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توسعه دریا محور مستلزم تصمیم گیری و اقدام
بسیاری از کشورها بدون داشتن سواحل گسترده وزارتخانه ها و ساختارهای تخصصی دریایی دارند و این موضوع نشان از اهمیت دریا و
نقش آن در اقتصاد و زندگی مردم در دنیای امروز می باشد .جمهوری اسالمی ایران کشوری با سواحل طوالنی و پتانسیل های گسترده
برای بهره برداری از دریا محسوب می شود .صنایع دریایی نیز به عنوان یکی از راهبردی ترین حوزه های صنعتی کشور شناخته شده است.
جایگاه صنایع دریایی در اسناد باالدستی با توجه به ابالغ مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به وضوح
نقش اقتصاد دریامحور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده است .باتوجه به اینکه این صنعت حوزه های مختلفی را شامل می
شود و در کشورهای پیشرفته ،صنعتی اشتغالزا و بسیار مهم تلقی می گردد ،تالش در ایجاد صنایع باال دستی و پاییندستی ،رشد مداوم
كمی و كیفی حرفه مهندسی و ساخت در صنایع دریایی و همچنین پرورش نیروی متخصص چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه
ای و بینالمللی یک رسالت است.
از همان ابتدا تحریم ها ،در نبود شرکت های خارجی رویکرد به سمت شرکت های ایرانی بيشتر شد و فرصتی برای شرکت های ایرانی
ی توان گفت بزرگترین پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشيمي از
بوجود آمد که نسبت به توانمندی خود بیشتر آگاهی پیدا کنند و م 
قبیل فاز  ۱۲پارس جنوبی که بزرگترین فاز در میان فازهای پارس جنوبی است و بزرگترين تولید کننده متانول و اتيلن جهان است توسط
کنسرسیوم های ایرانی انجام شد و همچنین انواع شناور و بزرگترین کشتی های کانتینربر و نفتکش در این دوران ساخته شد .اما هم اکنون
به گفته مدیران پس از افزایش تحریم ها عمال پروژه ها نیز متوقف شده اند.
در حال حاضر یکی از مشکالت ،بیکاری ،تعطیلی و ورشکسته شدن شرکت ها به ویژه شرکت های بخش خصوصی است .بخش خصوصی
در دهه های اخیر ،ظرفیت سازی مناسبی برای اجرای پروژه های مختلف دریایی انجام داده است اما متاسفانه بنابر گفته مدیران این بخش
به دلیل نبود پروژه و عدم رعایت عدالت در برگزاری مناقصات و رقابت با شرکت های خصولتی که بعضا از معافیت هایی برخوردارند ،این
ظرفیت ها بدون استفاده مانده است .کارشناسان با بیان مشکل رقابت نابرابر با شرکت های خصولتی ،تاکید می کنند که شرکتهای
خصولتی بخاطر رانت اطالعاتی از شرکت های خصوصی یک گام جلوتر هستند .این موضوع باعث می شود که عمال اندک فرصت کسب
و کار نیز محدودتر شده و بخش خصوصی بی نصیب بماند.
چالش بعدی مهاجرت کارشناسان ایرانی است ،متاسفانه در طی سال های اخیر شرکت ها دست به تعدیل نیرو زدند و از سوی دیگر این
وضعیت باعث خوشحالی کشورهایی از قبیل کانادا ،نیوزلند ،آمریکا ،استراليا ،مالزي و  ...بود چرا که کارشناسان ایرانی که از تجارب بسیاری
در انجام پروژه های بزرگ برخوردار بودند ،به این کشور ها مهاجرت کردند و همچنان این مهاجرت ادامه دارد.
مشکالت جاری دیگر شرکت های حوزه های دریایی کشور مانند نبود منابع مالی پروژه ها ،بیمه ،بوروکراسی عریض و طویل ،مالیات و
مالیات بر ارزش افزوده مربوط است که این مساله برای شرکت ها کمر شکن بوده و این موارد نیاز به راهکارهای عملیاتی دارد و الزم است
حداقل موضوع تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده را برای قراردادهای پیمانکاری اصالح نمایند.
یا باید به دنبال تأمین مالی برویم یا به فکر کار در خارج از کشور به منظور بدست آوردن درآمد ارزی باشیم ،زیرا از این طریق می توان نیرو
های تربیت شده را حفظ و از تعطیل شدن شرکت و تعدیل نیرو های آنها جلوگیری کنیم و خود را در بازارهای بینالمللی محک بزنیم،
موضوعی که کم سابقه بوده است .کار در خارج از کشور مشکالتی نیز به همراه دارد چرا که برای شناخته شدن باید از سابقه ،رتبه بندی و
 ...برخوردار بود ،چیزی که عمده شرکتهای ما بدليل اينكه عموماً در داخل كشور مشغول فعاليت بوده اند ،فاقد آن هستند و این در کوتاه
مدت برای شرکت هایی که با مشکل مالی هم مواجه هستند ،کار سخت و زمان بری است.
در این شرایط باید تحریم ها را با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل و زیرساخت های اقتصادی را بازسازی کرده و کارهای تصدی گری
دولت را به بخش خصوصی واقعی واگذار نمود .برنامه ریزی برای از بین بردن فساد و حذف بوروکراسی اداری ،برنامه ریزی فرهنگی برای
نهادینه کردن افزایش بهره وری در فعالیت های اقتصادی ،بهینه سازی فعالیت های بانکداری و سوق دادن نظام بانک داری از فعالیت های
سوداگرانه و غیر مولد به بخش مولد و اشتغالزا ،عدم وابستگی به بخش نفت و جایگزینی آن با اقتصاد صنعتی ،استفاده از فناوری های نوین
با کمک شرکت های دانش بنیان ،تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ،آشنا کردن مردم با فعالیت های واقعی اقتصاد تولیدی و از بین بردن
دیدگاه سوداگرانه در مردم ،محترم شمردن سرمایه ،سرمایه گذار و تولید کننده از جمله اقداماتی است که باید برای رفع چالش ها و تحقق
اقتصاد مقاومتی در بخش صنایع دریایی و صنایع وابسته انجام داد .در این راستا به نظر می رسد تنها راه ،اجرایی شدن سند توسعه صنایع
دریایی کشور است که از چند سال قبل بصورت جامع و كامل در ستاد اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور و با همکاری سازمان ها و
نهادهای مرتبط تدوین و آماده شده است و فقط منتظر ابالغ رییس جمهور است .مسلما اجرایی شدن این سند با هماهنگی همه دستگاه
ها باعث پیشرفت و استفاده بهینه از نعمت های بیكران دریایی کشور خواهد شد.
هیأت تحریریه
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معــاون اول رییــس جمهــور گفت :همــه پنج رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی یعنــی دانــش بنیانــی ،درونزایــی ،برونگرایی،
عدالــت محــوری و مــردم بنیانی کــه مــورد تأکید مقــام معظم رهبــری می باشــد در اقتصــاد دریا محــور متبلور اســت.

تاکید بر جهت گیری کشور به سمت اقتصاد دریا محور  /مانع تراشی یک خیانت است به کشور
معاون اول رییس جمهور سوم مهر ماه در نشست
ن های دریایی با اشاره
با شورای مدیران ارشد ارگا 
به فشــارهای حداکثری آمریکا علیه ملت ایران و
اذعان این کشور مبنی بر تالش در جهت فروپاشی
اقتصاد ایران ،اظهار داشــت :حاال که آمریکایی ها
از فروپاشــی ایران ،نظام و اقتصاد کشور ناامید و
مأیوس شــده اند ،امروز به دنبال مذاکره و گفتگو
هستند و کسانی که خود گفتگو و مذاکره را بر هم
زدند امروز مدافع گفتگو شده اند.
اســحاق جهانگیری افزود :مقام معظم رهبری در
برابر فشار حداکثری به آمریکا یک راهبرد مهم را
برای مدیران کشور و ملت ایران ترسیم کرده اند که
این راهبرد مقاومت فعال در برابر فشارها است که
باید همه مدیران کشور در این راستا حرکت کنند.
وی با تبریک روز جهانی دریانوردی به مدیران ارشد
ارگانهای دریایی کشــور ،از خدمات و تالش های
آنان به خصوص در شرایط سخت تحریم قدردانی
کرد و گفت :اقداماتی کــه ارگان های دریایی در
این شرایط سخت انجام داده اند به معنای واقعی
مدیریت جهادی و ایستادگی است.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تبریک هفته
دفاع مقدس و گرامیداشــت یاد شهدا ،ایثارگران،
آزادگان و همه نیروهای مســلح و بسیج مردمی
فعــال در دفاع مقدس ،تصریح کــرد :دوران دفاع
مقدس دوران سختی و مظلومیت و در عین حال
ایثارگری ،همبستگی ،همدلی و فداکاری بود که
بــا اتکا بر این مولفه ها توانســتیم جنگی که می
خواســتند ظرف چند روز به نفع خود و با اشغال
کشــور پایان دهند را پس از هشت سال دفاع ،با
سربلندی به پایان برسانیم.
جهانگیری افزود :درس های زیادی از دوران دفاع
مقدس آموخته ایم که نیاز است هر روز و به ویژه
در این ایام که آمریکایی ها جنگ اقتصادی علیه
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ملت ایران به راه انداخته اند آنها را مرور کنیم.
معــاون اول رییس جمهور با اشــاره بــه این که
آمریکایی هــا در جریان تحریم ملت ایران ،بخش
نفت که مهمترین بخش درآمدی کشــور است را
هدفگذاری نمودند وتالش کردند که صادرات نفت
ایران را به صفر برســانند ،ادامه داد:آمریکایی ها
عــاوه بر بخش نفت نظام بانکــی و حمل و نقل
دریایی کشور را نیز مورد تحریم قرار دادند و تصور
می کردند که کشــور بزرگی ماننــد ایران که 85
درصد حمل و نقل آن از طریق حمل و نقل دریایی
انجام می شود ،برای ســرپا نگه داشتن اقتصاد و
تأمین نیازهای مردم به شدت دچار چالش و تنگنا
می شود.
وی بــا بیان این که با همــت مدیران بخش نفت
کشور آمریکا نتوانست به اهداف خود مبنی بر به
صفر رســاندن فروش نفت دست پیدا کند ،گفت:
در بخــش حمل و نقل دریایــی نیز با تالش ها و
اقدامات شایسته ای که با همت مدیران این بخش
صورت گرفت ،دستاوردهایی حاصل شد که افتخار
آفرین است.
جهانگیری با اشاره به خروج شرکت های کشتیرانی
خارجی از ایران همزمــان با تحریم آمریکایی ها،
خاطرنشان کرد :این شرکت ها زمانی که ایران را
ترک می کردند  85هزار کانتینر را نیز از کشــور
خارج کردند و این باعث شــد که صادرکنندگان
کشور با کمبود کانتینر مواجه شوند که خوشبختانه
با تالش تولیدکنندگان داخلی امروز این مشــکل
برطرف شده که جای قدردانی دارد.
معاون اول رییس جمهور یکی دیگر از محدودیت
های شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل دریایی
را محدودیــت هــای بیمه ای برشــمرد و افزود:
خوشــبختانه با وجود همه این فشارها و تنگناها،
امروز شاهد آن هستیم که میزان واردات و صادرات

در بخش حمل و نقل دریایی با رشــد وزنی همراه
بوده که این مرهون تالش های ارگان های دریایی
کشــور به عنوان نمــاد مقاومــت در دوره جنگ
اقتصادی است.
جهانگیری ادامه داد :یکی دیگر از اقدامات شایسته
ای که در بخش دریا انجام شــد ،خرید تجهیزات
ناوگان های حمل و نقل دریایی از جمله کشــتی
در دوران تحریم بود که با تصمیم گیری به موقع
و پیــش از آن که تحریم کنندگان ایران بخواهند
اقدامی انجام دهند ،ارز مورد نیاز آن تأمین شد و
این کشتی ها به ناوگان حمل و نقل دریایی کشور
پیوستند.
وی برقراری امنیت در آبراه های کشور را از دیگر
دســتاوردهای خوب ارگان های دریایی دانســت
و گفــت :بخاطر این همه اقتدار و تالش به شــما
خسته نباشــید و خداقوت می گویم و ملت ایران
هرگز خدمات شما را فراموش نخواهد کرد چرا با
دلسوزی و همت در برابر این مشکالت ایستادگی
کردید و تحریم ها را دور زدید.
جهانگیری با بیان ایــن که اقتصاد دریامحور باید
یکی از جهت گیری های اصلی کشــور باشد ،بر
لزوم شکل گیری اراده جدی در مدیران ارگان های
دریایی برای تحقــق اقتصاد دریامحور تأکید کرد
و گفت :همه پنــج رویکرد اقتصاد مقاومتی یعنی
دانش بنیانی ،درونزایی ،برونگرایی ،عدالت محوری
و مردم بنیانی که مورد تأکید مقام معظم رهبری
است در اقتصاد دریامحور متبلور است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به وجود پنج هزار
و  800کیلومتر خط ساحلی در کشور ،این ظرفیت
را یکی از موهبت های بزرگ الهی برشمرد و گفت:
بســیاری از کشــورها آرزوی برخورداری از یک
کیلومتر ســاحل را دارند و این در حالی است که
ایران عالوه بر مسیر طوالنی ساحلی دارای منابع و
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ذخایر عظیم نفت و گاز در دریاست ،تنگه هرمز

نیز به عنوان یکی از مهمترین گلوگاه های عبور
و مرور دریایی ،تحت تسلط کامل ایران است.

جهانگیری با بیان این که متأسفانه با وجود این

همه ظرفیت در بخش ســاحل و دریا نتوانسته
ایم اســتفاده و بهــره برداری مطلوبــی از این

ظرفیت ها داشــته باشیم ،تصریح کرد :البته در
سواحل خلیج فارس به دلیل وجود استان های

توسعه یافته نظیر بوشهر و
خوزستان ،زیرساخت ها به
شکل مناســبی ایجاد شده
اما در سواحل دریای عمان
هنوز اقدامــات الزم صورت
نگرفته است.
معاون اول رییس جمهور با
اشاره به تأکید مقام معظم
رهبــری مبنی بر توســعه
ســواحل مکــران گفــت:
ســواحل مکران باید و می
تواند به یکی از مهمترین محورهای توسعه ایران
تبدیل شــود و اگر برنامه هایی که برای توسعه
این ســواحل تدوین شــده به خوبی اجرا شود،
می تواند سهم بزرگی از توسعه ایران را بر عهده
بگیرد.
وی از مدیران ارگان های دریایی خواست پرچم
اقتصاد دریامحور را برافراشته نگه دارند و گفت:
امروز که در شــرایط تحریم به تولیدکنندگان

باهدف بررســی چالش ها و مشکالت شرکت

اجرای قانــون کار دریایی (،)MLC & ISM

خبره گفتگو بــا مدیران و متخصصان دریایی

لوازم یدکی شناورها ،تامین نیروی تخصصی

بــا شهرام سلحشوری

اجتماعی ،تعمیر و نگهداری تجهیزات ناوبری و

ها و بهره گیری از دیدگاه های کارشناســان

کشور را در دستور کار خود قرار داده ایم .اینبار
نــژاد مدیــر عامل
شرکت فنی مهندسی
و نمایندگی کشتیرانی

با تفویض اختیارات
به بخش خصوصی

دریایی با مجوز رسمی از اداره کار ،تعاون و رفاه

کمک ناوبری دریایی ( ،)SBMعرضه خدمات
ورود ،خرید و فروش تجهیزات رادیویی ،ورود
و خروج و خدمات رسانی به انواع شناور های

دریا پیکر سیراف که

باری ،تانکر در بندر بوشــهر ،بندرعســلویه،

در بندر بوشــهر تاسیس

شناورها و ارزیابی خسارت بیمه ای شناورها با

انجام داده ایم.

فعالیت شرکت هستند.

شرکتش در سال 1391

کنترل بهتر شناورها

نمایندگی کشتیرانی ،تعمیر و نگهدای و تهیه

گردیده است ،گفتگویی

بندرعبــاس ،جزیره خارک ،بیمه و بازرســی
مجوز رسمی از بیمه مرکزی ایران زمینه های

سلحشــوری نژاد با بیان

وی گفت :توانایی و قدرت کم مالکین در حوزه

بر  45نفر نیروی انسانی

عدم دسترسی آنها به اینترنت و فضای مجازی

اینکه امــروز با تعداد بالغ

متخصــص ،آمــاده ارائه
خدمات دریایی ،بندری،

اقتصادی به دلیل نبود راهکارهای نامناسب و
و در نتیجه به وجود آمدن نواقص در راهبری

شــناورها و تعامل بین شرکت های خصوصی

فنی و مهندسی در بوشهر

کشتیرانی و مالکین شناورها از جمله مشکالتی

ی باشد ،افزود :مدیریت
حاشیه خلیج فارس م 

سلحشوری نژاد ادامه داد :بازسازی مناسب و

و سایر شهرها و کشورهای

و راهبری شناورها ،مدیریت ایمنی شناورها و

است که در این حوزه وجود دارد.

اعتماد دولت بــه بخش خصوصی که موجب

داخلی توجه می کنیم باید این را در نظر داشته
باشیم که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیاز
صنایع کشــور سرمایه گذاری های گسترده ای
انجام می دهند و نباید زمانی که شرایط عوض
شد این تولیدکنندگان را فراموش کنیم.
جهانگیری افزود :باید بپذیریم که کشــوری در
حال توســعه هستیم و ممکن است محصوالت
تولیدکننــدگان داخلی از نظر کیفیت و قیمت
قدری ضعیف تر از محصوالت مشــابه خارجی
باشند اما با این وجود این تولید کنندگان برای
ارتقــاء و رقابت با محصوالت مشــابه خارجی
نیازمند حمایت ما هستند.
معــاون اول رییس جمهــور با تأکیــد بر این
که عملکــرد بخش دریایی در شــرایط تحریم
درخشان بوده اســت ،گفت :اگر موانع اداری بر
سر اقدامات مهم و بزرگ این بخش وجود داشته
باشد باید حتماً برطرف شود و باید توجه داشته
باشیم که مانع تراشی بر سر راه کارهای بزرگ در
شرایط تحریم خیانت به کشور است.
تحقق یــک اقتصاد مردم پایه ،مشــارکتی و
کاهش نقش تصدی گری اقتصادی و افزایش
اقتــدار نظارتی دولت در رابطه با کلیه امورات
بندری و شــناوری در بخش های خصوصی و
دولتی و برطرف نمودن موانع ســد راه بخش
خصوصــی از طرف دولت با توجه به اینکه در
حوزه کشتیرانی نقش اقتصادی بیشتری دارد،
اقداماتی است که میتوان در بخش خصوصی و
دولتی انجام داد.
مدیر عامل شرکت فنی مهندسی و نمایندگی
کشتیرانی دریا پیکر ســیراف در ادامه گفت:
پیشــنهاد می گردد با توجه بــه اینکه نقش
شــرکت راهبر نظارت و کنتــرل بر فعالیت
شناورهای تحت راهبری خود می باشد ،از این
رو شــرکت راهبر نیز می بایست دارای اقتدار
و اختیارات کافی باشــد که از آن بتواند جهت
کنترل هرچه بهتر شناورها استفاده نماید و این
ابزار و اختیارات تنها می بایست از جانب بخش
دولتی که همان ســازمان بنادر و دریا نوردی
می باشد به شرکت راهبر تفویض گردد.
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ساخت تسلیحات نظامی هر بار
پیشرفته تر از سری قبل

برآورده شدن آرزوی دیرینه هخامنشیان

معــاون هماهنــگ کننــده فرمانــده ارتــش جمهوری اســامی
از ســاخت ســه ناوشــکن جدید توســط نیروی دریایــی ارتش
و وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح خبــر داد

معاون هماهنگ کننده فرمانده ارتش جمهوری
اسالمی ایران به وجود خط تولید رزمناوها در
جمهوری اســامی ایران اشــاره کرد و گفت:
اکنون کار تولید سه ناوشکن جدید با عناوین
دنا ،شــیراز و تفتان در نیروی دریایی ارتش و
صنایع دریایی وزارت دفاع در حال انجام است.
امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری با اشــاره به
دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در زمینه
ساخت تسلیحات نظامی ،اظهار داشت :امروز
خط تولید تسلیحات پیشرفته نظامی همچون
موشک ،هواپیمای جنگنده ،ناو ،زیر دریایی و
تانک در جمهوری اســامی ایران راه اندازی
شده است.
معــاون هماهنــگ کننده ارتــش جمهوری
اســامی به پیشــرفت های ایران در زمینه
ساخت زیردریایی در کشور اشاره کرد و اظهار
داشت :امروز عالوه بر زیردریایی کالس سبک
غدیر ،زیردریاییهای کالس نیمه سنگین و
کامال بومی فاتــح نیز در خط تولید انبوه قرار
دارد.
امیر سیاری یادآور شد :بر اساس تدبیر فرمانده
معظم کل قوا تمام تسلیحات پیشرفته نظامی
کشور که در خط تولید قرار دارند باید هر بار
نسبت به سری قبل خود پیشرفت ه تر شوند.
رئیس ستاد ارتش با اشاره به اینکه زیردریایی
فاتح مشــابه هیچ نمونه ای در جهان نیست،
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افزود :ســریهای بعدی زیــر دریایی کامال
بومی فاتح نسبت به نمونه رونمایی شده بسیار
پیشرفتهتر خواهد بود.
نقش ارتش در دیپلماسی دفاعی
سیاری در رابطه با نقش ارتش در دیپلماسی
دفاعی کشــور گفت :در بحث دیپلماســی،
مذاکــرات و مباحثی در رابطه با حل اختالف
با سیاسیون پیگیری می شود ،اما یک سیاست
مدار زمانی که پشــتوانه قوی داشته باشد می
تواند با قدرت ،پشت میز مذاکره حاضر شود.
وی یادآور شد :اگر پنج کشور قدرتمند دنیا در
مقابل ایران پشت میز مذاکره نشستند به خاطر
این بود که با قدرت ایران آشنایی داشتند ،این
قدرت بود که آنها را پای میز مذاکره آورد.
رئیس ســتاد ارتش اضافه کرد :در ســتادکل
نیروهای مسلح دیپلماسی دفاعی فعال شده و
بسیار حائز اهمیت است؛ ما در نیروی دریایی
هم دیپلماسی دریایی را پس از دریافت مجوز
رهبری از ســالها قبل در دســتور کار قرار
دادیم.
سیاری توضیح داد :زمانی که زیردریایی یونس
برای ماموریت  ۹۰روزه به دریای ســرخ رفت
دشــمنان ما به جوش و خروش افتادند زیرا
متوجه شــدند که قدرت جمهوری اســامی
ایران با وجود تهدیدها به حدی رسیده است
که به دریاهای آزاد زیردریایی میفرستد.

وی به ســفر نیروی دریایی ارتش به ســوریه
و دریای مدیترانه اشــاره کرد و گفت :زمانی
که توانستیم برای نخســتین بار وارد دریای
مدیترانه شــویم "حســنین هیکل" یکی از
تحلیل گران صاحب نظر جهان عرب نوشــت
که آرزوی دیرینه هخامنشیان برآورده شد.
سیاری با اشاره به اینکه ناوهای ایرانی تاکنون
تا تنگه جبل الطارق و تا دریای جنوبی چین
پهلوگیــری کرده اند ،گفــت :زمانی ما اعالم
کردیــم که میخواهیــم در اقیانوس اطلس
مطابق قوانین بیــن المللی دریانوردی کنیم،
پنتاگون گفت که ایرانیهــا قادر به این کار
نیستند ،با این حال با وجود مشکالتی که برای
ما در عبور از کانال سوئز ایجاد کردند ،آفریقای
جنوبی را دور زدیم و به اقیانوس هند رفتیم.
وی بــه حضور ناوهای ایرانــی در دریای خزر
اشاره کرد و گفت :زمانی ما اصال ناو جنگی در
دریای خزر نداشتیم اما از سال  ۷۷برای حفظ
امنیت ناوهای جنگی را وارد این دریا کردیم.
معاون هماهنگ کننده فرمانده ارتش جمهوری
اسالمی ایران که ششم مهر ماه با ایرنا گفتگو
می کرد در پایان با تاکید بر اینکه دریای خزر
نیاز به امنیت دارد و برای حفظ این امنیت باید
قدرت داشته باشد ،عنوان کرد :تاکنون چندین
بار ناوهای ما در راستای دیپلماسی دریایی به
قزاقستان ،روسیه و آذربایجان سفر کرده اند.
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رسیدن پروژه های آفشور به حداقل ترین حالت خود در  20سال اخیر
باهدف بررسی چالش ها و مشکالت شرکت های
دریایی و بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان
خبره گفتگویی بــا آرین تبریزی مدیرعامل
شرکت کشتیرانی و بازرگانی رویال باختر
کیش انجام داده ایم .وی بیش از پانزده سال است
که فعال صنعت آفشــور و عضو انجمن مهندسی
دریایی ایران است.
تبریــزی در این گفتگو بیان داشــت :شــرکت
کشــتیرانی و بازرگانی رویال باختر کیش با بهره
گیری از تجارب افراد متخصص و آزموده بیش از
ده ســال است که به عنوان یک شرکت پیمانکار

در پروژه های مهندسی ،طراحی ،ساخت و نصب
فراساحل و خشکی در صنعت نفت و گاز فعالیت
می کند و توانمندی تامین انواع شناور ،جک آپ
بارج و مدیریت عملیات های دریایی را دارد.
مدیرعامل کشتیرانی و بازرگانی رویال باختر کیش
ادامه داد :انجام کلیه خدمات غواصی و بازدیدهای
زیرآبی بازدید خط لوله های دریایی ،اجرای پروژه
های حفاری در خشــکی و دریا و تامین نیروی
انســانی جهت انجام عملیات های دریایی و  ...از
خدماتی است که این شرکت ارائه می دهد.
وی با اشــاره به اینکه دارا بــودن دفاتر در بنادر
جنوبی کشــور و یــارد های ســاخت ،تعمیر و
پشتیبانی پروژه های دریایی و خشکی در جزیره
کیش ،خرمشهر و جزیره قشم از جمله امکانات و

تجهیزات این شرکت می باشد ،افزود :کیش سوله
های مجهز و بســیار حرفه ای دارد که حتی می
توانیم کار ساخت و تعمیر دکل و کشتی در آنجا
انجام دهیم اما هــم اکنون فقط بخش اعظم دو
دکل حفاری در آنجا دپو اســت که به دلیل نبود

پروژه نتوانستیم آنها را فعال کنیم.
تبریزی ادامه داد :همچنین در قشم در مساحتی
 10هکتاری در حال ســاخت اســکله عملیاتی
هســتیم تا بتوانیم در حوزه کشتیرانی و کشتی
سازی و ساخت سازه های دریایی فعالیت نماییم
و در خرمشهر نیز با دارا بودن  28هکتار تشکیالت
در کنار رود اروند درصدد هستیم تا امکانات خوبی
را در این منطقه فراهم کنیم.
وی همچنین بیان نمود که شــرکت کشتیرانی
و بازرگانــی رویــال باختر کیش اولین شــرکت
خصوصی است که شناورهای خدماتی مورد نیاز
خود را به صنایع داخلی ســفارش داده که پروژه
عظیمی می باشد که صرفه جویی چشمگیر ارزی
نیز خواهد داشــت ،همچنین رویال باختر کیش
این افتخار را داشته که بزرگترین فیلد نفتی خلیج
فارس که سلمان است را کامال نوسازی کند .بالغ
بر  9سکو و  13بریج را بازسازی کامل کرده و یک
پروژه  EPCرا بطور کامل با استفاده از  500نفر
نیروی انسانی با تجهیزات مناسب و به موقع انجام
داده اســت ،اما در این پروژه هم تامین اعتبارات
خوب انجام نشد و هم مطالبات ما از کارفرما هنوز
باقی مانده است.
این مدیر فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه
درحال حاضــر چندین قرارداد با شــرکت نفت
بویژه شرکت نفت فالت قاره ایران در زمینه های
بانکرینگ ،تامین و اجاره شناور داریم و عالقه مند
هســتیم و آمادگی داریم در پــروژه های EPC
شــرکت نمائیم ،گفت :اما متاســفانه پروژه های
آفشــور به حداقل ترین حالت خود در  20سال
اخیر رسیده است .زمانی چند صد کیلومتر خط
لولــه در حوزه پارس جنوبی در حوزه های فالت
قاره نصب می شــد که هم اکنون با اینکه سازه
های دریایی درحال نصب هستند چنین چیزی
را کمتر می بینیم.
تبریزی گفت :همین موارد باعث شده است که بر
خــاف عقاید و عالیق ناگزیر به تعدیل نیروهای
متخصص شــویم .اما در صدد هســتیم به وقت
شــکوفایی مجدد پروژه های فراساحلی بتوانیم
شرایط را به قبل برگردانیم .آماده هستیم تا پروژه
های جدید بگیریم و از نیروی کار توانمند داخلی
استفاده کنیم.
مدیرعامل کشــتیرانی و بازرگانــی رویال باختر
کیش با بیان اینکه در دوران تحریم های ظالمانه
هستیم ،شرایط نرمال نیست و باید به هم کمک

کنیم ،تصریح کرد :اینکه شناور خدماتی داخلی را
به دلیل سال ساخت قبول نمی کنند و بجایش
بطور مثال از ســنگاپو شناور می آورند ،کجایش
اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت های داخلی
است.
ایــن مدیر بخش خصوصی تاکیــد کرد :اقتصاد
مقاومتی که صحبتش را می کنیم در حوزه نفت
و گاز بویــژه در حوزه فراســاحل به خوبی انجام
نشده و بیشتر در سایه شــعار باقی مانده است.
واقعیت این گله خیلی از پیمانکاران داخلی است.
الزم است شرایط مناقصات تسهیل شود تا همه
پیمانکاران بتوانند شرکت کنند .در گذشته پروژه

ها بصورت ترک تشــریفات واگذار می گردید که
براساس توان پیمانکاران به آنها پروژه می دادند.
تبریــزی افزود :درحال حاضر  90فروند شــناور
خارجی در جنوب کشور در حال خدمات رسانی
می کنند که مقداری زیــادی ارز به این صورت
از کشور خارج می شــود درحالی که شناورهای
داخلی در یاردها خاک می خورند.
وی بــا بیان اینکه از تــوان داخلی به طور کامل
اســتفاده نمــی کنیــم از کارفرماهــای بزرگ
درخواست نمود تا از توان داخلی مملکت استفاده
کننــد و تصریح نمود :الزم اســت منابع مالی به
پروژه های فراساحلی اختصاص دهند ،حتی می
شود از درآمد های نفتی درصدی به این پروژه ها
تعلــق بگیرد و با بکارگیری متخصصان و جوانان
مستعد و توانمند مجدد پویایی به صنعت آفشور
کشور بازگردد.
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گفتگو بامدیرعامل شرکت دریا امید چابهار

آغاز فصلی جدید در دریا امید چابهار در صورت برطرف شدن موانع توسعه و تولید
بررسی چالش ها و مشکالت شرکت ها و بهره
گیری از دیدگاه های کارشناســان خبره در
دســتور کار قرار گرفته است؛ در همین راستا
گفتگو با رسول مرصوصی مدیرعامل شرکت
دریا امید چابهار را در این خبر خواهید خواند.
این مدیر بخــش خصوصــی در این گفتگو
در خصوص تاســیس شــرکت ،اظهار داشت:
اواخر سال  1377این شرکت توسط سازمان
گسترش نوسازی صنایع ایران در منطقه آزاد
چابهار در زمینه ساخت و تعمیرات انواع شناور
با رعایت تمام ضوابط زیست محیطی تاسیس
و به ثبت رسید و در اواسط سال  1390توسط
ســازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی
فاقد اهلیت و توانمندی واگذار گردید.
مرصوصی افزود :البته این واگذاری نادرســت
انجام شده بود به همین دلیل دو سال شرکت
در حالت برزخی بود که سرانجام با روشنگری
هایی که انجام گردید سازمان خصوصی سازی
در اواخر ســال  92مجددا اقــدام به برگزاری
مزایــده در فــرا بورس نمود و به این شــکل
شــرکت نجات پیدا کرده و بــه گروه صنایع
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران از طریق
سازمان خصوصی سازی واگذار گردید.
مدیرعامل شرکت دریا امید چابهار ادامه داد:
بعد از واگــذاری در ســال  93این مجموعه
روی طرح های اولیه شرکت متمرکز گردید.
در این طرح 700 ،متر کرانه ســاحلی شرکت
داشــت که احداث  2شاخه جنوبی و شمالی
موج شکن ،الیروبی ،ایجاد عمق مناسب ،اسکله
ها ،ســینکرولیفت برای شناورهای متوسط و
سیستم بوت هویست برای شناورهای کوچک
را شــامل مــی گردید .اما چــون این طرح و
مطالعات مربوط به زمانی بود که شرکت دولتی
بود ،پس از واگذاری به بخش خصوصی با توجه
به شرایط جدید منطقه چابهار ارزیابی مجدد
صورت گرفت.
این مدیر بخش خصوصی افزود :قرار شــد در
طرح جدید نیازهای جدید منطقه را مد نظر
قرار دهیم و هدف ایجاد هاب منطقه ای برای
ســاخت و تعمیر انواع شــناور و کشتی های
اقیانوس پیما در چابهــار بود .در نهایت طرح
دوباره بدســت مشاور ســپرده شد و براساس
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بررســی های انجام شده مشــخص گردید با
 700متر کرانه ســاحلی نمی شود داک های
خشــک الزم را برای شناورهایی با طول 300
متر احداث کرد ،بنظر مشــاوران باید با کرانه
ساحلی  1500متر کار انجام می گردید .براین
اساس و با توجه به ظرفیت باالیی که منطقه
چابهار در این خصوص دارد با ریاســت وقت
سازمان منطقه آزاد چابهار و دبیرخانه شورای
عالی مناطــق آزاد گفتگوهایی انجام دادیم و
مدیرعامل شــرکت دریا امید

چابهار ضمن تشــریح مشکالت
شــرکت و بیان اینکه مشکالت

بانکی و تامیــن نقدینگی یک
معضل اساسی برای ساخت شناور

در کشور است و حمایتی نمی
شود ،گفت :آیا کشورهایی نظیر
چین ،کره و  ...برای ســاخت
شناور و دریافت تسهیالت به این

شکل عمل می کنند؟!

مسئولین موافقت کردند و مجوز محیط زیست
نیز برای احداث شــاخه جنوبی موج شکن در
فاصله  1500متری از شاخه شمالی به صورت
مکتوب گرفته شد و شرکت از شاخه شمالی
 1100متر آن را اجرا کرد و دست نگه داشت

تا شاخه اصلی (شاخه جنوبی) اجرا شود ،شاخه
اصلی بــا موافقت مدیریت منطقه آزاد چابهار
حدود  300متر اجرا شــده بود که متاسفانه
ناهماهنگی هایی پیش آمد و علی رغم اینکه
طبــق قانون مصوبه مجلس تا عمق  800متر
از ساحل در اختیار منطقه آزاد است ،سازمان
بنادر و دریانوردی کار را متوقف نمود .الزم به
ذکر است که برای اخذ مجوز سازمان بنادر و
دریانوردی نیز اقدامات اولیه انجام شده بود.
مرصوصی در ادامه اظهار داشت :متاسفانه در
این مقطع مدیریت سازمان منطقه آزاد چابهار
تغییر کرد و مدیریــت جدید که نظر چندان
مساعدی نســبت به کشتی سازی نداشت بر
مصدر مدیریت آن سازمان نشست .می گفتند
که منطقه فقط گردشگری می باشد و صنعتی
نیست .این کار نهایتا به مسئولین باال کشیده
شد (ریاســت جمهوری ،مجلس و دبیرخانه
شــورای عالی مناطق آزاد) که همه از شرکت
حمایت کردند و در جلساتی که گذاشته شد
مطالب منطقه آزاد چابهار تایید نگردید؛ حال
با گذشت بیش از دو سال ،به غیر از بخشی از
شاخه شمالی که ساخته شده بود اقدام دیگری
صورت نگرفت و احداث شاخه جنوبی تاکنون
معطل مانده است.
وی ادامه داد :امســال نیز جلساتی برگزار شد
و سرانجام مدیرعامل منطقه آزاد چابهار تغییر
نظر داده و موافقت خود را با طرح و توســعه،
اعــام کرد اما معتقدند در کنار آن قســمتی
برای گردشــگری و توریســم در این طرح در
نظر گرفته شــود .براین اســاس بود که طرح

Marine Engineering
یک مارینا در کنار کشــتی سازی با امکانات
توریستی دریایی آماده و ارسال گردید که علی
رغم آن هنوز چند ماهی است که معطل نظر
نهایی آنها هستیم.
مدیرعامل شرکت دریا امید چابهار ،بیان نمود:
امیدوارم این تغییر نظر واقعاً رخ داده باشــد و
این معضل حل شود و بتوانیم سازه ها ،اسکله
ها و  3داک خشک مورد نیاز را احداث کنیم.
با اضافه شــدن  800متر به کرانه ساحلی می
توانیم پذیرای کشتی هایی با طول حدود 300
متر نیز باشیم و کشتی های در ابعاد بزرگ را
بسازیم و تعمیر کنیم.
مرصوصی تاکید نمــود :همچنین امیدواریم
پس از رفع این مشــکالت ،بانک ها و وزارت
خانه های ذیربط مســاعدت نمایند تا بتوانیم
زیرساخت های الزم را احداث کنیم.
این مدیر بخش خصوصی با بیان اینکه گرفتن
تسهیالت بانکی جهت ساخت شناور یکی از
معضالت اصلی تولید اســت ،اظهار داشت :با
تمامی تالش صورت گرفته تاکنون به نتیجه
ای نرســیده ایم و بطور مثال تسهیالت مورد
نیاز برای ساخت شــناورSupply Boat DP2
به دلیل مشکالت فی مابین بانک عامل (بانک
صنعت و معدن) و صندوق توسعه ملی دچار
مشکل شده است.
وی با اشــاره به اینکه این یک معضل اساسی
برای ســاخت شناور در کشــور است ،تاکید
نمود :سیســتم بانکی همکاری الزم را ندارد و
بطور مثال حتمــا باید برای تضمین پرداخت

تسهیالت ،زمین قابل فروش در داخل یکی از
نقاط داخل شهر تهران داشته باشید تا به شما
وام بدهند .سیستم بانکی بایستی انعطاف نشان
دهد ،بانک ها متاسفانه تجارت خانه شده اند
و وارد بازارهایی مانند مســکن و  ...می شوند
و مانند یک شــرکت تجاری کار می کنند .آیا
کشــورهایی نظیر چین ،کره ،امارات و  ...برای
ساخت شناور و دریافت تسهیالت به این شکل
عمل می کنند؟! برخی از کشــورها وام هایی
با سود صفر درصد یا حتی با نرخ منفی برای
تولید و اشــتغالزایی در اختیار سازندگان قرار
می دهند ،حفظ اشتغال و توليد اولويت نظام
بانکي در کشورهای توسعه یافته است.
مرصوصی تصریــح کرد :زمانی بــا مدیریت
ســازمان بنادر و دریانوردی و همراهی بانک
ملت چندین فروند شناور ساخته شد ولی به
دلیل مشــکالتی که در تجربه اول پیش آمد
این روند متوقف شــد در حالیکه با اصالحاتی
می توانســتند این روند را ادامه داده و توسعه
دهند .از سوی دیگر متاسفانه سیستم بانکی
ما فاقد تحرک الزم برای پشــتیبانی از تولید
علی الخصوص در بخش صنایع دریایی است.
اگر اقدامی جهت اصالح سیستم بانکی صورت
نگیرد امکان ندارد تولید رونق بگیرد.
مدیرعامل شرکت دریا امید چابهار با اشاره به
توان شرکت ،بیان داشت :از سال  83تاکنون 3
فروند لیندینگ کرافت و یک شناور الیروب که
بتواند تا عمق  14متر را الیروبی کند را ساخته
ایم و تحویل کارفرما داده ایم .الیروب ساخته

شده از نظر کاپیتان آن ،کارایی بیشتری نسبت
به الیروب ذوالفقار داشــته و سرعت عملیات
باالتری در الیروبی دارد .قابلیت باز و بســته
کردن و حمل با تریلی به هر نقطه کشور یعنی
دریای شمال ،سد ،رودخانه و  ...از دیگر مزایای
این کشتی است.
وی همچنین با اشاره به بحث انتقال فناوری،
تاکید نمود :برای اینکه از تکنولوژی های روز
عقــب نمانیم با یک شــرکت ایتالیایی به نام
جیان روســی قرارداد مشارکت امضاء کردیم.
این شــرکت چهل ســال ســابقه در ساخت
شــناورهای آلومینیم و فوالد دارد و در زمینه
طراحی ،تامین قطعات و نظارت با ما همکاری
خواهد نمود.
وی ادامه داد :در سال های قبل شناور الیروب
را تحت لیسانس شرکت هلندی وستا ساختیم
که تجربیات و دانش فنی را نیز منتقل کردیم
و طراحــی لندینگ کرافت ها هم با شــرکت
سنگاپوری بود.
مدیرعامل شــرکت دریا امید چابهار تصریح
نمود :برای ســاخت دو فروند Supply Boat
 DP2که شــناوری پیچیده است و با سیستم
 Dynamic Positioningمــی توانــد بدون
اســتفاده از لنگر موقعیت مکانی خود را ثابت
نگــه دارد از تجربیات شــرکت ایتالیایی فوق
الذکــر که تجربه طراحی و ســاخت این نوع
شناور را دارد استفاده خواهیم کرد.

راه اندازی سامانه مدیریت گزارش های گشت های دریایی
این سامانه که مطابق با استانداردهای برنامه بین
المللی تبادل داده هاو اطالعات اقیانوسی است،
بمنظور تولید و ویرایش رکوردهای گزارش های
تهای دریایی توسطسازمان های دریایی
گش 
کشور و همچنین امکان جستجوی آنها توسط
کاربــران دریایی از طریق پورتال مرکز داده ها،
اواخر شهریور ماه راه اندازی شد.
رئیس مرکز ملی داده های اقیانوسی پژوهشگاه
ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در خصوص
مدیریت گزارش های گشت های دریاییتوسط
این سامانه گفت :با استفاده از این سامانه گزارش
هاو اطالعات گشــت های تحقیقاتی دریایی
مانند تاریخ شــروعو خاتمه ،بنــادر ورودی و
خروجی ،پارامترهای اندازه گیری شده ،ابزارهای

اندازه گیری ،اسامی محققان ومسئوالن گشت
ها ،منطقه جغرافیایی و نقشه های مسیر گشت
رصد می گردد .فرناز غیاثی جزئیات این سامانه
را در دو بخش زیر تشریح نمود:
-1برنامــه کاربــردی ورود و ویرایش اطالعات
گشت ها
این برنامه کاربردی توسط مرکز داده ها توسعه
داده شــده است و از طریق پورتال این مرکز به
نشانیاینترنتی
 incod.inio.ac.ir/Products/Software/
CSR-Tool در دسترس می باشد .الزم به ذکر
است که پس از خاتمه هر گشت ،این برنامه می
بایست توسط محققان ارشد و مدیران عملیاتی
گشت ها تکمیل وفایل خروجی آن در اختیار

مرکــز داده ها قرار گیرد .برنامه فوق به صورت
رایگان در پورتال مرکز داده هابارگذاری شــده
است تا در صورت تمایل ،توسط سایر سازمانهای
دریایی استفاده شود و در آینده ،بانکاطالعاتی
یکپارچه ای از گشــت های دریایی ملی ،ایجاد
شود.
-2رابط کاربری جستجوی رکوردهای گزارش
های گشت های دریایی
این رابط کاربری از طریــق پورتال مرکز داده
ها ،دردسترس می باشد .اطالعات گشت های
دریایی پژوهشــگاه که تاکنون در اختیار مرکز
داده ها قرار داده شــده اســت از طریق نشانی
اینترنتــی incod.inio.ac.ir/Cruises بــرای
عموم دردسترس می باشد.
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بهره گیــری ازآموز 
ش
های نظــری و عملی
در زمینــه آمــوزش و
تربیت تکنسین کارآمد،
خدمات آموزشی خود
را ارائــه نموده و دانش
آموختگان آن عالوه بر
داشتن توانایی علمی،
از مهارت های عملی و
کاربردی الزم برخوردار
می باشند به نحوی که ضمن جذب باالی فارغ
التحصالن به بازار کار ،اکثر آنها نیز در زمینه
های مربوط به رشته تحصیلی خود مشغول به
فعالیت می باشند.
زارع ادامه داد :دانشــگاه فنــی و حرفه ای به
عنوان متولی اصلی آموزش عالی دولتی فنی
و حرفه ای ،ضمن تأکید بر حفظ ارزشهای
بنیادین نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران،
پیوند واقعی بین علم و عمل و تبدیل به ثروت
ی کند
را در دستورکارخود قرار داده و تالش م 
از طریق تربیت تکنسینهای ماهر ،شایسته،
کارآفریــن و نیــز تعامل با مراکــز صنعتی و
بخشهای دولتی ،ایجاد زمینه الزم برای کسب
مهارت ها ،ایجاد اشتغال و کارآفرینی را برای
جوانان سرافراز میهن اسالمی سرلوحه برنامه
های خود قرار دهد.
عضو هیات علمی دانشــگاه فنی و حرفه ای
تاکید کرد :در راســتای عمل به منویات مقام
معظم رهبری مبنی بر تولید علم و نیز ابالغیه
معظم له پیرامون سیاست های کالن علمی و
فرهنگی کشور و چشم انداز درخشان آن ایران
اسالمی به عنوان ام القری جهان اسالم ،عالوه
بر مبارزه همه جانبه بــا انحصار گرایی نظام
سلطه جهانی ،در زمینه تولید علم و فناوری و
توسعه پایدار نیز پیشگام بوده و دانشگاه فنی و
حرفه ای در راستای تحقق بخشی به این امر
مهم ،رسالت و مسئولیت چندی را بعهده دارد
که اهم آنها در دو بخش خالصه می شود.
الــف– با توجه بــه تقاضا محور بــودن آن با
ســنجش نیازهای جامعــه در زمینه علم و
فناوری به ترتیب نیروهای ماهر و تکنســین
های متخصص مــی پردازد که جوابگوی بازار
کار باشد .این امر مهم با برنامه ریزی آموزشی
کوتاه مدت و بلند مدت امکان پذیر می باشد
که خوشبختانه این دانشگاه در این مسیر قدم
های ارزنده ای را برداشته است.

آسیب بخش خصوصی
به آموزش عالی
و چالش اشتغال
فارغ التحصیالن دریایی
بهره گیری از دیدگاه های کارشناســان خبره
در دستور کار قرار گرفته است .در همین راستا
گفتگو با حســن زارع رییس دانشکده فنی و
حرفه ای محمود آباد که به گفته ایشان دغدغه
اصلی آنها رشته های دریایی و همچنین گمنام
ماندن نام مرکز با توجه به اینکه در ســالیان
اخیر این مرکز تعداد زیادی دریانورد به صنعت
دریانوردی ایران معرفی کرده اســت را در این
گزارش خواهید خواند.
عضو هیات علمی دانشــگاه فنی و حرفه ای با
بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفهای(Technical
 )and Vocational Universityیکی از مراکز
مهم آموزش عالی از نوع دانشــگاه های نسل
سوم تحت نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
است ،اظهار داشت :این دانشگاه با بیش از ۱۷3
آموزشکده و دانشکده در سطح کشور و بیش
از  160هزار دانشجو بزرگترین دانشگاه ایران
اســت که در قالب  90رشته گرایش کاردانی
و تعداد  34رشته گرایش کارشناسی ناپیوسته
و  6رشته کارشناسی پیوسته در  1235رشته
محل کاردانی و  160رشته محل کارشناسی
فعالیت مینمایند.
حسن زارع افزود :دانشــگاه فنی و حرف ه ای،
دانشــجویان خود را از بین دانش آموختگان
دوره متوســطه نظام جدید هنرســتان ها یا
شــاخه کاردانش و یا فــارغالتحصیالن دوره
چهار ساله نظام قدیم هنرستان ها و از طریق
آزمون ورودی ویژهای که ســالیانه توســط
ســازمان سنجش آموزش کشــور به صورت
سراسری برگزار می شود ،انتخاب مینماید.
وی بیان داشــت :دانشــکده ها و آموزشکده
های دانشــگاه فنی و حرفه ای با سابقه بیش
از چهل سال فعالیت آموزشی ،از اولین مراکز
آموزش عالی کشور هستند که در تداوم مسیر
تحصیلی دوره متوسطه فنی و حرفه ای نظام
آموزشهای رسمی کشــور (هنرستان های
فنی ،کشــاورزی ،دریایی ،تربیــت بدنی) با

شماره  /134مهرماه  1398صفحه 16

ب– عــدم توجــه بــه پدیــده ناخوشــایند
مدرکگرایی که امروزه به عنوان یک باور غلط،
آسیب های جبران ناپذیری را متوجه جامعه
نموده  ،دانشــگاه فنی و حرفه ای با درپیش
گرفتن سیاســت "تخصص گرایی" درجهت
اصالح وضع موجود برآمده اســت  .در همین
راستا دانشــکده فنی و حرفه ای محمودآباد
بــا دارا بودن قابلیت هــای ذیل فعالیت های
چشمگیری را از بدو تأسیس داشته است.
زارع با بیان اینکه دانشــکده فنی و حرفه ای
پسران محمودآباد شامل مجموعه ای از کارگاه
ها و آزمایشــگاه ها است که هدف آن تربیت
نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش صنعت و
حرفه ها است ،گفت :توجه ویژه به توانایی های
علمی و مهارتی دانشجویان ،تقاضا محوری و
کارآفرینی از برجستگی های این مرکز است.
وی با اشاره به اینکه این مرکز در سال 1376
به منظور تربیت کاردان (تکنیسین) درجه یک
(کمک مهندس و مهندس عملی) تاســیس
شــد ،تصریح نمــود :در ســال  90با مصوبه
مجلس شــورای اســامی ،این مرکز با هدف
ساماندهی هرچه بهتر و موثرتر آموزش های
فنی و حرفه ای و متناسب با نیازهای کشور از
آموزش و پرورش جدا و رسما فعالیت زیر نظر
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری آغاز کرد.
رییس دانشــکده فنی و حرفــه ای محمود
آباد بیان داشــت :در این مرکز ســاالنه 120
دانشجو در دو رشته دریایی (ناوبری و مکانیک
موتورهــای دریایی) پذیــرش و حدود 100
دانشجو در این دو رشته در سال فارغ التحصیل
میشوند.
زارع ضمن اشاره به اهمیت دریا و توسعه پایدار
کشور که یکی از اصلی ترین مسیرهای تحقق
آن تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
صنعت دریانوردی می باشــد ،اظهار داشــت:
دانشکده فنی و حرفه ای علوم دریایی محمود
آباد این افتخار را دارد در ســالیان اخیر بیش
 500نفــر نیروی متخصص دریایی به صنعت
دریایی ایران معرفی نماید که در حال حاضر
در شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،

Marine Engineering
شرکت ملی نفتکش ،شرکت کشتیرانی دریای
خزر ،شــرکت های خصوصی کشــتیرانی و
همچنین در شرکت های کشتیرانی خارجی
و تعدادی نیز در شرکت های خدمات دریایی
و بندری در امور لجســتیک و دفتری مربوط
به دریا و دریانوردی مشغول کار هستند .اما با
توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان
متولی دریایی کشور اساس صدور گواهینامه
های دریایی را فارغ شــدن از مراکز خصوصی
دریایی گذاشته اســت ،فارغ التحصیالن این
مرکز به ناچار پس از فارغ التحصیلی به سراغ
مراکز آموزشی خصوصی رفته و با هزینه های
سنگین ،دانشجویان مجبور به آن میشوند که
علیرغم  4سال تحصیل در هنرستان دریایی و
دانشکده دریایی دوره های کوتاه مدت و بلند
مدت بگذارنند و سپس به کارورزی رفته و پس
از آن با مراجعت به ســازمان بنادر و گذراندن
آزمون های شایســتگی و اخــذ گواهینامه،
بکارگیری و مشغول به کار شــوند .از این رو
بدلیل اینکه فارغ التحصیالن از مراکز آموزشی
خصوصی وارد بازار کار می شوند اسمی دیگر
از دانشکده مطرح نیست.
وی افزود :درحالیکه میتوان با استاندارد سازی
و تجهیز همین مرکز ،دانشجویان پس از فارغ
التحصیلی و گذرانــدن دوره های تخصصی و
همچنین گذاراندن دوره کارورزی مســتقیماً
به ســازمان بنادر مراجعــه و گواهینامه های
شایستگی اخذ نمایند.
عضو هیات علمی دانشــگاه فنی و حرفه ای
اظهار نمود :قبول داریم کمی و کاستی هایی
داریم اما خواسته ما این است که سازمان بنادر
و دریانوردی و دانشگاه فنی و حرفه ای نگاهی
جدی تر به این دانشــکده کــه با هزینه های
دولتی اداره میشود داشته باشند تا باعث شود
هم وقت کمتری از فــارغ التحصیالن گرفته
شــود و هم با کیفیت و کارایی بیشتری وارد
بازار کار شــوند و آینده شغلی مناسبی داشته
باشند؛ الزم است به اینگونه رشته ها که جزو
رشته های خاص محسوب میشوند و اهمیتی
خاصی دارند توجه جامع تری شود و آموزش
دقیق و تخصصی تری صورت گیرد تا خطاهای
انسانی در زمان بکارگیری به حداقل رسیده و
منجربه خسارات جبران ناپذیر نگردد.
رییس دانشــکده فنی و حرفه ای محمود آباد

با اشــاره به اینکه بحث خدمت سربازی فارغ
التحصیالن این رشته از دیگر مشکالتی که در
حال حاضر ما با آن درگیر هستیم ،بیان داشت:
در سال های اخیر فارغ التحصیالن این مرکز
با مدرک کاردانی وارد دوره های تطبیقی برای
رشته ناوبری افسر سومی کشتی های نامحدود
و برای رشــته مکانیک در ســمت مهندس
چهارمی کشتی های نامحدود بورس شرکت
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران شده و به
واسطه برخورداری از ماده  9نظام وظیفه مدت
زمان قرارداد  10سال آنها خدمت سربازی هم
محسوب میگردید که این موضوع در چند سال
اخیر بسیار کم شده است.
زارع همچنین با اشاره به اینکه بحث کارورزی
دانشجویان و گذراندن خدمات دریایی بر روی
کشتی مشــکل دیگری است که به نظر تمام
دانشگاه ها و مراکز آموزش دریایی با آن درگیر
هستند که یک عزم جدی و ملی نیازمند حل
این موضوع میباشد ،اظهار داشت :خواسته ما
از ارگان های متولی این اســت که با ظرفیت
های موجود و با امکاناتی که در اختیار اســت
نسبت به توانمند سازی این مراکز که گونه ای
خاص محسوب میشوند اقدام نمایند ،اگر بنا به
لغو این رشته ها است خیلی بهتر است هرچه
زودتر این اتفاق بیفتد زیرا نمیتوانیم شاهد این
باشیم که هر ساله تعداد زیادی دانشجو بدون
هیچ آینده شغلی جذب و فارغ التحصیل کنیم
و از ایــن مراکز بدون هیچ بهره وری وارد بازار
کار شوند.
همانگونه کــه تاکنون هر اقدام پیشــنهادی
سازمان بنادر و دریانوردی را پیش بردیم و به
آن عمــل کردیم ،ضمن عالقه مندی حمایت
می کنیم که متولیان امر به کمک مراکز بیایند
و نسبت به استاندارد سازی و باالبردن سطح
کیفی اقدام نمایند.
وی اعالم داشت :در فروردین ماه  96همایشی
به همت اتحادیه مالکان کشتی و دبیرکل وقت
اتحادیه برگزار شــد که در آن تمام هنرستان
های دریایی ،دانشــکده های دریایی و مراکز
آموزش دریانوردی کشــور بهمراه مســئوالن
ســازمان بنادر و دریانــوردی ،نیروی دریایی
و ســایر ارگان های ذیربط حضور داشــتند
و در پایــان همایش مقرر گردید اســتخدام
دریانــوردان فارغ التحصیل هنرســتان های

دریایی در اولویت قرار گیرد ،آخرین تغییرات
مراکز آموزشــی مطابق کنوانسیونها و دستور
العملهای ابالغی اعمال گــردد ،برای تقویت
زبان انگلیسی دانشجویان دریایی برنامه ریزی
شود ،جلسات مســتمر کمیته ها و کارگروه
های تخصصی مطابق با اســتانداردهای بین
المللی و کنوانســیون  STCWبرگزار گردد،
آخریــن اطالعات و دانش روز توســط ارگان
هــای دریایی جهت ارائه در کتب درســی و
سرفصل های آموزشی اعمال گردد ،استاندارد
 ISO 9001توســط نداجا در هنرستان های
دریایی یا شــرکت های طبقه بندی استقرار
یابد ،نیروی دریایی در خصوص خدمت نظام
وظیفه داشنجویان دریایی در نداجا در مناطق
بومی همکاری نماید ،هنرستان های دریایی
و آموزشــکده های فنی وحرفه ای جزء مراکز
آموزشــی مورد تأیید و ممیزی سازمان بنادر
قرار گیرند ،از محل صندوق وجوه اداره شــده
و کمک مالی خیرین جهت تامین منابع مالی
برای آموزش و تجهیز مراکز آموزشی استفاده
گردد و تعدادی از شــناورهای سازمان بنادر و
کشتیرانی ،نفتکش و مالکان عضو اتحادیه برای
انجام دوره کارورزی دانشــجویان بکارگیری
شود.
عضو هیات علمی دانشــگاه فنی و حرفه ای
خاطرنشان نمود :مواردی که در خصوص انجام
فعالیت های مربوط به این مرکز بوده اســت
انجام پذیرفت اما با اینکه در همان سال مقرر
گردید که این چنین همایش هایی به صورت
مستمرر برگزار شود به همان شکل مسکوت
مانده و هیچ اقدامی از طریق ارگان های ذیربط
صورت نگرفته است.
رییس دانشکده فنی و حرفه ای محمود آباد در
پایان فرمایشات مقام معظم رهبری را یادآور
شد که فرمودند :همانطوریكه هم ه ما میدانیم،
دریا برای یك كشور ،یك فرصت بزرگ برای
پیشرفت و حفظ منافع ملی است .فوائد دریا
برای یك كشــور و یك ملت ،فوائد راهبردی
اســت؛ فوائد بزرگ و كالن اســت .كسانی با
تسلط بر دریا و دریانوردی در طول قرن های
پیدرپی تقریباً در طول چهار قرن توانستند
قدرت بینالمللی خودشان را تا سرزمین های
دور دست گسترش دهند.
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استفاده از شرکت های خصوصی
راهکاری برای بهبود روابط
صنعت و دانشگاه

مدیرعامل شــرکت بازرسی فنی بین
المللی پرسا پایش با اشاره به بحث آموزش
های تخصصی و کمبود آنها در سطح داخلی،
گفت :وجود ارتباطات مثبت و ســازنده بین
صنعت و دانشــگاه بایســتی از شرکت های
خصوصی شروع شود.
بررســی چالش ها و مشــکالت شرکت ها و
بهره گیری از دیدگاه های کارشناســان خبره
در دســتور کار این پایگاه قرار گرفته اســت؛
در همین راســتا گفتگو با فرزان شــهابی
مدیرعامل شــرکت بازرسی فنی بین
المللی پرسا پایش که به گفته خودش زاده
خطه دلیر مردان تنگستان ،بزرگ شده بندر
خورشهابی از توابع منطقه ساحلی بوشهر زیبا
و وامدار جنوب می باشد را در این خبر خواهید
خواند.
جنابمهندسخواهشمنداستمخاطبینرا
با سوابق خودتان و زمینه فعالیت آن مجموعه
یا خدماتی که شــرکت شمار ارائه می دهد
آشنانمایید.
شروع فعالیت من در این حرفه با استخدام در
شرکت بزرگ و بین المللی پسنج که همیشه
خود را مدیون مدیــران آن می دانم و عنوان
بازرس نفت خــام و فراورده های نفتی بر می
گردد .کارراهه شــغلی بنده تا سال  1391در
این شــرکت و با عناوینی چون مدیر شــعبه
خــارک و مدیر آموزش شــرکت و همچنین
بــازرس در تمامی پایانه های نفتی و مجتمع
های پتروشــیمی و در نهایت معاون عملیات
ادامه یافت .از سال  1391به علت نیازی که در
زمینه کمبود شرکت های متخصص و بومی
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احســاس کردم نسبت به شــروع همکاری با
شرکت بازرسی فنی بین المللی پرسا به عنوان
مدیرعامل و همچنین بــه عنوان یک بازرس
مستقل نمودم .شروع فعالیت شرکت بازرسی
فنی بین المللی پرسا ،بازرسی از کشتی و کاال و
محموالت نفتی ،گاز ،مخازن ،اوزان و همچنین
بازرســی عملیات بارگیری و تخلیه در پایانه
های نفتی کشور از جمله جزیره خارک ،بندر
عسلویه ،جزیره الوان ،سکوی شناور بهرگان،
بندر ماهشــهر ،بندرامام خمینی ،بندرعباس،
بندر انزلی ،بندر نوشهر ،بندر نکا ،بندر سیراف،
 ...و مجتمع پتروشــیمی های عسلویه و بندر
امام خمینی و پتروشــیمی خارگ بوده است.
اما به حــول و قوه الهی مجموعه خدماتی که
اکنون این شرکت ارائه می دهد بسیار گسترد
ه تر شده است .در حال حاضر زمینه فعالیت
شرکت شامل موارد زیر است:
 .1بازرســی نفت خام ،فــرآورده های نفتی و
پتروشیمی ،که به طور اخص شامل موارد زیر
است:
 بازرسی بارگیری و تخلیه نفتکشها بازرســی و کنترل نقل و انتقال مواد نفتیشامل نفت خام ،فرآورده ،گاز و مواد شیمیائی
 بازرسی و کنترل مواد نفتی به طریق کشتیبه کشتی
 تجزیه و تحلیل هدر رفتگی های نفت خام وفرآورده های نفتی ()Loss Control
 بازرسی و کنترل کمی و کیفی مواد نفتی وصدور اسناد الزم
 تصحیح اندازه گیریهای خــودکار (Meter)Proving

 اندازه گیری و کالیبراســیون مخازن مورداستفاده در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
 .2بازرسی کشتی های فله بر و کانتینری که به
طور خاص تر شامل موارد زیر است:
 بازرسی آبخور ()Draft survey بارشماری .3بازرسی ایمنی شناورها که شامل موارد زیر
می باشد:
 صدور گواهی یدک کشی ()Towing بازرسی خسارت کشتی و تجهیزات باربرداری()Damage Survey
 .4بازرســی بیمه ای که شامل موارد زیر می
باشد:
 بازرســی بیمه کاال و بدنه و ماشــین آالتشناورها
 بازرسی P&I .5بازرسی فنی گاز که شامل موارد زیر است:
 نظارت بر تاسیسات گازرسانی نظارت بر خرید اقالم .6بازرســی انواع کاالهای تجاری که شــامل
موارد زیر است:
 بازرسی قبل از حمل بازرسی از کاالهای صادراتی نظارت و بررسی وضعیت آزمایش و نمونه برداری بر اساس استانداردملی و بین المللی
مشکالت حوزه کاری شما که در شرایط فعلی
اقتصاد ایران با آن مواجه می باشید چیست؟
به نظر جنابعالی چــه اقداماتی می تواند از
سوی بخش خصوصی و دولتی جهت برون
رفت از این مشکالت انجام پذیرد؟

Marine Engineering
مهمترین مســئله ای که امروزه بیشتر کسب
و کارهای ایران عزیز و اســامی با آن مواجه
می باشند ،تاثیرهای ناشی از تحریم ها است.
از جمله تاثیرات ثانویه این تحریم ها کوچک
شــدن اقتصاد ،کوچک شــدن بودجه های
عمرانی ،کوچکتر شدن حمل و نقل های بین
المللی و مواد نفتی از لحاظ کمیت در بنادر و
پایانه های بارگیری ایرانی و ســخت تر شدن
امکان مراودات مالی جهت دریافت حق الزحمه
های غیر ریالی است .به حمداهلل دولت محترم،
در ایجاد آرامش و فضای سیاسی و تجاری باز
با مشــتریان جایگزین (از جمله سازکارهای
عضویت در پیمان شانگ های) عملکرد مثبتی
داشته است.
پیگیری و ایجاد راهکارهایی قطعی و حمایتی
توســط دولت برای ایجــاد مــراودات مالی
جایگزین دالری از جمله اســتفاده از ارزهای
رمزدار نیز می تواند بسیار راهگشا باشد.
مهمترین پیشــنهادی که می توانید برای
توسعه و پیشرفت در حوزه کاری خود داشته
باشید چیست؟ و سخن پایانی جنابعالی؟
از جمله مهمترین پیشــنهاداتی که می توانم

برگزاری مناقصه تامین گوی های شناور بزودی

اعتماد وزارت نفت به سازندگان ایرانی

معاون وزیر نفت در آیین امضا قرارداد الکتروپمپ
های طرح انتقال نفت گوره-جاسک که در سالن
همایش های شــهید بهشــتی وزارت نفت
هشــتم مهر ماه برگزار شــد ،با یادآوری
اینکه مصوبه اجرای طرح انتقال نفت
خام از گوره به جاســک در سال
 ۱۳۹۶از سوی وزیر نفت ابالغ
شــده اســت ،اظهار کرد:
زمانی کــه این مصوبه
ابــاغ شــد گمان
نمی رفت که در
اجرای این
طــر ح
ملــی و
عظیــم که
عملیاتی شدن
آن در زمــان مقرر
ضروری بود ،تا این حد
بر استفاده از توان نیروهای
داخلی تکیه شود.
مسعود کرباسیان ادامه داد :طرح
عظیم انتقال نفت خام با اســتفاده از
 ۱۰۰۰کیلومتر خط لوله با گذر از استان

به آن اشاره کنم بحث آموزش های تخصصی
و کمبود آنها در ســطح داخلی اســت .ایجاد
ســازکاری برای اجرای سمینارها و نمایشگاه
های تخصصی و بین المللی بسیار قابل توجه
خواهد بود .همچنین احساس می کنم وجود
ارتباطات مثبت و سازنده بین صنعت و دانشگاه
بایستی از شرکت های خصوصی شروع شود.
در پایان خاطر نشان می کنم که موفقیت های
بسیار بزرگ همیشــه ،از تغییرات و موفقیت
های کوچک دائمی بوجود آمده است.
براســاس این گزارش ،شایان ذکر است که با
تالش مدیران و کارشناســان ،امروزه شرکت
بازرسی فنی بین المللی پرسا پایش ،یک برند
بزرگ و مورد تایید سازمان های مختلف است.
این شــرکت توسط شــرکت ملی نفت ایران،
مدیریت نظارت بر صــادرات و مبادالت مواد
نفتی ،شــرکت ملی گاز ایران ،سازمان بنادر و
دریانوردی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران
مورد تایید قرار گرفته و مجاز به انجام بازرسی
کلیه محموالت نفتی ،فــرآورده های نفتی و
شیمیایی و بازرســی از تجهیزات نفت و گاز
و پتروشــیمی ،نمونه برداری و بازرسی کاال و
بیمه ،گواهی ایمنی یدک کشی و سایر فعالیت
های فارس و بوشهر که می بایست
نفت جنوب غرب ایران را به جنوب
شــرق منتقل کند ،هــم اکنون با
دســتان پرتوان متخصصان داخلی
در حال انجام است .برآیند و نتیجه
این طرح ملی در نهایت رشد صنایع
پایین دستی ،اشتغالزایی و توسعه و
رونق ســواحل مکران و در مجموع
رونق و توسعه کشور است.
کرباسیان با اشاره به نیاز طرح پایانه جاسک به
ســه گوی شناور ،گفت :ظرف چند هفته آینده
مناقصه مربوط به تامین گوی های شناور نیز از
سوی شرکت نفت و گاز پارس برگزار می شود.
در این قرارداد نیز مشابه الکتروپمپ ها از تمام
ظرفیت صنعت داخل استفاده می شود چرا که
این بــاور و یقین که می توانیم به تولید داخلی
اعتماد کنیم در صنعت نفت وجود دارد.
وی در مورد قراردادهای نگهداشت و افزایش توان
تولید نفت نیز گفت :هم اکنون در این زمینه ۱۰
قرارداد با اعتبار افزون بر  ۶هزار میلیارد تومان با
هدف حمایت از داخل امضا شده که به زودی نیز
 ۹قرارداد دیگر با اعتبار حدود  ۱۳هزار میلیارد
تومان امضا می شود .در مجموع  ۱۴قرارداد دیگر

های بازرسی در بنادر جنوبی و شمالی کشور
می باشد.
همچنین ضمــن اینکه دارای گواهینامه های
اســتانداردهای مدیریتی ISO9001:2015،
 ISO14001:2015و OHSAS18001:2007
از  ROYALCertو گواهینامه تایید صالحیت
ارائــه خدمات بازرســی فنــی کاال در زمینه
تجهیزات نفت ،گاز و پتروشــیمی از شرکت
ملی گاز ایران ،گواهی بازرسی ملی از سازمان
اســتاندارد ایران ،گواهینامه بازرســی ایمنی
یدک کشی بر اساس تفاهم نامه موسسه رده
بندی ایرانیان و سازمان بنادر و دریانوردی می
باشــد ،عضو جامعه ممیزی و بازرسی ایران و
انجمن مهندسی دریایی ایران بوده و مدیران
این شــرکت دارای مدارک معتبــر داخلی و
بین المللی در زمینه بازرسی و نمونه برداری
می باشــند .این شــرکت همچنین مجاز به
بازرســی کاالهای صادراتی و وارداتی و صدور
گواهینامه در حوزه های نفت و پتروشــیمی،
مواد معدنی ،کاالهای صنعتی ،تجهیزات نفت،
گاز و پتروشیمی و کاالهای مصرفی ،شیمیایی
و پلیمری مطابق با پروانه بازرسی سازمان ملی
استاندارد ایران می باشد.

باقی می ماند و این جریان حمایت از صنعت و
تولید داخل ادامه خواهد داشــت؛ "خط تولید و
حمایت نفت متوقف پذیر نیست".
معاون وزیر نفت ادامه داد :تمام قراردادهایی که
در صنعت نفت امضا می شود ،یک ضمیمه ای
دارد و آن این اســت که باید در اجرای طرح ها
از توان تولید داخل استفاده شود و برای همین
اســت که این حمایت ها انجام می شــود .هم
اکنون بومی ســازی  ۱۰گــروه خانواده کاالیی
در حال انجام اســت که به دستور وزیر نفت به
زودی بومی ســازی  ۸گــروه دیگر نیز آغاز می
شود .جان کالم اینکه مکانیزم های حمایتی نفت
از صنعت و توان سازندگان ایرانی کامل است و
تولید کنندگان این یقین را داشته باشند که ما
آنها را تنها نمی گذاریم.
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تسهیل در فرایند استانداردسازی محصوالت دریایی  ۳۲ /محصول موفق به اخذ گواهینامه دریایی
ی ســازی ،نیــاز به اخــذ گواهینامــههای
محصــوالت تولیــدی بــرای قابلیــت اســتفاده در دریــا یــا بــه عبارتی تجــار 
دریایــی دارنــد و بــر همین اســاس تاکنــون 32محصــول با حمایــت گروه دریایی ســتاد توســعه فنــاوری هــای فضایی
و حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری موفق بــه اخــذ گواهینامــه دریایی شــد ه اند.
یکی از این صنایع کاربردی و مهم در هر کشــوری صنعت حمل و نقل
است که این صنعت خود زیرمجموعه هایی چون دریایی ،هوایی ،زمینی،
ریلــی و غیره دارد  .این صنایــع در دنیا با کمک متخصصان داخلی هر
کشوری و بهره گیری از فناوری های کاربردی در دیگر کشورها مسیری
رو به رشــد را طی می کنند .ایران کشــوری است که این روزها قدم در
راهی نوین گذاشــته است و برای توســعه صنایع مختلف از زیست بوم
نــوآوری و فناوری بهره می گیرد .زیســت بومی که به دنبال حمایت از
تولیدات و استانداردسازی محصوالت ساخت داخل است .محصوالتی که
با ایده های خالق و نوآورانه راه توســعه را در پیش گرفته اند و به یاری
صنعت ،مردم و اقتصاد کشور آمده اند .یکی از صنایعی که در این روزها
به فضای نوین کسب و کار ورود کرده است ،صنعت حمل و نقل دریایی
است .صنعتی بزرگ و پر از نواقص فناورانه که فقط و فقط به همت جوانان
تحصیل کرده داخلی و متخصصان می تواند به جایگاه واقعی خود برسد.
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری از جمله نهادهایی است که با تشکیل گروهی
تحت عنوان گروه دریایی گام هایی در جهت توسعه این صنعت برداشته
است و با یاری گرفتن از شرکت های دانش بنیان ،درهای جدیدی از ورود
فناوری را به این عرصه پرتالطم گشوده است .یکی از این اقدامات ،حمایت

از استانداردسازی محصوالت دریایی ساخت داخل است .محصوالتی که
به یمن خرید از دیگر کشــورها در سال های گذشته چندان توجهی به
آنها نمی شد و در حلقه تولید و تجاری سازی مغفول مانده بودند .اما در
ســال های اخیر که به رونق تولید داخل شهره است ،تالش می شود که
بازار محصوالت ساخت داخل رونقی دوباره بگیرد و این صنعت روی پای
متخصصان ایرانی قد علم کند.
محصوالت تولیدی که برای قابلیت استفاده در دریا یا به عبارتی تجاری
ســازی ،نیاز به اخذ گواهینامههای دریایی دارند .به همین دلیل گروه
دریایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری در طی این چند سال تالش کرده است
تا اخذ گواهینامه های ضروری برای محصوالت دریایی را تسهیل کند.
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری اعالم کرده است ،بر همین
اســاس تاکنون  32محصول با حمایت گروه دریایی این ستاد موفق به
اخذ گواهینامه دریایی شده اند که این عدد با تالش شرکت های دانش
بنیان و حضور متخصصان به عدد قابل قبولی خواهد رسید .این روند رو
به رشد می تواند گواهی بر آینده ای روشن در صنعت دریایی کشور باشد.
آینده ای متکی به توانمندی جوانان ایرانی که بر پایه محصوالتی بومی و
داخلی استوار است.

تاکید بر تدوین نقشه راه هوشمند سازی صنایع دریایی
ی های
رئیس گروه دریایی ســتاد توســعه فناور 
حــوزه فضایی و حمل و نقل پیشــرفته معاونت
علمی و فناوری در نخســتین نشست تخصصی
کارگروه هوشمندســازی صنایــع دریایی که با
حضور دســتگاههای مرتبط در محل این ستاد
اواسط شهریور برگزار شد ،ضمن تاکید بر ضرورت
حرکت به سمت هوشــمند سازی حمل و نقل
دریایی هدف از این نشســت را بررسی نکات و
ن های مختلف
توانمندیهای موجود در سازما 
عنوان کرد.
محمدسعید ســیف افزود :تعیین نقشه راه برای
هوشمند سازی این صنعت امری است که ستاد
بر آن تاکید دارد و امیدواریم حاصل این نشست
ها تدوین نقشه راه هوشمندسازی صنایع دریایی
باشد .سیف اظهار کرد :در این مسیر ،ستاد توسعه
ی های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته
فناور 
معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری از
رویدادها و پروژه های مرتبط با هوشــمند سازی
حمل و نقــل دریایی با همکاری ســازمان ها و
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ارگانهای دریایی حمایت خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه سند هوشمند سازی صنعت
حمل و نقل دریایی باید براساس توجه به رعایت

استانداردهای جهانی تدوین شود ،گفت :در همین
راستا باید اطالعات و داده های موجود در دستگا ه
ن های مرتبط جم ع آوری شوند تا به
ها و ســازما 
بانک اطالعاتی مناسبی دست پیدا کنیم.
نبود ارتباطات زیرســطحی یکی از موانع
بزرگ هوشمندسازی
دراین نشست نیز محمد فرهانی نماینده شرکت

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،نبود ارتباطات
زیرسطحی و پهنای باند قدرتمند را یکی از موانع
بزرگ هوشمندسازی صنعت حمل ونقل دریایی
دانســت و ادامه داد :برای حل این مسئله با
سازمان فضایی کشور وارد مذاکره شدهایم اما
هنوز به نتیجه نرسیدیم و امیدواریم با ورود
معاونت علمی بتوانیم بــه راهحل برای این
معضل برسیم.
امید یزدانی نیز به عنوان نماینده ســازمان
بنادر ،وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه را در
کشور نامناسب دانست و گفت :برای توسعه
هوشمندســازی صنعت حمل و نقل کشور باید
ن نام ه های دانشگاهی به این سمت
مقاالت و پایا 
سوق داده شــود و این صنعت نیازمند تحقیق و
پژوهش اســت .وی افزود :اکنون سازمان بنادر و
دریانوردی گا م های مثبتی در خصوص حرکت به
ت ها و
سمت هوشمند سازی با استفاده از ظرفی 
پتانسیلهای موجود برداشته است.

تکذیب خبر لغو معافیتهای گمرکی شرکتهای دانش بنیان

Marine Engineering
خبر "لغو معافیتهای گمرکی شــرکت
های دانــش بنیان" که از ســوی برخی
از رســان ه ها منتشر شــده بود ،با صدور
اطالعیهای از سوی مرکز ارتباطات و اطالع
رســانی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری تکذیب شد.
در اطالعیه این مرکز آمده است" :معافیت
ت های دانش بنیان در ماده
گمرکی شرک 
ت ها و موسسات
( )3قانون حمایت از شرک 
ی ها و
دانش بنیان و تجاری ســازی نوآور 
اختراعات به صراحت بیان شــده است و
این معافیت گمرکی زمانی لغو می شــود
که این ماده قانونی لغو شــود که تاکنون
چنین موضوعی اتفاق نیافتاده است و "لغو
معافیت های گمرکی شرکت های دانش
بنیان" تکذیب می شود".
در ادامه اطالعیه مرکز ارتباطات و اطالع
رســانی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری تأکید شــده اســت" :معافیت
گمرکی به شــرکتهای دانــش بنیان بر
اســاس ماده ( )3قانــون مصوب مجلس
شورای اسالمی ،مصوبات شورایعالی علوم،

تحقیقات و فنــاوری و ماده ( )21و ()22
آییــن نامه اجرایی قانــون که به تصویب
هیات وزیران رسیده است و دستورالعمل
اجرایی ماده ( )22آیین نامه اجرایی قانون
که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری رسیده است،
عملی می شود و هیچ کدام از مقررات فوق
الذکر تاکنون لغو نشده است".
این اطالعیه با اشاره به ایراد دیوان محترم
عدالت اداری درباره یک شیوه نامه تأکید
دارد" :شــیوه نامهای که مورد ایراد دیوان
عدالت اداری قرار گرفته اســت ،شــامل
ت های
تصویب مزایا ،تســهیالت و حمای 
جدیــد در زمینه معافیــت های گمرکی
نبوده اســت و صرفا به عنوان یک راهنما،
به شرکتهای متقاضی ارایه شده بود".
همچنیــن ایــن اطالعیــه ،با اشــاره به
همدلی همه دســتگاه های اجرایی کشور
در حمایت از شــرکت های دانش بنیان
ی کند" :اکنون همگرایی خوبی
تصریح م 
بین دبیرخانه شورایعالی علوم ،تحقیقات و
فناوری ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
و گمرک جمهوری اســامی ایران برای
اجرای مقررات قانونی وجود دارد".
این مرکز در اطالعیه خود اظهار میدارد:
"بررســی متون حقوقی و احــکام دیوان
عدالــت اداری باید با دقــت نظر باالیی و
انجام شــود و از اصحاب رسانه درخواست
می شود در این زمینه ،بیشتر دقت نمایند
تا موجب برداشت نادرست نشود".
مرکــز ارتباطات و اطالعرســانی معاونت
علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری در
خاتمه اطالعیه خود با اشاره به رشد کمی
و کیفی شــرکتهای دانش بنیان تأکید
ت ها
میکند" :خوشبختانه توسعه حمای 
ت های دانش بنیان ،همواره مورد
از شرک 
تاکید مقام معظم رهبری و مدیران قوای
ســه گانه بوده اســت و معاونت علمی و
فناوری رییس جمهور در حال توسعه این
برنامه های حمایتی اســت و امیدآفرینی
رسانه ها به عنوان پشتیبان این برنامه ها،
ضروری است".

مدیر گروه علوم زیســتی دریا پژوهشــگاه
ملی اقیانوس شناســی و علــوم جوی اواخر
شهریور ماه ضمن اعالم این خبر ،گفت :این
گشت دریایی قرار اســت با شناور اداره کل
هواشناسی گیالن و با حضور  7نفر محقق از
پژوهشگاه و هواشناسی گیالن ،از اسکله بندر
انزلی به مسافت  40کیلومتر دور از ساحل و
تا اعماق منفی 800متری انجام شود.
عبدالوهــاب مقصودلــو درباره اهــداف این
گشــت اظهار کرد :در این گشت تحقیقاتی
پارامترهــای مختلف فیزیک و شــیمیایی،
زیست شناسی ،زمین شناسی و هواشناسی
به منظور پایش وضعیت زیســت محیطی و
درک فرایندهای طبیعی دریای خزر در طول

یک ترانسکت عمود بر ساحل انجام میشود.
عضو هیات علمی
پژوهشــگاه در
ادامــه ضمن بیان
این کــه داده ها
و اطالعــات ایــن
گشــت در اختیار
مرکز ملــی داده
های اقیانوســی و
دریایی قــرار می
گیــرد پیش بینی
کرد که تا پایان سال جاری نتایج این گشت
دریایی ،نهایی و منتشر شود.
یادآور می شود ،این گشت دریایی در راستای

اجرایی کــردن مفاد تفاهم نامــه همکاری

مشترک بین پژوهشگاه و هواشناسی گیالن
اســت که در تاریخ  23مرداد  1398منعقد
شده برگزار می شود.

صفحه  21شماره  /134مهرماه 1398

اولین گشت عمیق دریای خزر به مدت  6روز از  26شهریور ماه  1398انجام شد.

انجام اولین گشت عمیق دریای خزر

عقب ماندن صنایع از بخشی علمی کشور

دکتری سازه های دریایی گفت :ما در بحث مطالعات و تحقیقات بسیار خوب عمل میکنیم و در جهان دارای رتبه های مناسبی
هستیم ،منتها صنعت چند گام عقب تر است.

یونــس کماچی
فــارغ التحصیل
دکتری مهندسی
عمران -ســازه
هــای دریایــی
اســت که گفت
و گویــی با وی
درباره تجربیات تحصیلی شان انجام داده ایم.
مختصری از خود و سوابق تحصیلتان بیان
کنید.
مدرک دکتری خود را در رشــته مهندســی
عمران -ســازه های دریایی از پژوهشگاه ملی
اقیانوس شناســی و علوم جــوی با راهنمای
اساتید محمدرضا تابش پور و سعید مظاهری
به انجام رساندم .در حال حاضر نیز عضو هیات
علمی دانشگاه آزاد اســامی واحد پردیس با
حدود  10سال سابقه همکاری هستم.
در مورد پروژه و موضوعی که در آن زمینه کار
کردینتوضیحدهید.
در مقطــع دکتــرا روی موضــوع آنالیــز
هیدرودینامیکی رایزر سکوهای نیمه مغروق
تحت تاثیر نیروی جریان تحقیق کردم .در این
تحقیق به مطالعه رفتار هیدرودینامیکی رایزر
ســکوهای نیمه مغروق تحت تاثیر بار جریان
پرداخته شــد؛ ارتعاش ناشی از انتشار گردابه
در اثر جریان مدنظر قرار گرفت و انواع پاســخ
هــا مانند جابجایی ،تنش ،خســتگی و غیره
بررسی شــد .مطالعات در دو حوزه استاتیکی
و دینامیکی در دو امتداد جریان( )In-Lineو
عمود بر جریان ( )Cross-Flowانجام شد .با
توجه به بررسی های انجام گرفته نهایتاً تصمیم
بر این شــد که کدهای مربوط به مدلسازی،
بارگذاری ،آنالیز ،یافتن پاســخ های مختلف،
محاسبات خسـ�تگی و  ...در نرم افزا ر �MAT
 LABنوشــته شود که با سختی های زیادی
همراه بود .در مدل سه بعدی رایزر با  6درجه
آزادی در هر گره ( 3انتقالی و  3دورانی) مدنظر
بوده و برای هر المان ماتریس ســختی کامل
با در نظر گرفتن سختی هندسی مدنظر قرار
گرفته شــد .دینامیک دنباله شامل دو امتداد
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جریان و عمود بر جریان با استفاده از یک جفت
نوسانگر غیرخطی توزیع شده در طول رایزر با
معادله  Van der Polکه با اســتفاده از روش
 Eulerاصالح شــده حل می گردید ،بررسی
شــد .به عنوان مطالعه موردی از رایزر سکوی
امیرکبیر در دریای کاسپین استفاده شد .برای
پاسخ  VIVرایزر تحت جریان ،مالحظه گردید
که تنش و خرابی خستگی ماکزیمم برای هر
دو امتداد با افزایش سرعت جریان ،افزایش می
یابد ،اگرچه ماکزیمم جابجایی حدودا ً ثابت می
ماند .این حالت به خصوص در نواحی کشش
کنترل (سرعت های جریان پایین) در مقایسه
با مودهای خمش کنترل ارتعاش بسیار بیشتر
دیده شد .همچنین در مورد کاهش اثرات VIV
بر روی رایزر با اســتفاده از تغییر خصوصیات
رایزر مطالعات تحلیلی و عددی صورت گرفت
که مشــخص شد برای یک ســرعت جریان
مشــخص ،افزایش کشش فوقانی و یا کاهش
مدول االستیســیته باعث کاهش دامنه تنش
و خرابی خستگی می شــود .در بخش دیگر
تحقیق پاسخ رایزر دریایی به خمش دومحوره
در اثر  VIVبه صورت عددی و تحلیلی بررسی
شــد که یک حل بســته برای محاسبه تنش
ماکزیمم در اثر ترکیب دو محوری به دســت
آمد .حل تحلیلی نشــان داد که نسبت تنش
ترکیبی ماکزیمم به تنش ماکزیمم امتداد CF
وابسته به نسبت دامنه جابجایی امتداد جریان
به امتداد عمود بر جریان می باشــد .به بیان
عمومی برای مودهای کشش کنترل و خمش
کنترل اگر این نسبت به ترتیب بزرگتر از 0/22
و  0/35باشد ،تنش ترکیبی حاکم خواهد بود.
ایــده تنش دو محوره ،از مواردی بود که آقای
دکتر تابش پور به آن اشــاره داشتند و تا این
زمان در ادبیات به این صورت مطرح و مطالعه
نشده بود .همچنین موضوع کاهش پاسخ های
رایزر با استفاده از تغییر خصوصیات آن به طور
گسترده تری و به صورت تحلیلی مورد ارزیابی
قرار گرفت.
کارآزمایشگاهیهمداشتین؟
خیر

آینده این رشته و صنعت را چطور میبینید؟
ما در بحث مطالعات و تحقیقات بسیار خوب
عمــل میکنیم و در جهــان دارای رتبه های
مناســبی هســتیم .به عنوان مثال در بخش
طراحی ســازه ها ،طراحان قابلی داریم که با
روند طراحی سیســتم های جدید ،انواع نرم
افزارهــا و پایه های تئوری مربوطه آشــنایی
خیلی خوبی دارند .منتها به نظر بنده صنعت و
اجرای ما یک یا چند گام عقب تر می باشد .بر
اساس تجربیات بنده ،به عنوان مثال در بخش
ساختمان ،مشکلی که وجود دارد بیشتر مربوط
به ســوء مدیریت و اجرا است و مشکالتی که
در اتفاقاتی مثل زلزله پیدا می کنیم به دلیل
ضعف های اجرایی اســت تا طراحی .اگر این
موضوع را بســط دهیم ،به نظر بنده در بخش
صنایع دریایی نیز همین مشکل ،البته با درجه
پاییــن تر وجود دارد .بــه نظر بنده در بخش
تحقیقاتی افق خیلی خوبی در حیطه ســازه
های دریایی وجود دارد .شاید در سالیان قبل
تر برای بســیاری از زمینه های تحقیقاتی در
این رشته ،پژوهشگر مرجع مناسبی در داخل
کشور حضور نداشت .اما با عنایت به تحقیقات
انجام شــده در ســالیان اخیر ،در بسیاری از
زمینــه های تحقیقاتی ،پژوهشــگران خیلی
خوبی حضور دارند که میتوان از تجربیات آنها
استفاده کرد.
برای کسایی که میخواهند وارد این رشته
شوند،یادانشجویانیکهدراینرشتهتحصیل
می کنند چه توصیه ای دارید؟
رشته ســازه های دریایی ،یکی از رشته هایی
است که جزو نیاز کشور ما می باشد .با عنایت
به ذخایر هیدروکربوری و موضوع اســتحصال
آنها ،نتایــج تحقیقات در این حــوزه ،اگر به
درستی و در راستای نیاز صنعت تعریف شود،
می تواند در صنعت مورد اســتفاده قرار گیرد.
یک توصیه مهــم بنده به دانشــجویانی که
میخواهند در این زمینه تحقیق کنند این است
که موضوعی را انتخاب نمایند که تا حد ممکن
به نیازهای صنعت کشور مرتبط باشد.

نج
م
ا نمهندسیردیاییاریانردیکاقب...
در صفحه اینستاگرام انجمن میبینید:
• معرفی اعضای حقوقی انجمن
• معرفی کتب و انتشارات انجمن
• اطالعرسانی دورهها و کالسهای آموزشی انجمن
• کدتخفیف اختصاصی شرکت در رویدادها ،دورهها و انتشارات
• انتشار اخبار مرتبط با حوزه دریا
• پوشش زنده رویدادهای انجمن
• معرفی برگزیدگان( نویسندگان مقاالت ،کتب ،اساتید و )...
• آلبومهای تصویری رویدادهای سنوات گذشته انجمن
و...
برای پیوستن به اعضای صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی دریایی ایران،
کد زیر را اسکن کنید یا از طریق شناسه کاربری ،ما را بیابید...

@iraname

شناسه کاربری صفحه رسمی
انجمن مهندسی دریایی ایران در اینستاگرام

