد 
و دکتری، به انجام رس�الت دانش�گاهی خود نیز اهتمام 

ورزیده  است.

 وضعیت علمی کش�ور را در ح�وزه دریا چگونه 
ارزیاب�ی می کنید؟ ارزیابي جنابعال�ي از روند فعالیت هاي 

موجود در حوزه آموزش و تحقیقات دریایي چیست؟
در نگاه نخست شاید استقرار مراکز علمی و مؤسسات آموزشی-

پژوهش��ی فعال در حوزه دریا و علوم وابسته در مناطق مختلف 
کشور از جمله استان های شمالی، استان سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و نهایتاً اس��تان های خوزس��تان و بوشهر، سبب کافی 
دانستن پرداخت های علمی کش��ور در حوزه دریا باشد؛ اما پاسخ 
بدین س��ؤال مستلزم آگاهی کامل و جامع از پتانسیل های آبی و 
نقش راهبردی پهنه های دریایی در اجرای سیاست های کلی کشور 
می باشد. به بیان بهتر با توجه به وجود گستره  باالی پهنه های آبی 
ب��ا طول بیش از 27۰۰ کیلومتر از قبی��ل دریای خزر )به عنوان 
بزرگ ترین دریاچه جهان(، دریاچه ارومیه و مناطق اس��تراتژیک 
و اقتصادی خلیج فارس و دریایی عمان، بدون تردید فعالیت های 
علمی صورت پذیرفته در این رابطه در دهه های اخیر قابل ستایش 

ولی ناکافی و محدود بوده است. 
به تبعیت از زیرس��اخت های علمی کشور در مقوله دریا محوری، 
فعالیت های موجود در حوزه آموزش و تحقیقات دریایی به ویژه 
در زمینه پرداخت به موقعیت و جایگاه استراتژیک پهنه های آبی 
از قبیل خلیج فارس و دریایی عمان و توسعه دریامحور نیز با وجود 
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برخوردار هستید؟
همواره تالش بنده و س��ایر هم��کاران گرانقدرم 
در دانش��گاه علوم و فنون دریایی خرمش��هر در 
این جهت بوده که دانشگاه از منظر تجهیزات و 
امکانات آزمایشگاهی، از جایگاه مناسبی جهت 
جذب دانشجویان، اس��اتید و سایر پژوهشگران 
برخوردار باش��د و به توفی��ق خداوند نیز تالش 
مجموع��ه در این رابطه موجب ش��ده که مراکز 
آزمایشگاهی و مطالعاتی در بسیاری از رشته های 
دایر در دانشگاه از تجهیزات قابل قبولی برخوردار 
باش��ند. در این رابطه می توان به آزمایشگاه های 
زیست- شناس��ی دریا، شیمی دریا، بیوتکنولوژی 
و آزمایش��گاه فیزیک دریا اشاره نمود. همچنین 
آزمایشگاه علوم و مهندسی آب دانشگاه نیز یکی 
از آزمایشگاه های مجهز در سطح استان است که 
موفق به دریافت گواهی نامه آزمایش��گاه معتمد 
س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور گردیده 
اس��ت و قادر ب��ه انجام انواع آزمایش��ات فیزیک 
وش��یمیایی و بیولوژیکی م��ورد تقاضای صنایع 
جهت ارائه به آن سازمان و یا انجام ممیزی جهت 
کس��ب گواهینامه های سیستم مدیریت زیست 
محیطی است. افزون براین در سال های اخیر نیز 
موفق به راه اندازی و تجهیز »آزمایشگاه خیس« 
در دانشگاه شده ایم که گام مهمی در راستای انجام 
مطالعات جامع به ویژه در رابطه با پایش جوامع 

آبزی محسوب می گردد. 
از س��وی دیگر، ب��ا تکیه بر تخصص اس��اتید و 
پژوهشگران و همچنین با بهره گیری مناسب از 
توان آزمایش��گاهی دانشگاه، طرح های پژوهشی 
قابل توجهی از منظر کمیت و کیفیت با نهادهای 
فعال در منطقه نظیر اداره کل بندر و دریانوردی 
خرمش��هر، منطقه آزاد اروند و... اجرا گردیده اند. 
افزون براین، با عنایت به اهمیت بس��ط نهادهای 
علمی خودکفا در توسعه پایدار دریا محور، انجمن 
علمی اقیانوس شناسی ایران نیز با همت دانشجویان 
و اساتید دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و 

همکاری سایر دانشگاه ها، تشکیل گردید.
 مراکز پژوهشی و تحقیقاتی )از 
جمله آن دانشگاه( چه فعالیت هایي براي 
کاربردي تر کردن پروژه ها و پایان نامه هاي 

دانشجویي و علمي داشته اند؟
بی شک مهم ترین اقدام در راستای کاربردی نمودن 
پژوهش ها و پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه ها و 
مراکز علمی، آشنایی با نیازهای موجود در جوامع 
هدف پژوهش های مذکور به ویژه صنایع وابسته 
اس��ت. از این رو در دانشگاه علوم و فنون دریایی 
خرمش��هر نیز با نهادینه س��اختن اصولی نظیر 

ارتباط مس��تمر با صنایع و نهاده��ای مرتبط با 
حوزه دریا و همچنین با تأسیس مراکز پژوهشی 
نظیر پژوهشکده علوم دریایی، سعی گردیده که 
دستاوردهای حاصل از پژوهش های دانشگاهی و 
پایان نامه های دانشجویی، همواره نقش مهمی در 
برطرف س��اختن نیازهای واقعی منطقه و کشور 
ایفا نمایند. همچنین گام های مهمی در راستای 
ترسیم نقشه جامع پایان نامه های دانشجویی به 
ایجاد پیوستگی مکانی-زمانی-موضوعی  جهت 
میان پروژه های دانش��جویی در دانشگاه برداشته 

شده است.
 با توج�ه به بیانات مقام معظم 
رهب�ری حول افزای�ش تمرکز جمعیتی و 
ایج�اد مراکز جدید جمعیتی در س�واحل 
جنوب کش�ور )که در قالب سیاست های 
کلی جمعیت کش�ور ابالغ ش�ده است( و 
افزایش رویکرد دریامحور در برنامه ششم 
توسعه، همایش و نمایشگاه دریایی کیش 
چه تاثیریمی تواند در پیشرفت حوزه دریا 

داشته باشد؟
مهم ترین و شاید نخستین گام در راستای اجرایی 
س��اختن منویات مقام معظم رهبری در راستای 
افزای��ش تمرک��ز و تراکم جمعیتی در س��واحل 
جنوبی کشور، معرفی پتانسیل های دریایی کشور 
از یک سو و همچنین قابل لمس نمودن بهره وری 
دریایی برای عامه مردم از س��وی دیگر است. به 
بیان بهتر در صورتی که بتوان جنبه های مختلف 
مدنظر در توس��عه دریامحور نظیر گردش��گری 
دریای��ی، صنایع دریایی، صیادی، پرورش آبزیان، 
اس��تحصال محصوالت معدنی و مهم تر از همه 
امنیت دریامحور را به استماع و اطالع مرم رساند، 
مسلماً اقبال عمومی در راستای میل به اسکان در 

نوارهای ساحلی نیز افزایش خواهد یافت. 
در این راستا، استمرار قریب به دو دهه ای همایش 
صنایع دریایی که هفدمین دوره آن نیز در کیش 
برگزار می گردد، س��هم به سزایی در جلب توجه 

پژوهش��گران، عالقمندان، سرمایه گذاران، تولید 
کنندگان، اقشار دانش��گاهی، مسئولین امر و به 
اصطالح، خواص تصمیم س��از و تصمیم گیر در 
این حوزه خواهد داشت. برگزاری این همایش در 
جزیره کیش به عنوان یکی از نمادهای دریامحوری 
کشور و با حضور فعاالن عرصه دریا، قابلیت تدوین 
سیاست های میان مدت و بلند مدت دریایی کشور 

را بر پایه اصول پژوهشی فراهم می آورد. 
 نحوه مشارکت و تعامل استادان 
دانش�گاه و اعضاي هیأت ه�اي علمي در 
فعالیت ه�اي انجمن بوی�ژه کمیته علمي 
همایش و نش�ریات علمي-پژوهش�ي را 
چگونه می بینید و آیا انجمن توانسته بستر 
الزم برای جلب مشارکت دانشگاهیان را 

فراهم سازد؟
مسلماً انجمن مهندسی دریایی ایران در حدود دو 
دهه فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی توانسته 
س��هم عمده ای در تمرکز متخصصین و فعاالن 
عرصه دریا به ویژه در زمینه صنایع دریایی به خود 
اختصاص دهد و با اجرای مستمر فعالیت هایی از 
قبیل برگزاری همایش ها و کنفرانس های متعدد، 
برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی و تربیت نیروی 
متخصص جوان و همچنین پی گیری مس��ائل 
و امور مرتبط با صنایع دریایی در دس��تگاه های 
اجرای��ی و قانونگذاری کش��ور، گام های مهمی را 
در راس��تای دریانگری و به تبع آن دریامحوری 
در بهره گیری از پتانس��یل های طبیعی کش��ور 
بردارد. افزون برای��ن، از نظر بنده الگوی اجرایی 
در انجمن در رابطه با مش��ارکت فعال اساتید و 
مدرس��ان دانش��گاهی در زمینه انتشار نشریات 
علمی و همچنین برگزاری همایش ها، به گونه ای 
است که موجبات جذب حداکثری و پیشگیری از 
انحصارطلبی را فراهم آورده است که این امر قابل 

تقدیر می باشد. 
البته گس��ترش فعالیت های انجمن مهندسی 
دریای��ی ایران چ��ه در قال��ب همایش ها و چه 
در قالب کارگاه های آموزش��ی و س��مینارهای 
موضوعی در نواحی غیردریایی کشور به عنوان 
جوامع هدف و تحریک پذیر در زمینه توس��عه 
پایدار دریامحور نیز می تواند سبب افزایش قابل 
توجه پتانسیل های انسانی در این حوزه گردد، 
که انش��اا... در دوره های آتی مدنظر قرار گیرد. 
همچنین در رابطه با برگزاری همایش های آتی 
می توان با تقس��یم کمیته ه��ای علمی مختلف 
همایش در دانش��گاه ها و مراکز علمی سراس��ر 
کشور، دامنه اطالع رسانی و به تبع آن شرکت 

در این گردهمایی ها را دوچندان نمود.

مهم ترین و شاید نخستین گام 
در راستای اجرایی ساختن 

منویات مقام معظم رهبری در 
راستای افزایش تمرکز و تراکم 

جمعیتی در سواحل جنوبی 
کشور، معرفی پتانسیل های 

دریایی کشور از یک سو و 
همچنین قابل ملس نمودن 
بهره وری دریایی برای عامه 

مردم از سوی دیگر است
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لزوم تشکيل یک کشور دریایی
در بسیاری از کشورهای جهان، دریا پایه ی توسعه پایدار قرار داده شده است. بهره مندی از منافع دریا مستلزم وجود زیرساخت های ارتباط صنایع 
مختلف با  بخش های دریایی از نظر اجتماعی،فرهنگی و سیاسی و ...است. در ایران این زیرساخت ارتباطی الزم ایجاد نشده است. برای جبران این 
غفلت نیاز به راهبردی جامع وجود دارد که با فرهنگ سازی مناسب، آحاد جامعه را نسبت به لزوم توجه به برکات استفاده از دریا دغدغه مند نماید . 
در شرایط کنونی استان های ساحلی که در مجموع حدود 20 درصد جمعیت کشور در خود جای داده اند بسترها و ظرفیت های الزم جهت استفاده 

شهروندان خود را از دریا ایجاد نمایند!

برای درک بهتر از میزان بال استفاده ماندن سواحل در ایران کافی است تعداد بنادر بین المللی سایر کشورها را با بنادر فعال سواحل جنوب ایران مقایسه 
نماییم به عنوان مثال در اسپانیا با احداث 23 بندر زیرساخت های دسترسی واحدهای اقتصادی به سواحل دریای مدیترانه بنا نهاده شده است. و متاسفانه 
در ایران در ۱6۰۰ کیلومتر ساحل مجاور بزرگترین منابع انرژی جهان تنها ۸ بندر وجود دارد که عمق فاجعه این است که فعالیت های دریایی در حدی 

نیست که از حداکثر ظرفیت همین معدود بنادر استفاده نماید. به همین دلیل در شرایط فعلی ساخت بنادر جدید نیز توجیه اقتصادی ندارد.
جدول۱- مقایسه تعداد بنادر در سواحل کشورهای توسعه یافته و ایران

تعداد بنادرتعداد بنادرطول خط ساحلی)با مقیاس 50 کیلومتر(نام ساحل
 در هر هزار کیلومتر خط ساحلی

75۰233۰/66 کیلومترساحل جنوب اسپانیا
۱2۰۰23۱9/۱6 کیلومترساحل شمالی ترکیه
5۴۰۰۸۱۱5 کیلومترساحل شرقی آمریکا

۱۴5۰۱7۱۱/7 کیلومترساحل شمال و غرب فرانسه
۴9۰۰5۴۱۱ کیلومترساحل جنوب چین
۱6۰۰۸5 کیلومترساحل جنوب ایران

در اقتصاد دریا محور کارخانه ها و واحدهای تولیدی در کرانه ساحل ساخته می شوند تا هم مواد اولیه مورد نیاز را از سراسر جهان به راحتی تهیه نمایند 
و هم محصول تولیدشده را بی واسطه به سایر نقاط جهان صادر نمایند بر همین اساس حمل و نقل دریایی در مناطق دریایی رونق پیدا می کند. رونق 
ترابری دریایی نیازمندی به صنایع وابسته از تعمیرات کشتی تا صدور بیمه نامه و.... را به وجود می آورد که مستلزم ایجاد انواع موقعیت های شغلی بسیار 
است. چنین شرایطی برای حرکت به سوی تعالی ، نیاز به برنامه های تحقیقات و توسعه است که یکی از راهکارهای آن  توسعه مراکز علمی در منطقه 

می باشد. بر اساس همین رویکرد است که مناطق ساحلی در هر کشوری به قطب اقتصادی علمی و صنعتی کشورها تبدیل می شوند.

شکل 1- مقایسه تعداد بنادر در هر هزارکیلومتر از خط ساحلی کشورهای توسعه یافته و ایران
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مناطق دریایی به علت س��رعت و س��هولت در 
ارتباطات، جهانی ترین مناطق کشورها هستند 
و به همین جهت س��رعت رشد در این مناطق 
قابل توجه اس��ت. اینگونه اس��ت که در جوامع 
پیش��رفته ش��اهد مهاجرت به مناطق ساحلی 
هس��تیم و بزرگترین شهرهای جهان در کرانه 

سواحل ساخته شده است.
اما در ایران ش��رایط کامال برعکس می باش��د. 
ع��دم توجه ب��ه موهب��ت دریا موجب ش��ده 
اس��ت قطب های علمی و اقتصادی کش��ور در 
مکان های��ی دور از س��احل متمرکز ش��وند. به 
همین س��بب صنعت و تج��ارت و علم پویایی 
الزم را ندارند و کشور آنچنان که شایسته است 

پیشرفت نمی کند.
ش��اید اگر امروز برای توسعه شهرهای ساحلی 
دس��ت بجنبانیم و اگر مش��کلی پیش نیاید و 
سیاس��ت های توس��عه تغییر نکن��د و کدخدا 
دوباره تحریممان نکند، نوادگانمان در صد سال 
آینده بتوانند یک کشور پیشرفته با اقتصاد دریا 
محور را درک نمایند. اما راه میانبری نیز وجود 
دارد و آن اتص��ال قطب ش��کل یافته موجود به 
زیرساخت های دریایی اس��ت. که یکی از راه ها 
برای رس��یدن به ای��ن مهم ، تغیی��ر مرزهای 

استانی اس��ت. تغییر مرزهای اس��تانی یکی از 
جنجالی ترین مباحث سیاس��ی و اجتماعی در 
کشور اس��ت و مطالعات جامعی را می طلبد اما 
ضرورت بهره مند س��اختن استان های بزرگ و 
صنعتی کش��ور از موهبت دسترسی به دریا نیز 
قابل کتمان نیست. عدم توسعه درخور بنادر در 
سواحل راهبردی اقیانوس��ی در کرانه اقیانوس 
هند و دس��ت نخورده مان��دن بخش اعظمی از 
سواحل استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
در عین برخ��ورداری از زیبایی های کم نظیری 
مانند کوه های موس��وم به مریخی و س��واحل 
دلربای تراسی، گواه این مدعاست که مدیران و 
نمایندگان این استان ها ارزش این گنج گران بها 
را درک ننموده ان��د و اگر هم درک نموده اند در 
متقاعد نمودن سیاستگذاران برای سرمایه گذاری 
در س��واحل موفق نبوده اند. در حالی که بنا به 
دس��تور مقام معظم رهبری،  بخش اعظم توان 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی با مراکز 
فرماندهی متعدد در طول سواحل مکران مستقر 
شده اند و مهم ترین ناوگروه  ارتش از پسابندر به 
خلیج عدن اعزام می ش��ود. توسعه کل سواحل 
مکران )با تقسیمات فعلی(  بر عهده دو استاندار  
و حمایت از طرح ها و لوایح مربوطه بر عهده 72 

نماین��ده )23 درصد نمایندگان مجلس( نهاده 
شده است. 

استانداران سومین مقام اجرایی کشور هستند، 
با دسترس��ی استان های بیش��تر به دریا، توجه 
بیشتری در سطح کشور به توسعه پایدار دریایی 
جذب می شود و امکان ایجاد فرصت های جدید 
س��رمایه گذاری در بخش های مختلف دریایی 
فراهم می شود و می توان انتظار داشت نوع نگاه 

به منافع دریا در کشور تغییر کند.
توج��ه مجلس ش��ورای اس��المی ب��ه اقتصاد 
دریامحور یکی از پیش شرط های تحقق توسعه 
اس��ت. به عنوان مث��ال در صورت��ی که تعداد 
اس��تانهای متصل به دریا به ۱3 اس��تان برسد 
و ش��ش استان اردبیل، سمنان، کرمان، فارس، 
کهگیلویه و بویر احمد و قزوین به دریا متصل 
شوند عالوه بر اینکه بیش از 37 درصد جمعیت 
کش��ور به نح��وی نس��بت به توس��عه دریایی 
حساس و دغدغه مند می شوند تعداد نمایندگان 
استان های دریایی از 72 نفر کنونی به ۱2۱ نفر 
می رس��د که بیش از یک سوم کل نمایندگان 
مجلس اس��ت و ق��درت ب��ازوی تصمیم گیری 
در م��ورد لوایح و طرح ه��ای دریایی را به نحو 

چشم گیری افزایش می دهد.

جدول2- مساحت و جمعیت استان  های دریایی ایران

تعداد نمایندگان مجلسمساحتجمعیتنام استان
۱۰329۴9227۴35بوشهر

۴53۱72۰6۴۰55۱9خوزستان
253۴327۱۸۱7۸5۸سیستان و بلوچستان

۱777۰۱۴2۰367۸گلستان
2۴۸۰۸۴7۱۴۰۴2۱3گیالن

3۰739۴323۸۴2۱3مازندران
۱57۸۱۸37۰6976هرمزگان

۱7۰۰9۰۱۰39753۱72جمع
23/2 درصد2۴/۴ درصد22/6 درصدنسبت به کل کشور

جدول3- مساحت و جمعیت استان هایی که استعداد دریایی شدن دارند
تعداد نمایندگان مجلسمساحتجمعیتنام استان
۱2۴۸۴۸۸۱7۸۰۰7اردبیل
۴59665۸۱226۰۸۱9فارس
63۱2۱۸97۴9۱۴سمنان
293۸9۸۸۱۸۰726۱۱کرمان

253۴327۱۸۱7۸53کهگیلویه وبویراحمد
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۱2۰۱565۱55675قزوین
۱7۰۰9۰۱۰39753۱72جمع استان های دریایی

2۸2۸۴556۸۴7227۱2۱مجموعه کل استانها در اتی
39 درصد52 درصد37 درصدنسبت به کل کشور

شکل 2- مقایسه توزیع جمعیت و مساحت و نمایندگان کشور در استان های دریایی و مستعد دریایی شدن

شکل 3- مقایسه نسبت استان های دریایی کشور ایران و چین، اسپانیا، مغرب، فرانسه

از طرف دیگر یکی از دالیل عدم پیش��رفت صنعت دریایی کشور، تشکیل 
نش��دن قطب های دانشگاهی و علمی مرتبط با مهندسی دریا در شهرهای 
ساحلی است، هر چند در سال های اخیر برنامه ریزی های بسیاری برای باال 
بردن سطح علمی این دانشگاه ها انجام شده اما فاصله با دانشگاه های بزرگ 
کشور همچنان باقیست.  با اتصال استان هایی مثل فارس ، کرمان ، اردبیل 
و سمنان به آب های آزاد امکان توسعه رشته  های دریایی در دانشگاه بزرگ 

کشور امکان پذیرتر می شود. مقایسه تقسیمات کشورهای توسعه یافته نیز 
نشان می  دهد شبکه بندی تقسیمات در نواحی ساحلی به نحو چشم گیری 
ریز می ش��وند. به عنوان مثال در کشور چین که اقتصاد دنیا را قبضه نموده 
عالوه بر اینکه اکثر مراکز صنعتی و تجاری در سواحل وسیع کشور بنا نهاده 
شده تقسیمات کشوری را نیز به گونه  ای اعمال شده که بیشترین انتفال از 

گستره خط ساحلی امکان پذیر باشد.
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جدول4- مقایسه نسبت تعداد استان های دریایی و غیر دریایی کشورها

نسبت تعداد استان  های دریایی به کل استان ها تعداد استان  های دریایی تعداد کل استان ها  کشور
22/5 درصد 7 3۱ ایران
56 درصد ۱5 27 فرانسه
۴۴ درصد 22 52 اسپانیا
56 درصد ۱3 23 چین
75 درصد 9 ۱2 مغرب

جدول5- مقایسه تقسیمات استانی چین و ایران
نسبت تعداد استان های 
دریایی به کل استان ها تعداد استان های دریایی تعداد کل استان ها  محیط خشکی کشور طول خط ساحلی کشور

22/5 درصد  7 3۱ 5۴۴۰ کیلومتر ۴۰7۸  کیلومتر ایران
56 درصد ۱3 23 22۱۱7 کیلومتر ۱۴5۰۰  کیلومتر چین

توضیح این نکته در مورد جدول فوق الزم است که منظور از طول خط ساحلی، طول همه سواحل اعم از امتداد مرزها در دریا و محیط جزایر است و 
به همین علت طول خط ساحلی ایران نیز عددی بزرگ تر از 27۰۰ کیلومتر اشاره شده در متن می باشد. 

ب��ا توجه ب��ه مطالب فوق به ای��ن نکته مهم و 
اساس��ی خواهیم رسید که تقسیمات کشوری 
در کش��ورهای توسعه یافته به گونه ای اعمال 
شده که اکثر استانهای از موهبت دسترسی به 
دریا بهرمند باش��ند. به هر تقدیر آنچه مسلم 
اس��ت، شرط تحقق پیشرفت درون زا و اقتصاد 
مقاومتی برای تبدیل ایران اسالمی به کشوری 
متکی به توان نیروی داخلی، توس��عه سواحل 

اس��ت. تا زمانی که ضرورت سرمایه گذاری در 
دریا درک نشود بی نیاز نمودن کشور از اتکا به 

درآمد نفتی محال می نماید. 
یک��ی راهکارهای توس��عه دریا مح��ور درگیر 
نمودن بخش های بیش��تر سیاسی و اقتصادی 
با منافع دریاست و این مهم بدون برخورداری 
استان های بیشتر از موهبت دسترسی به دریا 
امکان پذیر نیس��ت. قابل ذکر است که در این 

طرح نتنها از مساحت استانهای ساحلی کسر 
نمی ش��وند بلک��ه تغییر مرز داده می ش��ود. از 
اقای مهندس س��یعد نجفی به خاطر همکاری 
مجدانه شان در ویرایش متن مقاله سپاسگزاری 

می شود.

دکتر محسن خسروی بابادی
مهندس جواد کرمی

شکل4- مقایسه نسبت تعداد استان های دریایی و غیر دریایی چین و ایران

ای��ران

چین
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دورنگار تلفن مدیرعامل/ ریاست نام شرکت/ مرکز/ارگان ردیف

22044155 4 و22044152 سیدرضا نوروززاده سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران ۱

33219006 3۸5۴2۴۱۱-۱2 دریادارپاسدارعلي ف�دوي نیروي دریایي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 2

26100110 23841-26100182 محمدحسین داجمر شرکت کشتیراني جمهوري اسالمي ایران 3

88812180 88832990 غالمرضا منوچهری شرکت مهندسي و ساخت تأسیسات دریایي ایران ۴

6۱۰۰6۱۰۰ 6۱۰۰۰ سید علی اکرمی فر مرکز همکاریهاي فناوري و نوآروي ریاست  جمهوري 5

77225۸۱7 7722۸6۱7 امیر دریادار دوم علی غالمزاده سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نداجا  6

076 - 3257۱۰۸9 076 -32571065 حمیدرضائیان اصل شرکت مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 
)ایزوایکو( 

7

۸۸7۱۱3۸6 ۸۸72۴۱33 علي اصولي شرکت نفت خزر ۸

669۴۱367-9 669۴۴۴۴۴      669۴3333 حسن صالحی س�ازمان شیالت ای�ران 9

26664401 � 2 22664469-80 سعید حافظی شرکت نفت فالت قاره ایران ۱۰

88651191-2 88651020 � 39 محمد سعیدنژاد سازمان بنادر و دریانوردي ۱۱

22058637 علی اکبر صفایی 23801 شرکت ملي نفتکش ایران ۱2

۸۸7۰۸9۱۱ ۸۸55332۱ مهدی اعتصام شرکت تایدواتر خاورمیانه ۱3

33219247 33219231 � 3 بهروز مرادی قرارگاه سازندگي نوح )ع( ۱۴

88576186 83362000 فرزاد اناری شرکت صنعتي دریائي ایران )صدرا( ۱5

22۸۰3۱69 22988000 حسین باقري شرکت صنایع الکترونیک ایران )ص�ا ایران( ۱6

88307617 محمودرضا حق دوستی 88825837 مؤسسه آموزشي کشتیراني جمهوري اسالمي ایران ۱7

88375014 88375025 � 7 فرشید سید حسینی شرکت صنایع فرا ساحل )صف( ۱۸

22212588 22237900 فرهاد فالحی شرکت صنعتي و خدمات مهندسي ایران ۱9

88323096-7 88323100-6 ناصر فالحي شرکت مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت 2۰

۸۸32۴73۴ ۸۸323۰52 حسن رضا صفري مؤسسه رده بندي ایمني صنعت ایرانیان 2۱

22576572 2257۱۰9۰-3 مجتبی بحیرایی مرکز استاندارد دفاعي ایران 22

66000021 66165528 مجید عباسپور گروه مهندسي دریا دانشگاه صنعتي شریف 23

88879840 88777920-1 محمود کیا شرکت کشتیراني بنیاد 2۴

88900645 88911341-3 سیدعلي اکبر رضوي شرکت ساختماني مغک 25

88743859 88734177-8 محمد شریف زاده شرکت مشیران 26

88069749 88065791-3 علیرضا قنبرنژاد شرکت مهندسي الیبید 27

552۴535۱ 552۴535۰ محمد حسین کریمي گروه صنایع شهید توحیدی 2۸

88774361-2 88770571 محمدرضا خشوعي شرکت خدمات کشتیراني امواج دریا 29

061-555۸22۸۸ 061-53582323 ارسالن غمگین شرکت  کشتی سازی اروندان 3۰

88375034 88375495 � 96 علیرضا اقدم شرکت صنایع و بنادرآزاد فراساحل قشم)صبا( 3۱

66165563 66165563 محمدسعید سیف مرکز پژوهشي مهندسي دریا � دانشگاه شریف 32

031-339۱25۱۸ 031-33912515-19 احمدرضا زماني فروشاني پژوهشکده علوم و تکنولوژي زیردریا  33

۰۱3-۴۴5۱۰۰52 ۰۱3-۴۴5۱۰۰5۰-7 داوود قلی زاده مجتمع صنایع دریائي شهید تمجیدي 3۴

88759345 88747092 � 4 حسین جاللي شرکت مهندسین مشاور آب نیرو 35
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اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران

051-376522۸۸ 051-35410479 محمدرضا محمدنژاد شرکت تکران کاوش 36

89781816 56۴۱72۱7 حسن ابراهیم پورضیایي شرکت فني مهندسي صنعت دریایي فن آوران سیراف 37

66۴۱2۴95 66413028 سیدحسین موسوی زادگان دانشکده مهندسی دریا- دانشگاه صنعتی امیر کبیر 3۸

۸۸53۴۰۴۴ 88740702 هوشنگ رئیسي شرکت مهندسین تهران برکلي 39

۸۸5۱3۸۸3 ۸۸757۴۰۰ محمدرسول گل کرم ني شرکت آرتمیز دریا ۴۰

88334015 88334010 علي پاک نژاد شرکت مهندسین مشاور طرح نواندیشان ۴۱

66918415 66921225 سید داود رفیعي شرکت نور فن آوري نوین ۴2

۸۸2559۴۱ 88255942-6 محمدرضا سلیمانی پژوهشگاه حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ۴3

44403423 44443994 عباس بادکوبه شرکت هرمزان دریا پیما ۴۴

88632190 88635850-5 مسعود زرین قلم شرکت مهندسین مشاور سازه پردازي ایران ۴5

۸۸663۱26 ۸۸6۴333۴-۴۱ آرش رض�ایی شرکت کشتی سازی 
و صنایع فراساحلی دلفی�ن ۴6

076 � 335۱۱۰55 076 � 3356۰62۸ حسن دیلم شرکت بازرسي بین المللي هندرسون اینترنشنال � قشم ۴7

88719514 88480530 -7 مسعود پل مه شرکت کشتیراني و ترابري بین المللي آراباختر ۴۸

88305965 88841081-3 فضل اهلل حسیني شرکت تولیدي و شیمیایي روناس ۴9

076-3337929۰ 076-33668288 رضا خوشیده شرکت پارس کشتي پوالد 5۰

88610741 88610742-4 غالمعباس جوکار شرکت توسعه سازه هاي دریایي تسدید 5۱

44565371-2 44565371-2 فرهاد فتوره چي شرکت فهم الکترونیک تبریز 52

۰77-33553۴۰3 077-33553400 محمدکریم دهقاني شرکت صدفکاران بوشهر )نماینده مجاز موتورهاي دریایي 
یانمار در ایران(

53

077 � 33۴۴2۴6۰ 077 � 33۴۴5۰۸2 فضل اله جهانگیري شرکت شناورسازي نام آوران بوشهر 5۴

2277۸7۸۰ 22778747-077-33130610 عبدالحسین خدري شرکت تعاوني بندر سازان گناوه گروه 922 55

88089133 88376401-3 سیدهادي هوشیارامامي شرکت کشتیراني آریا 56

66939۱۸۰ 6656۱۴۰۱-2 ه�ادی عباسی شرکت فن آوران فراساحلی امگا کیش 57

۰7۱-3222۰33۸ 322۴9957 ,۰7۱-322۴۱۴33 حسین بکتاش شرکت صنایع رنگسازی دراک توپ 5۸

88792805 88788742 عبداهلل نائیني شرکت خدمات دریایي دلفین 59

22892955 22892996-8 حمیدرضا جاریانی شرکت  پارس مارلیک کیش 6۰

26111341 26111292-93 امید مرادي شرکت امیدان ساحل پارسیان 6۱

۸۸6535۰5 ۸۸653۴9۴-5 سیف اله شجاعی ش�رکت پ�ادزانیج 62

88456304 88447341 سهیل ملک احمدي شرکت سازه هاي فراساحل پرشین 63

۸۸۸7۱55۸ 88871842 حسین صاحبي شرکت خدمات دریایي و کشتیراني خط دریا بندر 6۴

076-3355۴۴27 076-33554426 جواد هادي فر خدمات دریایي دریا مهر 65

۸۸353۸72 ۸۸۰۱9۱۸6 علیرضا گ�رجی شرکت غ�واصی ف�راساحل آری�ان 66

44280794 44280208 هوشنگ سیامکي پورفرد شرکت تولیدي دل آران روز 67

22093652 22369870 حمید ارشدي شرکت بامتیر کیش 6۸

22884977 22885086-9 مسعود صحیفي شرکت پرتو تدبیر پارس 69
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054-3532۱۰25 054-33322007 دانشگاه دریانوردي و علوم دریائي چابهار  امین بهزادمهر 7۰

22073148 22073711 مهرداد غفوریان گروه مدیریت و مهندسي بهین طرح آپادانا 7۱

66082446 4و 22906903 شاهین مقصودي زند شرکت مهندسین مشاور کران سازه پاسارگاد 72

031-375۸2۰9۰ 031-37582800 مهدی راجی شرکت س�ازندیش 73

011-35665۰9۰ 011-35665191 ابراهیم علیزاده پژوهشکده علوم و فناوري دفاعي شمال 7۴

021-65356182 - 3 021-65356182 - 3 خانم فاتحي شرکت توسعه فن آوري زیرسطحي اروند حمید 75

88375036 88375035 محمد کسائیان شرکت مهندسي و مدیریت صف رزموند 76

22774104 22774101-3 منوچهر علیپور گروه صنایع شهید ابراهیم همتی 77

88375044 88375043 قاسم گل نژاد شرکت مهندسي و ساخت سپهر رزموند 7۸

061-55221119 061-52226661 -3 عبدالحسین دورقی شرکت دریا دورق 79

88094664 علي مرادي 35- 88365034 شرکت مهندسي و تعمیرات فراساحل آکام آداک ۸۰

22375867 22376279-80 مسعود قبائي شرکت جیران رنگ اروند ۸۱

۸۸36۰۴۴9 ۸۸376322 مهدی سیف شرکت صنایع کشتی سازی عظیم گسترش هرمز ۸2

77685168 77612541-2 سیدناصر باغباني شرکت حمل و نقل بین المللي و کشتیراني سیناصدر ۸3

66926761 66907305-6 عباس احمدي شرکت مهندسي خطوط لوله توانا ۸۴

88890462 88921801-2 عبداله طالبي  شرکت فني مهندسي فن آوران بحر ۸5

66463948 66463270 مهدي زراعتگر شرکت دریا تجهیز آریا ۸6

011-۴۴7۴۸۱95 011-44737600 قاسم زرگر دانشکده دریایي محمودآباد )دانشگاه صنعت نفت( ۸7

22516063 22312444-47 مرتضي بني جمالي شرکت مهندسین مشاور دریابندر ۸۸

۴۴۰۰۴396 ۴۴۰۰۴396 سعید حقدار روزبهانی ش�رکت کارا شیمی ش�ایان ۸9

۸۸5۸۴۰3۴-۸ ۸۸5۸۴۰3۴-۸ بهرام زالی�ان شرکت ه�وا س�ازان تب�ری�ز 9۰

۸۸3393۸6 داخلی ۱۱6 ۸۸۰2279۱ -۸۸۰۰۴۸2۱ محمد ق�اه�ری ب�در شرکت توسعه فرآین�د صنعتی پن�دار 9۱

حفصه تاراج  076-335۱۱۴95 076-33562265 شرکت سکان ایمن ج�رون )سیجکو( 92

۸۸3۱۴5۰۰ ۸۸3۱۴5۰۰-3 بابک اکبری شرکت ایران مارین بوک کیش 93

۰77-33۸2۴73 ۰77-33۸25۱5۰ رض�ا اکب�ری شرکت غواصی مرواری�د سی�اه خارک 9۴

۴۴۸۴۰5۰۸ 44870869 سیدناصر موسوي شرکت کاوش نیروي پاسارگاد 95

۰77-335۴335۱ ۰77-335۴33۴۸-9 احس�ان جلوداری شرکت بهین کارا س�ری�ر 96

56230236 56232587 سیدمجید میرغفوریان شرکت ریخته گ�ري برن�ا گداز 97

22649097 6 و 22649095 شهرام عباسي شرکت پترو فرآیند شایاناب 9۸

44693026 44663200 سیدجعفر رحیمي شرکت پن�دار صنعت دریا 99

013-33۱۱3296 013-33۱۱۴۰۰۴ نظام وفا عضدي دیلمي شرکت فني مهندسي فن آویژه ۱۰۰

۸۸9۴۱6۰5 ۸۸9۴۱۴33 آزاد ادیبی شرکت امواج خ�روشان پ�ارس ۱۰۱

88721609   88552075-6 میثم رضایي شرکت فرادید صنعت سماء ۱۰2

22۰5۰۰۸۱ 6۴۴5۰۸32 فرامرز میگانی شرکت دریایی آذرپاد قشم ۱۰3

66062091 66046279 ابراهیم امیني شرکت طرح آفرین�ان پاسارگاد ۱۰۴
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۰۱3-۴۴۴3۴۴3۰ ۰۱3-۴۴۴۴۰۰5۰-2
فرهاد مسافري شرکت خ�زر آموز بندر- مرکز آموزش علوم دریائي و بندري ۱۰5

۸۸67۸277 88882682 علی پاشا پورپزشک شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر ۱۰6

دفتر تهران: 44298269
بوشهر: ۰77-335532۸۰

دفتر تهران: 44298263-5
بوشهر: ۰77-335397۱۰ ابوالقاسم واالگه�ر مؤسسه شهید مح�التي ۱۰7

031-362۰5۱۸2 031-36204442 وحید شهبازي شرکت تولیدي صنعتي دریا گست�ر اسپانه ۱۰۸

 054-3532۴۸2۴  054-35324823 قادر بخش هلل زهي شرکت خدمات دریایي و بندري مرجان چابهار ۱۰9

۰76۴-۴۴233۸۰ ۰76۴-۴۴233۸۱ -2 احمد ابراهیمي شرکت سفینه سپهر کیش ۱۱۰

22741297 22741298-99 غالمحسین تنها شرکت جوانه بهاری ۱۱۱

88577914 88577880-1 پیمان مسعودزاده شرکت زمرد فام پرشین ۱۱2

22254759 22254752-5 غالمرضا کامیاب شرکت گلف اجنس�ي ایران ۱۱3

77270741 ۰6۱-535۸22۰۱ محمود راستکار شرکت شناوران سازان کارون ۱۱۴

88245835 88245837 محمد بنائي بابازاده شرکت فن آوري فراساحلي دلت�ا  ۱۱5

59 و 55 و ۸۸۴93۱53 59 و 55 و ۸۸۴93۱53 غالمرضا یزدان پناه حقیقی شرکت خدمات مهندسي و دریایي برهان دریا کیش ۱۱6

071-37353505 071-37353505 رضا مهریار پژوهشکده سامانه هاي دریایي ۱۱7

۸۸55۰۱۰۱ 88550131 - 2 نیما باه�ري شرکت بین المللي بهین سامان گست�ر مفید ۱۱۸

66017735 66086468 فرید سهندي اسفنجاني شرکت پویا اندیش�ان موج آریا ۱۱9

22۴73۸۴5 22۴73۸۴3-۴ محمدرضا رحمتی شرکت تعاونی همی�اران صنعت دریائی پارس�ه ۱2۰

88349873 88812398 حمیدرضا اوقاتیان شرکت فروغ صنعت دریا ۱2۱

026-32541999 026-32541995-8 سیدمحمود صم�دي شرکت مه�اد صنعت ش�رق ۱22

031-33۸۰235۰ 031-33۸۰233۱ سیدمهدي منصوري طهراني ش�رکت گیتي آس�ا ۱23

22635066 22635063-5 رضا حیدري شرکت گروه آریا پالست ماشین ۱2۴

۰3۱-3626۸623 ۰3۱-3626۸625 محسن حامی شرکت مهندسین مش�اور هوا دریا نگار ۱25

88827221   ۸۸۸27397 سعید صدرزاده شرکت صنایع الیروبي ترانش�ه پارس تتیس ۱26

88746396 88736084 محمود محم�دي شرکت مهندسي و ساخت ٌط�رقه ان�رژي ۱27

22314638 22532830 رضا قجرج�زي شرکت رهنم�ون اعماق دریا ۱2۸

88557048 88557049 امیر پورمعصومي لنگرودي شرکت دریاي برن�ا کاران 129

88207480 88207476 غالمحسین صداقتي شرکت نوآوران تجارت پایا ۱3۰

22974367 22973890 داریوش شیباني شرکت معین انرژي پایا ۱3۱

22215851 22218005 سید محمود امامزاده شرکت مهندسي و ساختمان صنایع نفت ۱32

88765895 88754031 محمدحسین رهنمایي شرکت گروه مهندسین مشاور ایتسن ۱33

223335۸2-۴ 223335۸2-۴ مهرداد گلشن شرکت گروه مهندسي سروش اندیشه پارسیان ۱3۴

۰76-333335۴3 ۰76-3333935۰ پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی هرمزگان مهران حیاتی ۱35

۸۸73۸۴23 ۸۸73۸۴22 حجت کردی شرکت خدمات بندری و دریایی کس�ری ۱36

44261045 44275687 ناصر فالحي انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه هاي دریایي ایران ۱37

26204158 26202494-7 هاشم هاشم پور شرکت ایران مارین سرویسز 138

85141092 85141060 سعی�د ایزدیان شرکت حمل و نقل و خدمات بندری- دریایی  فارسیسان آسیا 139
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22۰۱۱۸3۴ 22۰5۸39۸ محمودرض�ا  افس�ر شرکت افرنگ م�وت�ور 140

22028941 22028902 محمود پروین شرکت دری�ا تدبی�رگران کیش 141

66917040 66428707-8 حسین میرزازاده نافع شرکت قص�ری�خ 142

076-33553۸6۴ 076-33553955 فرهاد محمدی مجتمع صنایع دریائي شهید درویشي 143

55245351 55245352-3 عیسی مرادی مجتمع صنایع دریایي شهید جوالیي 144

22526008 23015101 روح اله ناصری زاده مؤسسه مهندسین مش�اور ساحل 145

22871846 22867919 ارژنگ شجاعی شرکت بسپ�ار س�ازه پ�ازاوار 146

۸۸۸5۰52۸ ۸۸6629۰۴    ۸۸662۰33 میثم رض�ایی شرکت مفت�اح دری�ا 147

۸۸767۰93       ۸۸76239۰ ۸۸5۰5652-۴        ۸۸5۰3۸69 امی�ر بابایی شرکت دری�ا بن�در ناب  کیش )هلدینگ تجاری( 148

88797193 88794929 بهنام حیدریان شرکت مهندسی پژوهش صنعت پرواز 149

88553078 ۸۸۱۰65۴5 تیمور سیف جمالی شرکت حامی صنعت پاسارگاد 150

88045819 88601170-72 علیرضا قائمی شرکت بین المللی پت�رو ب�راسان 151

026-32308022 026-32112002 علی پوراس�د گ�روه شهی�د میثمی 152

88863130  88862131 امیرحسین قاسمی شرکت تولی�دی صنعتی اطلس کمپ�رسور کارا 153

88827990 88312093-5 فضل اله وکیلی فرد شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت 154

22886852 22886853-4 شه�رام پوراسدمهربانی شرکت مهن�دسی مبن�ا نیرو مح�رکه 155

88245690-3 88245690-3 علی جمالی مؤسسه بهینه کاوش صنعت آسی�ا 156

46888682 46888683 سیدجواد تنه�ا تولی�دی ای. دی. اف 157

66166221 66166220 سیدامیر آقایی شرکت سپهر سیستم اندیش 158

061-53530551 061-53533321 مسعود صدری نسب دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشه�ر 159

88375536  88375533-5 احمد ابراهیمی شرکت نفت س�ازه قشم 160

66593872 66944873-5 انجمن علوم و فنون دریایی ایران وحید چگینی 161

66707477 66706737 محمدرضا رستگار شرکت مهندسان مشاور کارافن مارین خاورمیانه 162

26201758 26201831-4 ابراهیم ظهیری مؤسسه بیمه متقابل کیش 163

0764-4455669 0764-4455667 کیان فرخ سی�ر شرکت خدمات فراساحل کیان سهند کیش 164

22813632 22823959 مجتبی اجالل نوبریان شرکت دریا دانش فناور پارس 165

26200305 26200311-26200314 عبداهلل مغیث شرکت خدمات فراساحل لیان 166

۰6۱-53222۱7۱ ۰6۱-53222۱7۱ عبدالرسول شمس شرکت بازرگانی  و خدمات دریایی میثاق ۱67

6653۰552 665۰25۰۰ محمد سعید سیف دفتر طراحی و فناوری دریایی ۱6۸

۴۴۰33676 ۴۴۰96۴25 حسین رنجبران شرکت صنایع فراساحلی پردیس جم کیش ۱69

26۱25۰۸۱ 26۱25۰۸۰ حسن قربان شرکت مدیریت کشتی راهبران امید دریا ۱7۰

22۰۱۴576 23۸۰5۴32 جعفر آذر کالیی شرکت کیهان دریا ایمن قشم ۱7۱

۰۴۱-32۸9۸۴۴6 ۰۴۱-32۸9۰6۴۴-۸ محمدحسین هیهات شرکت صنایع پمپیران ۱72

۸۸5۰77۰3 ۸۸5۰32۰۴-5 حسین لیالی ایولی شرکت ساینا ایده ایرانیان ۱73

26۱۴2339 26۱۴22۰3-۱9 رمضان محبی شرکت صنعتگران شریف فارس ۱7۴
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 طراحى، ساخت و تعمير انواع شناورهاى دريايى
 لندينگ كرافت، بارج، اسـكله شناور، پانتون و ساير انواع سازه هاى دريايى و 

شناورها
 داراى حوضچه خشك با ابعاد x 25 60 متر

  داراى مجوز بهره بردارى از وزارت صنايع
  مجوز بهره بردارى تاسيسات دريايى و ساحلى از سازمان بنادر و دريانوردى

ICS از موسسه رده بندى ايرانيان (Workshop Approval) تاييديه كارگاه ساخت  
  عضو انجمن مهندسين دريايى ايران

شناور چوگان در حال خروج از حوضچه پس از 
تعميرات و رنگ آميزى

شناور چنگ در مرحله پايان تعمير و رنگ آميزى ساخت لندينگ كرافت 1000 تنى در شركت پارس 
كشتى پوالد

بارج مطاف 20 در بدو ورود به حوضچه جهت تعمير

لندينگ كرافت ريحان به طول 60 متر و وزن 600 تن لندينگ كرافت ريحان
در حوضچه جهت تعميرات

شناور چينه در حال انتقال از حوضچه (دريا) به سكو 
توسط جرثقيل جهت تعمير
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Life Saving Equipment Lifting Appliances
 conventional davits for life/tender and 
life/rescue boats

 rescue, fast rescue and workboat davits

 raft davits

 tailor made systems for Megayachts

 store cranes

 gantry cranes

 combined cranes with life-saving  
function

 hose handling cranes
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DanaTechsun Marine Co.
Unit 14-5th floor-Atena Complex No.465

Jalal Al e Ahmad St.-Ashrafi Esfahani Rd.

Tehran 1461646663 - IRAN 
Tel: 021 44248476

Our partner:

Life Saving Equipment & Lifting Appliances

Arctic

Navy

Cruise  & Ferry

Offshore Wind




