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فناوری های ملی و تولید پویا پشتوانه دستیابی به شعار سال

صنای�ع دریای�ی ب�ه عنوان صنعت م�ادر، محرکه و موت�ور دیگر صنای�ع از اهمیت ویژه ای برخوردار اس�ت ولی متاس�فانه 
بدالی�ل متع�ددی با وجود ظرفیت های خوب س�خت اف�زاری و نرم افزاری و نیروی انس�انی کارآمد آنچنانکه باید، توس�عه 
نیافته اس�ت. عدم ش�ناخت پتانس�یل ها، بخش�ی نگری وزارتخانه ها، موانع بانکی و گمرکی، عدم هماهنگی الزم متولیان 
کش�تیرانی و کش�تی سازی در دادن س�فارش و ... عامل بازدارنده برای رش�د صنایع دریایی طی سال های گذشته هستند. 
ب�ا توجه به نوار س�احلی کش�ور در ش�مال و جنوب و اینکه مقول�ه دریا در اقتصاد مل�ی از اهمیت خاصی برخوردار اس�ت، 
توجه بیش�تر به پتانس�یل صنایع دریایی در ابعاد مختلف اهمیت این حوزه را گوشزد می کند .صنایع دریایی طیف وسیعی 
از فعالیت ها و حوزه های عملکرد را ش�امل می ش�ود. ازجمله این بخش�ها می توان به حمل و نقل دریایی، س�اخت و تعمیر 
کش�تی، صنایع فراس�احل، ش�یالت و صنایع وابس�ته، گردش�گری دریایی، ح�وزه علم و فن�اوری دریایی و ... اش�اره کرد.
براس�اس اه�داف برنام�ه راهبردی صنایع دریایی اف�ق 1404 و در صورت ج�ذب کامل بازار صنعت دریایی ب�ه داخل، حدود 
پنجاه هزار ش�غل مس�تقیم و بیش از دویست هزار شغل غیرمستقیم ایجاد ش�ده و مشکل اشتغال در سواحل کمتر توسعه 
یافته و بعضاً محروم می تواند بهبود یابد. در افق 1404 پیش بینی ش�ده اس�ت که 50 درصد اقتصاد کش�ور بر مبنای اقتصاد 
دان�ش بنی�ان تامین ش�ود که در این زمینه م�ی توانیم از دریا و بس�تر خوبی که این حوزه دارد اس�تفاده ک�رده و از ذخایر 
ارزش�مند و غن�ی آن به خوبی برای توس�عه اقتصاد بهره ببریم. ام�ا در نتیجه گیری نهایی این برنام�ه باید گفت، مهمترین 
مش�کل در اجرایی ش�دن این س�ند راهبردی، تأمین مالی توسط نظام بانکی و صندوق توس�عه ملی است که در سند فعلی 
فاقد ضمانت اجرایی الزم اس�ت که این امر نیازمند مصوبه هیئت وزیران و یا حس�ب مورد مجلس ش�ورای اسالمی است. در 
صورت تامین س�رمایه در گردش مورد نیاز، این صنایع با س�رعت بیش�تری جهش تولید را محقق خواهند کرد. شایان ذکر 
اس�ت که در این س�ند هیچ س�رمایه گذاری مس�تقیمی توس�ط دولت صورت نمیگیرد و نقش دولت فقط ارائه تس�هیالت 
مناس�ب اس�ت. بنابراین در صورت اجرای جدی قانون حداکثراس�تفاده از توان تولیدی و خدماتی برای پروژه های دریایی، 
تأمین مالی فوق نیز می تواند جذابیت و ش�رایط مناسب جهت جذب حداکثری این بازار توسط صنایع داخل را فراهم سازد.

در الیح�ه بودج�ه 1400 نی�ز ب�ه بان�ک ه�ای تج�اری و تخصص�ی اج�ازه داده ش�ده در س�ال 1400 از مح�ل مناب�ع در 
اختی�ار، نس�بت ب�ه اعطای تس�هیالت  ارزی- ریالی به س�رمایه  گ�ذاران بخش ه�ای خصوص�ی و تعاونی و ش�هرداری  ها 
ب�رای ط�رح  ه�ای توس�عه  ای س�ازمان  های توس�عه  ای و همچنی�ن حمل و نق�ل دریای�ی، اقتصاد دری�ا و ... اق�دام کنند.

همچنین برای دس�تیابی به ش�عار سال باید سیاستگذاری ها به سمتی باشد که از فناوری تولید داخل که شرکت های دانش 
بنیان مرجع آن اس�ت، اس�تفاده شود. در دنیا، دریا مزیت بزرگی برای کشورهای صاحب این نعمت الهی محسوب می شود و 
با توجه به اینکه ایران ظرفیت های ملی دریایی مناس�بی دارد باید با توس�عه فناوری های دریایی اعم از حمل و نقل دریایی، 
اکتش�افات، تولید مواد غذایی، صادرات و ... از این ثروت عظیم ملی و خدادادی نهایت بهره برداری را نماییم. اگر از فناوری 
های دریایی و پتانس�یل های موجود و خودباوری به نحو مناس�بی استفاده کنیم، می توانیم سهم دریا از تولید ناخالص ملی 
را در ح�د قاب�ل توجهی افزایش دهیم و جایگاه مناس�بی برای این حوزه قایل ش�ویم. در این بی�ن آموزش و ترویج فرهنگ 
دریایی ضروری اس�ت و اگر در دانش�گاه ها و دس�تگاه های اجرایی بهره بردار، آموزش و ترویج فرهنگ دریایی را توس�عه 
دهیم سهم خوبی از اقتصاد کشور به این حوزه اختصاص می یابد.  امیدواریم با نگاه ویژه شخص آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رییس  جمهور، قوای س�ه گانه و همگرایی و مش�ارکت همه بخش  های مرتبط، پیش�رفت و اس�تفاده از نعمت  های بیکران دریا را 
شاهد باشیم. شعار سال 1400 به پشتوانه فناوری ملی، تولید پویا و حرکت به سمت اقتصاد دانش محور مردمی محقق خواهد شد. 

هیأت تحریریه
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تاکید رییس جمهور بر تقویت اقتصاد دریا و گردشگری
رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه اما سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور ما بسیار کم است، گفت: کار در منطقه 
سواحل مکران باید در یک زمان معینی به نتیجه برسد تا بهره  گیری از این ثروت خدادادی و اقتصاد دریا، از فرصت  های ایجاد 

اشتغال و رونق تولید در این منطقه به نحو احسن بهره برده شود.

آیت  اهلل سید ابراهیم رئیسی در جمع نمایندگان 

اقشار، علما و نخبگان چابهار اواسط شهریور ماه، 

اظهار کرد: سواحل مکران می  تواند قطب رونق 

و ارتباط��ات تجاری و اقتصادی با دنیا باش��د و 

افزایش تولید و اش��تغال دو مس��أله بسیار مهم 

کشور است. آیت  اهلل رئیسی مردم این منطقه را 

دین  مدار، والیت  مدار و دارای فرهنگ و تمدن 

غنی خواند و با اش��اره به موضوعات و مشکالت 

مطرح شده از س��وی حاضران در این نشست، 

گفت: مس��ائل مطرح ش��ده هم از سوی وزرا و 

هم در حوزه معاونت اجرایی ریاس��ت جمهوری 

با حضور نمایندگانی از منطقه پیگیری خواهد 

شد و به ش��کل مفصل در شورای داری استان 

مورد بررس��ی می  گیرد. رئیس جمهور، افزود: 

 بنا داریم هر آنچه در س��فرهای استانی مطرح 

می  ش��ود، پیگیری ش��ده و م��ردم از نتایج آن 

مطلع ش��وند. رئیس��ی در ادامه با بی��ان اینکه 

س��واحل مکران دروازه ورودی ایران به بسیاری 

از کش��ورهای دنیاس��ت، تصریح کرد: سواحل 

 مکران بسیار جایگاه حساس و مهمی دارد. باید 

ساز و کار و مرکزیت فعالی برای عمران و آبادی 

این منطقه وجود داش��ته باش��د که مسئولیت 

ای��ن موض��وع را به عهده بگی��رد. رئیس دولت 

سیزدهم، افزود: کار در این منطقه باید در یک 

زمان معینی به نتیجه برس��د ت��ا بهره  گیری از 

ای��ن ثروت خدادادی و اقتص��اد دریا، از فرصت 

 های ایجاد اشتغال و رونق تولید در این منطقه 

به نحو احس��ن بهره برده ش��ود. وی با تاکید بر 

اهمیت تقویت اقتصاد دریا، اظهار داشت: بعضی 

از کشورهای اروپایی، 50 درصد تولید ناخالص 

ملی  ش��ان از اقتصاد دریاست، اما سهم اقتصاد 

دریا در تولید ناخالص داخلی کش��ور ما بس��یار 

کم اس��ت. رئیس جمهور در ادام��ه به موضوع 

درخواس��ت تاسیس دانش��گاه علوم پزشکی در 

منطقه اش��اره کرد و اظهار داشت: این موضوع 

جزو مواردی اس��ت که در دستور کار پیگیری 

 های س��فر قرار خواهد گرفت. آیت  اهلل رئیسی 

از همه تالشگران تامین امنیت منطقه از جمله 

نیروهای سپاه، بس��یج، نیروی انتظامی، ارتش 

و مرزبانان گرام��ی در نیروهای دریایی، زمینی 

و هوای��ی قدردان��ی و تصریح ک��رد: همه مردم 

 منطقه در ایجاد امنیت این منطقه نقش  آفرینی 

 م��ی  کنند که صمیمان��ه از آنها سپاس��گزاری 

می  کنم. چابهار را ب��ه عنوان یک منطقه امن، 

برای سرمایه  گذاری بسیار مناسب می  دانیم و 

در جلسه شورای اداری اس��تان درباره سرمایه  

گ��ذاری ایرانیان عزیز داخل و خارج کش��ور در 

این منطقه مفصل بح��ث خواهیم کرد. رئیس 

جمهور با بیان اینکه س��واحل مک��ران یکی از 

بهترین ظرفیت  ها برای س��رمایه  گذاری است، 

خاطرنش��ان کرد: یک��ی از اولی��ن اقدامات در 

این زمینه معرف��ی دقیق و کامل ظرفیت  های 

س��رمایه  گذاری در منطقه مکران اس��ت. نگاه 

دولت به مکران به عنوان منطقه  ای اس��ت که 

م��ی  تواند نقش س��ازنده  ای در ح��وزه افزایش 

تولی��د و اش��تغال به عنوان ۲ مس��أله بس��یار 

مهم کش��ور داش��ته باش��د و س��رمایه  گذاری 

در مک��ران آینده بس��یار روش��ن و خوبی دارد.
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در حوزه بندر نیاز به توسعه داریم
وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز در حوزه بندر نیاز به توسعه داریم چرا که ۹۰ درصد حمل  و نقل جهانی از طریق دریا 

انجام می  شود و ظرفیت  های حمل  و نقل دریایی در کشور بسیار زیاد است.

رس��تم قاس��می با تش��ریح برنامه  ه��ای این 

وزارتخانه در بخش حمل  و نقل دریایی، اظهار 

داش��ت: یکی از دالیلی که باعث ش��ده س��هم 

انتقال بار از بنادر توس��ط ش��بکه حمل و نقل 

ریلی، اندک باشد، عدم اتصال بنادر به راه آهن 

است و همچنین پایانه  ها، پایانه  های همگونی 

نیستند. وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با 

اشاره به مرز دریایی طوالنی کشور در شمال و 

جنوب، تصریح کرد: آبادانی سواحل مکران که 

دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرس��ازی است 

و م��ورد تاکید مق��ام معظم رهب��ری و رییس 

 جمهور منتخب اس��ت، جزو دس��تور کارهایی 

اس��ت که در دولت س��یزدهم مجدانه پیگیری 

خواهد ش��د. قاس��می با بیان اینکه بنادر مهم 

و بزرگی همچون ش��هید رجایی، امام خمینی 

و چابه��ار در دوران مس��ئولیت وی در  )ره( 

ق��رارگاه خاتم  االنبیاء احداث ش��د و توس��عه 

یافت، خاطرنش��ان کرد: ام��روز در حوزه بندر 

نیاز به توس��عه داریم چرا که ۹0 درصد حمل 

 و نق��ل جهانی از طریق دریا انجام می  ش��ود و 

ظرفیت  ه��ای حمل  و نقل دریایی در کش��ور 

بسیار زیاد است، بدین جهت ایران برای توسعه 

حمل و نقل دریایی و گس��ترش ارتباط دریایی 

با س��ایر کش��ورها توان و فرصت زی��ادی دارد. 

تهاتر نفت با هدف ساخت پروژه  های 

حمل و نقلی

وی ب��ا بیان اینکه حمل و نق��ل دریایی و مرز 

دریایی طوالنی مزیت های بی ش��ماری دارد،  

تصریح کرد: توسعه س��واحل مکران موضوعی 

ف��را وزارتخان��ه  ای اس��ت و ض��رورت دارد که 

تمام بخش های مرتبط در این راستا همکاری 

داشته باش��ند. وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید 

ب��ر اینکه در توس��عه حم��ل و نق��ل دریایی، 

گردش��گری دریایی و سایر بخش های مرتبط 

 بایس��تی از ظرفی��ت  ه��ای بخ��ش خصوصی 

بهره منده شویم، گفت: روش  های تامین منابع 

 مال��ی برای انج��ام پروژه  های ب��زرگ مقیاس 

می تواند BOT ،BOO و تهاتر باشد، همچنین 

تهاتر نفت با هدف س��اخت پروژه  های حمل و 

نقل��ی در دس��تور کار ق��رار خواه��د گرف��ت. 

ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران

وی با بیان اینکه از س��رمایه  گذاران خارجی و 

داخلی دعوت می  کنیم تا در پروژه های توسعه 

ای حوزه حمل و نقل دریایی مش��ارکت کنند، 

افزود: با ش��یوه  س��ازی و ایج��اد جذابیت  های 

سرمایه گذاری، س��رمایه گذاران می توانند در 

تکمیل پروژه  ها مش��ارکت کنند و سود ببرند. 

وزیر راه و شهرس��ازی که در برنامه تیتر امشب 

صحبت می کرد، بیان داش��ت: در انجام پروژه 

 های حمل و نقلی به دنبال شرکت  های خارجی 

هستیم و مذاکراتی نیز انجام خواهد شد، از اینرو 

در برنامه اس��ت با روش  هایی غیر از اس��تفاده 

از منابع دولتی و با اس��تفاده از توان س��رمایه 

 گذاران بخش خصوصی، پروژه  ها را فعال کنیم.
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بی  توجهی به دریا در سند ملی آمایش کشور / فعالیت غیر هم  افزا ۱۴ دستگاه و سازمان در امر دریا 

رئیس کمیته توس�عه دریا  محور مجمع تش�خیص مصلحت نظام با بیان اینکه در سند ملی آمایش کشور، توجهی به امر 
دریا نش�ده اس�ت، گفت: از جهت آمایش سرزمینی هیچ شهر پرجمعیت کشور ما در کنار ساحل قرار ندارد درحالیکه ۸۰ 

درصد شهرهای جهان در کنار ساحل یا رودخانه جایابی شده  اند.

یکی از ظرفیت  های مادی کشور که به  رغم توجه 
مکرر در برنامه دولت  ها مورد توجه بوده، اما در 
ادوار مختلف مورد اس��تفاده قرار نگرفته، بهره 
 مندی اقتصادی و غیراقتصادی کشور از سواحل 
کشور و دسترسی به دریاها است. به این منظور 
با توجه به استقرار دولت جدید و خصوصا وزیر 
راه و شهرس��ازی، حس��ن بیک محمد لو رئیس 
کمیت��ه توس��عه دریا  محور مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در مصاحبه ای به ابعادی از این 
ظرفیت خدادادی و ویژه کشور پرداخته است.
در ابتدا نکاتی درباره ظرفیت کشور در 
موضوع دریا، سواحل و جایگاه کشور ما 

بفرمایید؟
کش��ور م��ا بی��ش از 5 ه��زار و ۷00 کیلومتر 
م��رز دریای��ی دارد و ی��ک کش��ور دریای��ی 
 در مقاب��ل کش��ورهای محص��ور در خش��کی
)land locked( تلقی می  شود. از سوی دیگر 

جایگاه ژئواستراتژیک کشور در مسیر ترانزیت 
جهانی و تمرکز منابع انرژی جهان لزوم توجه به 
این موهبت را نمایان می  سازد. همین موضوع را 
توجه بفرمایید، ظرفیت ترانزیتی کشور از سال 
۹۲ کاهشی بوده و نتوانسته  ایم از مواهب ارزی 
ترانزیت اس��تفاده کنیم. کشور ما دارای حدود 
۳5 جزیره اس��ت که تقریبا نصف آن مسکونی 
اس��ت؛ اما دقت کنید سیاست مسکونی  سازی 
جزایر و افزایش جمعیت در سال  های مختلف 
با موفقیت همراه نبوده اس��ت. از جهت آمایش 
سرزمینی هیچ شهر پرجمعیت کشور ما در کنار 
ساحل قرار ندارد درحالیکه ۸0 درصد شهرهای 

جهان در کنار س��احل یا رودخانه جایابی شده 

 اند. این نش��ان می  دهد در سال  های متمادی 

نگاه پیش��رفت و توسعه در کش��ور ما، نگاهی 

متمرکزگرا و س��رزمین  محور ب��وده و این باید 

به نگاه بح��ری و متمایل به دریاها تغییر کند.

از لحاظ ش��اخص  ها، س��هم اقتصاد ساحلی ما 

از تولید ناخالص داخل��ی نزدیک به یک درصد 

اس��ت. س��رانه مصرف آبزی در کش��ور حدود 

۱۳ کیلوگرم اس��ت که تقریبا نصف ش��اخص 

کش��ورهای دریایی اس��ت. در بخش س��وخت 

 رس��انی از ب��ازار ۲0 میلی��ارد دالری منطق��ه 

کمت��ر از 5 درص��د را دارا هس��تیم. در م��ورد 

موضوع گردش��گری، دس��تور کار مش��خصی 

نداریم. بخش صنایع دریایی س��هم مطلوبی از 

بازار منطق��ه و جهان ندارد. جالب اس��ت این 

نکت��ه را بگویم در بخش تعمیرات کش��تی ۳0 

درصد س��هم داری��م و این یعن��ی از قریب به 

۱00 میلیون دالر در س��ال محروم هس��تیم و 

ب��ه  طورکلی در رش��ته فعالیت  ه��ای مرتبط 
ب��ا دریا از بالتکلیفی س��اختاری رنج می  بریم.
در کشور ما از جهات راهبردی و عملیاتی 

چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟

در کش��ور ما دس��تگاه  های مختلف��ی در امور 

مربوط به دریا دخیل هس��تند که خب همین 

اخت��الل نهادی و س��ازمانی یک��ی از مواردی 

است که باعث شده جریان کار به  طور مطلوب 

پیگیری نشود. از سازمان بنادر و دریانوردی در 

وزارت راه و شهرس��ازی تا س��ازمان شیالت در 

وزارت جهاد کشاورزی، معاونت محیط  زیست 

دریایی در س��ازمان محیط  زیست تا نیروهای 

نظام��ی  و انتظامی  و ... مطالعه  ای انجام  ش��ده 

که نشان می  دهد ۱۴ دستگاه و سازمان در امر 

دریا به  طور هم  افزا فعالیت نمی  کنند. در سال  

های گذشته برای تجمیع این انرژی  ها خصوصا 

در س��واحل مکران، شورایی تشکیل شده است 

به نام شورای توسعه سواحل مکران که دبیری 
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این ش��ورا در یک س��ال میان سه بخش در 

دول��ت، از وزارت دفاع تا معاونت اول و نهایتا 

وزارت راه و شهرس��ازی، جابه  جا شده و هم 

 اکنون هم این ش��ورا ب��ه طور ناقصی فعالیت 

می  کند، بطوریکه در یک س��ال گذشته این 

ش��ورا تنها یک جلس��ه برگزار کرده اس��ت. 

درحالیک��ه مدیری��ت راهبردی بی��ش از ۶0 

پ��روژه ملی با بیش از ۸0 هزار میلیارد تومان 

در س��واحل مکران را به عه��ده دارد. به این 

منظور یکی از مواردی که رهبری انقالب برای 

تدوین سیاست به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام محول کرده  اند، تدوین سیاس��ت  های 

کلی توس��عه دریا محور است که این موضوع 

با مشارکت همه ذینفعان از نیروهای نظامی 

 ت��ا بخش  های دولت��ی و غیردولتی و فعاالن 

دانش��گاهی انجام پذیرفته و در مراحل نهایی 

بررس��ی و ابالغ اس��ت. این نکته الزم به ذکر 

اس��ت که در مسیر تدوین این سیاست  ها به 

بخش  های فرهنگی، اجتماعی دریا و سواحل 

نیز توجه ویژه  ای شده است. یکی از ظرفیت 

 ه��ای مغفول همین ظرفیت  ه��ای فرهنگی 

س��احل  نشینان ماست که ترکیب ویژه  ای از 

اقوام با آداب و سنن مختلفی را تشکیل داده 

اس��ت. برای این مهم از لحاظ اثرگذاری  های 

فرهنگی و تمدنی در داخل کشور و کشورهای 

همسایه، باید فکر و برنامه  ریزی خاصی داشت.
با توجه به روی کار آمدن دولت 

سیزدهم، فکر می  کنید انتظارات بخش 
دریایی کشور از دولت جدید و رئیس  

جمهور چه مواردی است؟
باتوجه به مطالع��ات خوبی که در این زمینه 
صورت پذیرفت��ه و همچنین حضور فعاالن و 
دلس��وزان در این بخش به نظرم می  توان در 
کوتاه  مدت، با برنامه  ریزی مناس��ب حداقل 
سهم اقتصاد س��احلی از تولید ناخالص ملی 
)GDP( را به میزان دو برابر ارتقا داد. به این 

منظ��ور توجه به برخی چالش  های راهبردی 
می  تواند برای ش��روع کار مناس��ب باشد که 
البته مطالع��ات ما در مجمع ه��م موید این 
م��وارد اس��ت. اول تعیی��ن تکلیف س��اختار 
تصمیم  گیری در امور دریایی کش��ور. در این 
موضوع س��اماندهی و ارتقای شورای توسعه 
س��واحل مکران و دادن اختیارات و اس��تقرار 

نظام رصد مستمر از ضروریات است. دومین 
نکته ایجاد ه��م  آوایی در برنامه  های آمایش 
سرزمینی استان  های ساحلی، برنامه آمایش 
س��واحل مکران که سال گذشته ابالغ شده و 
ایجاد تناسب اس��تان  های همسایه با استان 
 های ساحلی اس��ت. درحالیکه در سند ملی 
آمایش کشور، توجهی به امر دریا نشده است. 
الزمه این کار بازنگری در اسناد آمایش است 
ک��ه به نوعی یک تقس��یم کار ملی را نمایان 
می  سازد. پیشنهاد ش��روع این فرآیند توجه 
جدی ب��ه همکاری س��ازمان برنامه و بودجه 
به  عن��وان تدوین  کننده اس��ناد آمایش��ی و 
س��ازمان بنادر و دریانوردی به  عنوان تدوین  
کننده برنامه مدیریت یکپارچه ساحلی است 
که ظرفی��ت این دو س��ازمان االن برای این 
کار آماده نیس��ت و باید برنامه تحولی جدی 
تدارک دیده ش��ود. چالش سوم هم توجه به 
منابع مالی عظیم مردمی  اس��ت. ببینید همه 
می  دانیم که تحریم  های ظالمانه در مس��یر 
اداره کشور اختالالتی را ایجاد کرده است، اما 
ب��رای رفع اثر تحریم  ها، می  توان با ابزارهای 
نوی��ن مالی و اصوال طراحی نظام تامین مالی 
برای بخش دریا و سواحل، نقدینگی ویرانگر 
در کش��ور را ب��ه پروژه  های س��ودآور بخش 
دریا رهنمون س��اخت. از مهمتری��ن ابزارها 
در ای��ن بخش می  توان ب��ه طراحی صندوق  
های س��رمایه  گذاری ملی در قالب مشارکت 
عموم��ی  و خصوصی PPP اش��اره کرد. چون 
بحث تحریم  ها مطرح شد الزم است این نکته 
را اشاره کنم که براساس گزارش  های متعدد 
بخش حمل  و نقل دریایی کشور با پشتیبانی 
مناسب و مقتضی می  تواند به راحتی چالش  
ه��ای بخش ترانزی��ت و جابه  جای��ی کاال را 
حت��ی در اوج تحریم  ها پش��ت س��ر بگذارد.
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فراخوان بیست و دومین همایش صنایع دریایی
انجمن مهندسی دریایی ایران فراخوان بیست و دومین همایش صنایع دریایی که در روزهای 27 و 2۸ بهمن ماه سال جاری با 
حضور کلیه ارگان های دریایی برگزار خواهد شد را جهت اطالع عالقه مندان برای ارائه مقاالت و حضور در همایش منتشر کرد.

انجمن مهندس��ی دریایی ای��ران در نظر دارد 

بیس��ت و دومین همایش صنایع دریایی را در 

روزه��ای ۲۷ و ۲۸ بهم��ن ماه س��ال جاری با 

همکاری ارگان های دریایی کشور برگزار کند، 

به همین منظور فراخوان همایش جهت اطالع 

عالقه مندان ب��رای ارائه مق��االت و حضور در 

همایش منتش��ر شده است. توسعه دریا محور، 

مدیری��ت و اقتصاد دریای��ی، صنایع نفت و گاز 

دریای��ی، دریان��وردی و حمل و نق��ل دریایی، 

قوانین، مقررات و استانداردها، ایمنی، بهداشت 

و محی��ط زیس��ت دریایی، ش��رایط محیطی و 

هواشناس��ی دریا، طراحی و ساخت شناورهای 

دریایی، تاسیسات ساحلی و فراساحلی، فناوری 

ه��ای نوین و انرژی ه��ای تجدید پذیر دریایی 

و س��رمایه های انس��انی یازده محور اصلی این 

همایش هس��تند. دبیرخانه بیس��ت و دومین 

همایش صنایع دریایی از عموم پژوهش��گران، 

گذاران،  متخصصان، سیاس��ت  دانش��گاهیان، 

مدیران و دیگر صاحبنظران عالقمند به توسعه 

صنایع و امور دریایی کشور دعوت نمود با حضور 

فعال خود از طریق ارائه مقاله، شرکت در کارگاه 

آموزش��ی و حضور در همایش در تحقق اهداف 

آن هم��کاری نمایند. یادآور می ش��ود، آقایان 

دکتر محم��د دقیق دبیر همایش، دکتر محمد 

مونس��ان دبیر کمیته علمی و اطالع رس��انی و 

دکتر س��جاد حاجی زاده دبیر اجرایی همایش 

فوق می باشند. الزم به ذکر است، عالقه مندان 

می توانند تا تاریخ ۲0 آبان ماه ۱۴00 از طریق 

 www.miciran.ir سایت همایش به نش��انی 

اق��دام به ارس��ال مق��االت و آثار خ��ود کنند. 

آدرس دبیرخانه همایش: تهران، خیابان آزادی، میدان استادمعین، ابتدای 21 متری جی، کوچه یکم، پالک 4، واحد 2 
تلفن تماس: 7-442734۹5-۰21 و ۰21-66۰447۹4

 info@miciran.ir :فکس: 44261۰45-۰21      ایمیل همایش
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نامه سرگشاده انجمن مهندسی دریایی ایران به رئیس جمهور
رییس انجمن مهندس�ی دریایی ایران در نامه ای سرگش�اده به رئیس جمهور پیش�نهاداتی را در خصوص "ضرورت توسعه 

دریامحور در رفع مشکل پایدار خشکسالی و تامین امنیت و بقاء آینده ایران" ارائه داد.

مت��ن نامه ریی��س انجمن مهندس��ی دریایی 
 ای��ران ب��ه آی��ت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی 

رئیس  جمهور، بدین شرح است: 
رئیس جمهور محترم جمهوری اسالمی ایران
حضرت حجه االسالم و المسلمین دکتر رئیسی 
موض��وع: ضرورت توس��عه دریامح��ور در رفع 
مشکل پایدار خشکسالی و تامین امنیت و بقاء 

آینده ایران
باسالم و احترام

»توس��عه دریامح��ور« واژه غریبی اس��ت که 
سالهای طوالنی تکرار شده ولی هرگز ضرورت 
آن تابحال درک نش��ده که نتیجه آن، فجایع 
خشکسالی فعلی و معضالت امنیتی و استانی 
ناشی از کم آبی در کشور است. در همه دولتها 
»تفکر بّری« بر »تفکر بحری« غلبه داش��ته و 
نتیج��ه آن تمرکز بر اح��داث صنایع آب بر و 
کش��اورزی و نیز اس��کان جمعی��ت در مرکز 
 ایران و مناطق خش��ک و بیابانی بوده اس��ت.
دوری  و  دری��ا  از  ت��رس  و  ب��ّری«  »تفک��ر 
از دری��ا ی��ک تفک��ر اس��تعمارزده اس��ت که 
بص��ورت تاریخی هم��واره ایرانی��ان را از دریا 
 ترس��انده و دور نگه داشته اس��ت. در مقابل، 
»تفکر بحری« معتقد اس��ت که رویکرد اصلی 
در توس��عه کش��ور باید لزوما، ضرورتا و اجبارا 
»توسعه دریامحور« باشد. در آمایش سرزمین 
در توس��عه دریامحور بای��د تمامی صنایع آب 
بر، بخش عمده کش��اورزی و همچنین غالب 
جمعی��ت ای��ران و بزرگترین ش��هرهای ایران 
باید در کنار س��واحل جانمایی ش��وند. با بروز 
مش��کالت بین الملل��ی گرمایش ک��ره زمین 
مسلما کشورهایی که بخش عمده آنها بیابانی 
و نیمه بیابانی اس��ت با بیش��ترین و حادترین 
مش��کالت روبرو ش��ده و خواهند ش��د و باید 
بیش��ترین دغدغ��ه و ت��الش را در مواجهه با 
این مشکل داشته باشند. خوشبختانه علیرغم 

اینک��ه ای��ران یک کش��ور بیابانی و خش��ک 
محس��وب می شود ولی دارای 5۸00 کیلومتر 
س��واحل اس��ت که البته هرگز از این موهبت 
و مزیت بزرگ بخوبی اس��تفاده نش��ده است. 
متاس��فانه در ادوار گذشته و بخصوص پس از 
جنگ تحمیلی، بزرگترین صنایع آب بر ایران 
نظیر صنایع فوالد، پتروشیمی و پاالیشگاه ها، 
نیروگاه ها، صنایع خودروس��ازی و بزرگترین 
ش��هرک های صنعت��ی ایران در خش��کترین 
اس��تانهای مرک��ز ایران نظیر اصفه��ان، یزد و 
س��منان متمرکز ش��دند. همین اتف��اق برای 
بخش کش��اورزی نیز تکرار ش��د و در نتیجه 
بخ��ش عمده ای از جمعی��ت ایران در مناطق 
بیابان��ی و ک��م آب ای��ران متمرکز ش��ده اند.

انجمن مهندس��ی دریایی ایران و کارشناسان 
خب��ره این ح��وزه معتقدند که تنه��ا راه رفع 
پایدار مش��کل کم آب��ی و خشکس��الی و نیز 
از بی��ن رفتن تاالبها و رودخان��ه ها در ایران، 
اقبال دولت آینده به نگاه »توسعه دریامحور« 
و جبران خس��ارتهای دولته��ای قبلی در این 
حوزه اس��ت. چگونه ممکن اس��ت که با توجه 
ب��ه رش��د جمعی��ت و افزایش نیاز ب��ه برق و 

ان��رژی و محص��والت صنعتی و کش��اورزی، 
امی��دی به رف��ع مش��کالت فعل��ی در آینده 
داشت؟ مسلما چنین چیزی محال خواهد بود.
ل��ذا ب��ا عنایت ب��ه موارد ف��وق، ای��ن انجمن 
پیش��نهاد م��ی کن��د که در ش��روع ب��ه کار 
دولت س��یزدهم که مطاب��ق الزامات بیانه گام 
دوم انقالب، انش��اء اهلل ممل��و از جوانان مومن 
انقالب��ی و تحول آفری��ن خواهد ب��ود، موارد 
زی��ر جزء اولویتهای اصل��ی و مهم قرار گیرند: 
۱- ع��الوه بر توق��ف فوری کلی��ه طرح های 
توس��عه صنایع آب بر در مرکز ایران )همانند 
طرح توسعه فوالد در اصفهان که اخیرا شروع 
شده است(، به کلیه این صنایع یک اولتیماتوم 
۳ س��اله داده شود که در ازای دریافت مشوق 
های��ی مانند دریاف��ت زمین رای��گان در کنار 
سواحل )بخصوص س��واحل جنوب و مکران( 
و معافیت مالیاتی ۱0 س��اله، باید کارخانجات 
و صنای��ع موجود را به س��واحل منتقل کنند.
۲- وزارت جهاد کش��اورزی در یک اقدام چند 
مرحل��ه ای و در ی��ک بازه ۴-۳ س��اله اجازه 
کش��ت در مناط��ق مرکزی کش��ور را محدود 
نموده و بخش عمده کش��اورزی کش��ور را به 
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سواحل شمال و جنوب کشور منتقل نماید. 
در باقیمانده بخش کشاورزی در مرکز کشور 
نیز س��ختگیرانه ترین قوانی��ن برای مدیرت 
بهتر و بهره وری باالتر منابع آبی اعمال گردد.
۳- وزارت راه و شهرس��ازی موظ��ف ش��ود 
ش��هرهای ب��زرگ و پرجمعی��ت و مدرنی را 
در س��واحل جنوبی و بخصوص در س��واحل 
اقیانوس��ی مکران جانمایی کرده و راه های 
ج��اده ای و ریلی مناس��ب برای دسترس��ی 
ایمن، س��ریع، ارزان و راحت به این مناطق 
را اح��داث نماید. بدیهی اس��ت که با انتقال 
بخ��ش مهم��ی از صنع��ت و کش��اورزی به 
مناس��بی  جمعی��ت  خودبخ��ود  س��واحل، 
در ای��ن س��واحل س��اکن خواهن��د ش��د و 
ش��هرهای پرجمعیتی شکل خواهند گرفت.
۴- ط��رح »آمای��ش س��رزمین« ک��ه اخیرا 
برای تبیین دورنمای ۲5 س��ال آینده ابالغ 
ش��ده )تا س��ال ۱۴۲۴( بطور اساسی مورد 
بازنگ��ری قرار گی��رد چراکه پایه و اس��اس 
آن همچن��ان ب��ر اس��اس تفکر ب��ری و دور 
بودن از س��واحل و جزایر بنا ش��ده اس��ت.
5- تاکنون از پتانس��یل های ب��االی جزایر 
کش��ور بخوبی و بدرس��تی اس��تفاده نشده 
اس��ت که الزم است تمرکز و همت بیشتری 
برای فعال نمودن اقتص��اد جزایر اختصاص 
یاب��د. اس��تعدادهای جزایر ای��ران به حدی 
اس��ت که م��ی تواند بخ��ش مهم��ی از بار 
اقتص��اد ایران را به دوش بکش��د. اس��تفاده 

از خ��وش فکرتری��ن و توانمندترین مدیران 
دولت��ی در این ح��وزه از ضروریات اس��ت. 
۶- تقس��یمات استانی در س��واحل جنوبی 
کش��ور باید تغیی��ر یابد. هم اکنون اس��تان 
هرمزگان ح��دود نیمی از س��واحل جنوبی 
و جزای��ر را در اختی��ار دارد و این مس��ئله 
باعث عدم تمرکز مناسب مدیران استانی به 
 همه بخش ها و جزایر ش��ده است. تشکیل 
»استان جزایر« به عنوان یک استان مستقل و 
تشکیل استان مکران غربی و شرقی در امتداد 
س��واحل مکران و دسترسی استان فارس به 
دری��ا از مطالبات قدیمی توس��عه دریامحور 
بوده ک��ه تاکنون اجرایی نش��ده و منجر به 
عقب افتادگی و محرومیت حاد این مناطق و 
ناش��ناخته ماندن ظرفیتهای آنها شده است. 
۷- فعال نمودن شاخه های مختلف و مغفول 
مانده صنایع دریایی باید مورد اهتمام جدی 
وزارت صمت باش��د. ای��ن صنایع می توانند 
کل اقتصاد س��واحل را متح��ول کنند مانند 

صنایع کش��تی س��ازی و تعمیرات کش��تی، 
صنایع ش��یالت و پ��رورش صنعتی آبزیان و 
صنایع پایین دس��تی محصوالت ش��یالتی، 
گردشگری س��احلی و دریایی )بعنوان عامل 
ایجاد اش��تغال فراگیر و ارزان در س��واحل(، 
خدمات بندری و دریایی و س��وخت رسانی 
به کش��تی های عبوری )بانکرینگ(، صنایع 
اوراق و بازیافت کش��تی ه��ا )با لحاظ کردن 
مالحظات زیس��ت محیطی و مناس��ب برای 
جزای��ر( و غی��ره که ه��ر یک دهها ش��اخه 
صنعتی زیر مجموعه خود را فعال می کنند.
۸- تقاضا می گردد در انتخاب وزرا و مدیران ارشد 
از افرادی استفاده گردد که به »توسعه دریامحور« 
باور قلبی و ش��ناخت داشته باشند. طی نمودن 
این مس��یر دش��وار و تحول آفرین با مدیرانی که 
همانند چهار دهه گذش��ته اعتق��ادی به اقتصاد 
دری��ا و ظرفیتهای آن ندارند، غیرممکن اس��ت.
انجم��ن مهندس��ی دریایی با به��ره مندی 
از پش��توانه کارشناس��ی و تخصصی جامعه 
دریایی کش��ور، آمادگی خود را در خصوص 
هرگونه همفکری و هم��کاری در این حوزه 
اعالم نموده و آماده است در صورت نیاز آن 
دولت و وزرای محترم، برنامه های خود جهت 
تس��ریع در توس��عه دریامحور را ارائه نماید.

باتشکر
رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی

به نیابت از کارشناسان خبره حوزه دریایی و سواحل
دکتر مهدی عجمی

ارسال نامه انجمن مهندسی دریایی ایران توسط رئیس  دفتر رئیس  جمهور به نهادهای ذیربط

نام��ه ریی��س انجم��ن مهندس��ی دریایی 
ایران ب��ه آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی 
رئی��س  جمهور که مورخ ۱۶ مرداد ۱۴00 
توس��ط غالمحس��ین  بود،  ارس��ال ش��ده 
اس��ماعیلی رئی��س  دفت��ر رئی��س  جمهور 
ب��ا موضوع "ضرورت توس��عه دری��ا محور 
و  خشکس��الی  پای��دار  مش��کل  رف��ع  در 
 تامی��ن امنی��ت و بق��اء آینده ای��ران" به 

رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و رونوش��ت آن ب��ه کاظم خ��اوازی وزیر 
جهاد کش��اورزی، رس��تم قاسمی وزیر راه 
میرکاظم��ی  سیدمس��عود  شهرس��ازی،  و 
مع��اون ریی��س جمهور و رییس س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه و معاون��ت هماهنگ��ی، 
پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت جهت 
مالحظ��ه و به��ره برداری ارس��ال گردید.

نامه انجمن مهندسی دریایی ایران به رییس جمهور توسط رئیس  دفتر رئیس  جمهور به نهادهای ذیربط ارجاع شد.
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توسعه دریا محور یعنی اقتصاد کشور بر پایه دریا
عضو هیات مدیره انجمن مهندس�ی دریایی ایران با تاکید به اینکه بایس�تی در جهت توسعه بنادر کشور، رشد و توسعه 
حمل و نقل دریایی و توسعه دریا محور حرکت کنیم، اظهار داشت: توسعه دریا محور یعنی اینکه کشوری که دارای دریا 

می باشد الزم است اقتصاد آن برپایه دریا باشد.

همایون یوس��فی ب��ا بیان اینک��ه انجمن 
مهندس��ی دریای��ی ایران نزدی��ک به ۲۳ 
س��ال س��ابقه خدمت در کش��ور را دارد و 
یکی از انجمن های برند و با اعتبار اس��ت 
که جای��گاه و رتبه علمی باالیی در وزارت 
عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری دارد، اظهار 
داشت: هدف از ایجاد انجمن برنامه ریزی 
های مناس��ب در زمینه رش��د و توس��عه 
صنایع دریایی کش��ور است که سعی دارد 
تکنولوژی، دانش، فرهنگ، حرفه و کسب 
و کار دریای��ی را از طری��ق تالش گروهی 
تعالی بخش��د. عضو هی��ات مدیره انجمن 
مهندسی دریایی ایران در گفتگو با نشریه 
مهندسی دریا ادامه داد: مقاالت بسیار قابل 
قبولی هم در نش��ریات علمی – پژوهشی 
این انجمن به چاپ می رسد که می تواند 
انع��کاس علمی خوب��ی در جامعه دریایی 
کشور باش��د. وی افزود: از طرفی برگزاری 
همایش های متعدد باعث ش��ده است که 
بین ارگان ها و سازمان های مرتبط دریایی 
در کشور یکپارچگی ایجاد شود. این مقوله 
بسیار مهمی است زیرا عدم یکپارچگی در 
بین سازمان ها و ارگانهای دریایی معضلی 
بوده اس��ت ک��ه انجمن در م��دت فعالیت 
خود بخوبی توانس��ته در این راس��تا قدم 
های مهم و بس��یار مفیدی بردارد. یوسفی 
با بیان اینک��ه از فعالیت های مهم انجمن 
مهندس��ی دریایی ایران ک��ه می توان نام 
برد کمیته ه��ای تخصصی، همایش های 
داخلی و بین المللی است که سالهاست به 

شکل بسیار مطلوبی برگزار می شود، بیان 
داشت: انجمن دارای کمیته های تخصصی 
متعددی اس��ت که با حضور کارشناس��ان 
س��ازمان ه��ا، ارگانها و ش��رکتها ب��ا بیان 
نقطه نظرات و مشکالتش��ان در راس��تای 
بهبود و ارائ��ه راهکارها به این بخش ها و 
صنایع دریایی کشور شکل گرفته است که 
ماحصل آن به عنوان پیشنهاد در راستای 
حل مشکالت و معضالت صنایع دریایی به 
مراجع ذیصالح ارائه می شود. عضو هیات 
مدیره انجمن مهندس��ی دریایی ایران در 
ادامه با بیان اینک��ه در بحث حمل و نقل 
دریایی باید به س��مت و س��ویی برویم که 
بنادرمان روند رو به رشدی همچون سایر 
بنادر دنیا داش��ته باشند، چون هنوز بنادر 
ما در نس��ل دو هس��تند و در حال حاضر 
در دنیا بنادر به س��مت بنادر نس��ل سه یا 
چهار حرکت می کنند، اظهار داشت: نیاز 

اس��ت حمل و نقل دریایی با فناوری های 
نوین بطور چش��مگیر توس��عه پیدا کند و 
ش��کل بگی��رد. انجمن باید در این راس��تا 
راهکارهای��ی را ارائ��ه دهد و الزم اس��ت 
توجه بیشتر مس��ئولین به این موضوعات 
جلب ش��ود. وی بیان داش��ت: هم اکنون 
ک��ه در جامعه بح��ث توس��عه دریامحور 
شکل گرفته است، با وجود دریا در شمال 
و جنوب کش��ور بایس��تی از این قابلیت و 
نعمت خدادادی بهره مند شویم و استفاده 
کنی��م و بتوانی��م گامهای مثبت��ی در این 
راس��تا برداریم. یوسفی با اش��اره به اینکه 
به حوزه حم��ل و نقل دریایی در کل دنیا 
توجه خاصی می شود و در جهت هوشمند 
 س��ازی بنادر تالش ه��ای زی��ادی انجام 
می گ��ردد، افزود: از کش��ورهای توس��عه 
یافت��ه الگو برداری کنی��م و ببینیم رقبای 
 م��ا در خلیج ف��ارس چه کارهای��ی انجام 
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می دهند. این استاد دانشگاه افزود: بطور 
مثال بندر فاو عراق رقیب بندر خرمشهر 
می باش��د، آنها در حال توسعه این بندر 
هس��تند به همی��ن دلیل عالق��ه ای به 
الیروبی مشترک اروند رود ندارند تا بندر 
خرمش��هر نتواند با آنه��ا در آینده رقابت 
کند. یوس��فی با تاکید به اینکه بایستی 
در جهت توس��عه بنادر کش��ور، رش��د و 
توسعه حمل و نقل دریایی و توسعه دریا 
محور حرکت کنیم، اظهار داشت: توسعه 
دریا مح��ور یعن��ی اینکه کش��وری که 
دارای دریا می باش��د الزم است اقتصاد 

آن برپای��ه دریا باش��د و موضوع افزایش 
جمعیت در سواحل کشور یکی از مولفه 
های بحث توس��عه دریا محور می باشد. 
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته 
بنادرش��ان از پایتخت های آنها توس��عه 
یافته تر هستند که می توان بطور مثال 
از ش��انگهای چی��ن، آمس��تردام هلند، 
هامب��ورگ آلمان، نیوی��ورک آمریکا و ... 
نام برد. یوسفی تاکید کرد: باید در جهت 
افزایش جمعیت شهرهای بندری کشور 
حرکت کنیم و الزم است خطوط ریلی و 
جاده ای مناسب برای شهرهای ساحلی 

ایج��اد کنی��م. توجه به محیط زیس��ت، 
ارتقاء ترانزیت کاال و توسعه حمل و نقل 
پسکرانه ای مواردی است که در راستای 
توسعه دریا محور باید به آنها توجه ویژه 
ای از سوی مسئولین و ارگان های ذیربط 
شود. عضو هیات مدیره انجمن مهندسی 
دریای��ی ای��ران در پای��ان از مس��ئولین 
درخواس��ت کرد که به ای��ن موارد توجه 
خاصی داش��ته باشند تا بتوانیم جمعیت 
کش��ور را به س��مت ش��هرهای بندری 
س��وق دهیم و نیاز اس��ت ک��ه امکاناتی 
برای ای��ن منظور فراهم و تامین ش��ود.

توسعه دریا محور یک ضرورت راهبردی
عض�و هیات مدیره انجمن مهندس�ی دریای�ی ایران با بیان اینک�ه برنامه انجمن در دوره جدی�د، پررنگ نمودن نقش و 
جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کش�ور اس�ت، گفت: مهمترین هدفمان گس�ترش دانش فنی و ایجاد ارتباطات علمی و 

عملی در زمینه صنایع دریایی است.

محمد دقیق با بی��ان اینکه برنامه اصلی 
هی��ات مدیره جدی��د انجم��ن، پررنگ 
نمودن نق��ش و جایگاه صنای��ع دریایی 
در اقتصاد کش��ور اس��ت، اظهار داشت: 
مهمترین هدفمان گسترش دانش فنی و 
ایجاد ارتباطات علمی و عملی در زمینه 
صنایع دریایی بصورت عام و س��ازه های 
دریایی بصورت خاص است. عضو هیات 
مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در 
گفتگو با مهندس��ی دریا ب��ا بیان اینکه 
خوش��بختانه علیرغ��م آنکه ای��ران یک 
کشور بیابانی و خشک محسوب می شود 
ولی دارای 5۸00 کیلومتر سواحل است 
ک��ه البته هرگز از ای��ن موهبت و مزیت 
بزرگ بخوبی استفاده نشده است، تاکید 
کرد: توسعه دریا، یک محور الزامي جهت 
برنامه توس��عه کش��ور بوده و استفاده از 
ای��ن برنامه توس��عه اي، ی��ک ضرورت 

راهبردي مي باش��د. محمد دقیق با بیان 
اینکه یکی از ظرفیت های هر کشور که 
دارای دریا و س��احل می باش��د، اقتصاد 
دریا و اس��تفاده از پتانسیل آن در جهت 
اش��تغال زایی و رفع بیکاری می باش��د، 

گفت: صنایع دریایی حوزه های متنوعی 
را مانند حمل و نقل دریایی، س��اخت و 
تعمیر کش��تی، صنایع فراساحل، انرژی 
های تجدیدپذی��ر، نظامی، تأمین مواد و 
دریایی، شیالت  گردش��گری  تجهیزات، 
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و ... ش��امل می شود و اس��تفاده از تمام 
ظرفیت ه��ای دری��ا تاثیر مس��تقیم بر 
اقتصاد کش��ور دارد. از آنجاییکه صنایع 
دریایی در بخش نفت وگاز و توسعه دریا 
محور در بخش فراس��احل و س��واحل و 
بنادر، به عنوان نیروی محرکه اقتصادی 
محس��وب می شود، این اس��تاد دانشگاه 
در ادام��ه به دو بخش مرتب��ط با هم به 
تاریخچه توس��عه صنعت نف��ت در ایران 
)بخش ال��ف( و همچنین روند توس��عه 
پارس جنوب��ی پس از انقالب اس��المی 
)بخ��ش ب( پرداخ��ت و گفت: در بخش 
)الف( یا صنعت نفت و گاز و اس��تحصال 
مخازن هیدروکربوری بنحو گسترده ای 
پیش��رفت قابل توجه��ی را در جمهوري 
اس��المي ایران به خ��ود اختصاص داده 
است. عضو هیات مدیره انجمن مهندسی 
دریایی ایران، افزود: این پیش��رفت ها به 
هیچ وجه در صنعت نفت و گاز بی دلیل 
نیست چرا که ایران با حدود ۳۳ تریلیون 
مترمکعب(  میلیون   ۳۳000( مترمکعب 
مخازن ش��ناخته ش��ده گاز، رتبه دوم را 
در س��طح جهان بعد از روسیه داراست و 
با حدود 550 میلیارد بش��که نفت درجا 
و ۱55 میلی��ارد بش��که )۱55 میلی��ون 
بشکه( نفت خام قابل استحصال تقریبا" 
۱۲ درصد مخازن ش��ناخته شده نفت را 
در اختیار دارد. این استاد دانشگاه با بیان 
اینکه تاریخچه اس��تخراج نفت در ایران 
به کارهای آقای دارس��ی در سال ۱۹0۱ 
می رس��د که در نهایت در س��ال ۱۹05 
ش��رکت Burmah Oil Company را 
تاسیس نمودند، افزود: پس از آن از سال 
۱۹0۸ در منطقه نفتی مس��جد سلیمان 
)Masjid-i-Suleiman( اس��تخراج نفت 
بصورت مداوم انجام می شد و در نهایت در 

سال ۱۹۳5، یک امتیاز انحصاری را برای 
اس��تخراج نفت ایران به ش��رکت آنگلو-

 Concession Syndicate( پرش��یا 
 Limited, Anglo-Persian Oil
Company( ارائه ش��د ک��ه با روی کار 
آم��دن دکتر مص��دق در س��ال ۱۹5۱، 
موضوع ملی شدن صنعت ایران بصورت 
علنی مطرح گردید. به گفته این اس��تاد 
دانش��گاه در نهایت با س��رنگون ش��دن 
ایشان در س��ال ۱۹5۳، مجددا" شرکت 
های نفتی خارجی در ایران سرکار آمدند. 
ترکیب همکاری ش��رکت های نفتی که 
در س��ال ۱۹5۴ در ای��ران فعالیت خود 
را آغ��از نمودند بصورت زیر بوده اس��ت 
و مابقی %5 س��هم باقیمانده نیز بین نه 
شرکت نفتی آمریکایی تقسیم شده بود. 
- BP, 40%;
- Royal Dutch Shell, 14%;
- Gulf )America(, 7%;
- Sokoni )America(, 7%;
- Standard Oil New Jersi, 7%;
- Standard Oil California, 7%;
- Texas, 7%;
- France, 6%.

وی ادام��ه داد: در بخش )ب( یعنی روند 
توس��عه پ��ارس جنوبی پ��س از انقالب 
اسالمی، مطالعات اولیه در خصوص پارس 
جنوبی در رژیم پیش��ین انجام شد ولی 
این پروژه ها در همان دوره کنار گذاشته 
ش��د تا اینکه پس از انقالب، شرکت ملی 
حفاری ایران، NIDC، در س��ال ۱۹۷۹ 
بوجود آمد و با توجه به س��وابق موجود،  
اولی��ن گزارش ه��ا در خص��وص وجود 
مناب��ع ۱.۷ میلی��ون مترمکع��ب پارس 
جنوب��ی به شکس��ت انجامی��د. به گفته 
محم��د دقی��ق در اواخر رژیم گذش��ته، 

پروژه های نفتی توس��ط چهار مجموعه 
 Joint ش��رکت ها بصورت کنسرس��یوم
Venture به مراحل بهره برداری رسید:
1- Agip )Sirip(, Amoco )Ipac(, 

Arco, Murphy, Sun Union 

)Lapco( and Agip )Italy(;

2- ONGC;

3- Philips )Iminoco(;

4- Elf (Sofiran).

عض��و هیات مدی��ره انجمن مهندس��ی 
دریایی ایران با اشاره به آغاز پروژه های 
نفت و گاز مربوط به بازسازی سکوها از 
سال ۱۳۷۳، گفت: کم کم با استفاده از 
منابع و مراجع خارجی، پیش��رفت های 
قابل توجهی در زمینه طراحی و ساخت 
سازه های دریایی حاصل گردید. محمد 
دقیق گفت: علیرغم فعالیت های زیادی 
ک��ه در موسس��ات بین الملل��ی همانند 
API ,DNV و … ب��ا تدوین متجاوز از 

صدها استاندارد، آیین نامه، توصیه های 
کاربردی و مق��ررات فنی و ... در زمینه 
نف��ت و گاز ارائ��ه داده ش��د و مدارک 
 فن��ی موسس��ات رده بن��دی همچ��ون

 Lloyds ,GL ,BV ,NPD ,ISO

و س��ایر تالیف��ات و مجموع��ه هایی که 
ب��ه زبان ه��ای خارجی توس��ط افراد و 
س��ازمان ها انتش��ار یافته است کمبود 
قاب��ل مالحظ��ه ای در خصوص مدارک 
فن��ی پروژه ه��ا در زبان فارس��ی دیده 
می ش��د و هن��وز هم پس از گذش��ت 
ح��دود س��ه ده��ه، ش��مار م��دارک و 
انتش��ارات فنی داخلی در زمینه صنایع 
باالدستی نفت بس��یار اندک می باشد.
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انجمن مهندسی دریایی ایران دارایی و سرمایه ملی برای صنایع دریایی کشور
عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: انجمن در این برهه زمانی و متناسب با توسعه دریا محور و نگاه 
ویژه مس�ئولین به توان داخلی کش�ور، می تواند نقش منحصر به فردی را ایفا نماید و یک دارایی و س�رمایه ملی برای 

صنایع دریایی کشور است.

پ��درام عدال��ت دکت��رای مهندس��ی دریا 
و عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه صنعت 
نف��ت ب��ه عن��وان عض��و هی��ات مدی��ره 
 انجم��ن مهندس��ی دریایی ای��ران انتخاب 
ش��ده اند که به همین بهان��ه گفتگویی با 
وی انجام داده ایم که در ادامه می  خوانید: 

ضمن عرض تبریک به جنابعالی، 
برنامه و هدف گذاری هیات مدیره 
جدید در این دو سال پیش رو در 

خصوص فعالیت های انجمن چیست؟
با سالم و تش��کر از شما؛ برنامه ها و هدف 
گ��ذاری ه��ای ص��ورت گرفت��ه در هیات 
مدیره به س��ه دسته کلی تثبیتی در کوتاه 
م��دت، تطبیق��ی در میان مدت و انش��اا... 
توس��عه ای در بلن��د م��دت خواه��د بود.

در س��ال های اخی��ر متاس��فانه دو اتفاق 
ناخواسته و نامطلوب برای انجمن مهندسی 
دریایی ایران افتاده اس��ت که یکی مختص 
این انجم��ن بوده و دیگ��ری بیماری همه 
گی��ر کرون��ا که به ص��ورت فراگی��ر دیگر 
فعالیت ها را در س��طح کشور و دنیا تحت 
ش��عاع خود قرار داده اس��ت. متناس��ب با 
فضای حاکم س��ه فاز کلی تثبیت در مسیر 
صحیح مورد مطالبه جامعه دریایی کشور، 
تطبیق فعالیت ه��ای انجمن با محدودیت 
ه��ا و فرصت های پیش آمده در کش��ور و 
توسعه ای در بستر و مسیری مطلوب برای 
انجمن مهندسی دریای ایران متصور است.

در فاز تثبی��ت هدف بازگردان��دن انجمن 
مهندسی دریایی ایران بر روی مسیر اصلی و 
رفع و حل مسائل و مشکالتی بوده که برای 
انجمن در این چند س��ال اخیر پیش آمده 
است که این مرحله به عنوان اصالح سنگ 
زی��ر بنای تحوالت جدید در انجمن خواهد 
بود ک��ه مطمئنا بدون احتمام و خواس��ت 
جدی جامعه دریایی )دانش��گاه و صنعت( 
ام��کان پذیر نخواد بود. بی ش��ک طی این 
مسیر نیازمند تالش، گذشت و حمایت است.
هم��ه گی��ری کرونا که اکث��ر فعالیت های 
کش��ور و دنیا از س��ال ۱۳۹۸ متناس��ب با 
آن تغییر کرده اس��ت، هم��راه با تهدیدات 
و محدودیت هایی که داش��ته فرصت های 
منحص��ر به ف��ردی را خصوص��ا در زمینه 
اجرای��ی نمودن ارتباط بدون مرز و س��ریع 
از بس��تر فضای مجازی فراهم نموده است 

 ک��ه این خود ام��کان توس��عه ارتباطات و 
به��ره من��دی از پتانس��یل ه��ای علمی و 
تخصص��ی را فارغ از موضوع بعد مس��افت 
فراهم می نماید. انجمن مهندس��ی دریایی 
ای��ران به عنوان یک س��ازمان م��ردم نهاد 
)NGO( ب��ا قدمتی بی��ش از دو دهه در 
 صنعت تازه توس��عه یافته دریایی کش��ور، 
می بایست خود را با شرایط فعلی و متناسب 
با نیاز جامعه علمی و صنعتی کشور تطبیق 
ده��د که هم��ان ف��از دوم ه��دف گذاری 
هی��ات مدیره جدید را ش��امل می ش��ود.

نهایت��اً با حمای��ت همه جانب��ه و مطالبه 
گران��ه تعامل��ی می��ان انجم��ن و جامع��ه 
دریایی کش��ور )دانش��گاه و صنعت( و نیز 
ایجاد بس��ترهای مناس��ب و متناس��ب با 
ش��کل گیری فضاهای ارتباط��ی )با وجود 
تمام��ی تحدیدات و فرص��ت ها( و هم گام 
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دبیرخانه انجمن مهندسی دریایی ایران اعالم کرد که محل دفتر این انجمن تغییر یافت.

اطالعیه تغییر آدرس انجمن مهندسی دریایی ایران

با عزم جدی تر از پیش حاکمیتی کشور 
ب��ر توان و تولی��د داخل؛ ب��ه فضل الهی 
انجمن می بایس��ت به س��رعت وارد فاز 
توس��عه ای در این فض��ای جدید گردد. 
انجمن مهندسی دریایی ایران باید 

به چه سمتی برود تا بتواند به اهداف 
خود دست یابد؟ 

انجم��ن مهندس��ی دریای��ی ای��ران ب��ا 
بی��ش از دو دهه عملک��رد قابل دفاع در 
 بیش��تر جوانب، به عن��وان اولین انجمن 
علمی-تخصص��ی دریایی کش��ور فعال و 
مطرح اس��ت. فارغ از اتفاق��ات نامطلوب 
پی��ش آم��ده در بخش کوچک��ی از عمر 
انجم��ن، می توان از عملکرد مناس��ب و 
پیوس��ته انجمن در راس��تای همراهی با 
نیازه��ای صنای��ع داخلی یاد ک��رد. این 
توفیقات صرفا با تعامل سازنده و نزدیک 
سه رکن اصلی دانش��گاه، صنایع دریایی 

و انجمن ایجاد ش��ده است. بدیهی است 
چنانچه مجددا این س��ه رک��ن به دور از 
هرگونه ش��خصی نگری و شخصی سازی 
مسائل توسط مسئولین و مدیران مربوطه 
در کنار همدیگ��ر قرار گیرند، توفیقات و 
ب��رکات آن متوج��ه کل جامع��ه دریایی 
کش��ور آن ه��م در ای��ن ش��رایط خاص 
و عزم کش��ور در راس��تای رف��ع بیش از 
پیش، نیازهای استراتژیک داخلی کشور 
ب��ا اتکا به توانمن��دی داخلی خواهد بود.

با تشکر از وقتی که در اختیار 
قرار دادید در پایان اگر پیامی 

برای جامعه دریایی کشور دارید 
بفرمایید؟ 

به نظر بنده ب��ه عنوان یک عضو کوچک 
جامعه دریایی کش��ور، انجمن مهندسی 
دریای��ی ایران با توجه به نقش آفرینی ها 
و فعالیت هایی که در کارنامه خود داشته 

به عنوان یک دارایی و س��رمایه ملی برای 
صنایع دریایی کشور مطرح است. ظرفیت 
ه��ای بالقوه ای��ن انجمن زمان��ی موثر و 
ناف��ذ خواهد بود ک��ه حمایت همه جانبه 
جامعه دریایی کش��ور را به همراه داشته 
باش��د. انجمن مهندس��ی دریای��ی ایران 
در این برهه زمانی و متناس��ب با توسعه 
دریا محور و نگاه ویژه مس��ئولین به توان 
داخلی کش��ور، می تواند نقش منحصر به 
ف��ردی را ایفا نماید البته به ش��رط آنکه 
تنها دارایی ای��ن انجمن که همان اعتبار 
آن اس��ت توس��ط جامعه دریایی کش��ور 
همانند گذش��ته حمایت و تقویت گردد. 
در این صورت جامعه عظیم دریایی کشور 
بهره ب��ردار اصلی برکات ای��ن حمایت و 
تقوی��ت خواهند بود. در یک کالم انجمن 
مهندس��ی دریای��ی ای��ران یعن��ی جمع 
جامعه دریایی کش��ور با تعامل س��ازنده.

دبیرخان��ه انجم��ن مهندس��ی دریای��ی 
ایران اع��الم نمود، بدینوس��یله به اطالع 
کلیه اعض��ا محترم انجمن، ش��رکت ها، 
س��ازمان ه��ا و ارگان ه��ای دریایی می 
رس��اند، دفت��ر جدید انجمن مهندس��ی 
دریایی ایران به آدرس ذیل انتقال یافت.

آدرس: ته��ران، خیاب��ان آزادی، می��دان 
اس��تاد معین، خیابان بیست و یک متری 
ج��ی، کوچ��ه یک��م، پ��الک ۴، واحد ۲
۱۳۴۱۷۶5۷۱۳ کدپس��تی: 
iraname.ir س��ایت: 

info@iraname.ir ایمی��ل: 
 0۲۱-۴۴۲۷۳۴۹5-۷ تلف��ن: 

0۲۱-۶۶0۴۴۷۹۴ تلف��ن: 
0۲۱-۴۴۲۶۱0۴5 فک��س: 
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ریشه عقب افتادگی سواحل جنوب کشور، پهناوری بیش از حد استان هرمزگان

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه برای فعال سازی »اقتصاد دریا محور«، اولین و مهمترین گام، 
تغییر تقسیم بندی استان های جنوبی است، گفت: استان هرمزگان به تنهایی حدود ۸5۰ کیلومتر خط ساحلی دارد که با احتساب 

جزایر، به تنهایی حدود 5۰ درصد از سواحل جنوب کشور را در اختیار دارد، آیا این معقول و منطقی است؟

محمد مونسان عضو هیات مدیره انجمن 
مهندسی دریایی ایران و دبیر کمیته علمی 
و اطالع رس��انی بیست و دومین همایش 
صنای��ع دریای��ی در گفتگو با مهندس��ی 
دریا ب��ه بیان تغیی��رات و رویکرد جدید 
انجمن مهندسی دریایی ایران و ضرورت 
مهم توس��عه اقتصاد دریامحور در کشور 
پرداخته اس��ت ک��ه در ادامه می  خوانید. 

وضعیت فعلی انجمن را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

بنظ��رم دوره جدید انجمن خیلی با صبر 
و ب��ا برنامه دارد کار م��ی کند و تجربه و 
راهنمایی بزرگان مانند آقایان دکتر دقیق 
و مهن��دس مس��عودزاده در کن��ار انرژی 
ج��وان ترها یک چاش��نی خوب��ی برای 
حرکات بزرگ و تغییر رویکرد شده است.

مثال چه جور تغییر رویکردی؟
مثال ما قب��ال انجمن مهندس��ی دریایی 
 را بیش��تر ب��ا بخش کش��تی س��ازی آن 
می ش��ناختیم ولی اکنون نگاه ها خیلی 
وس��یع تر ش��ده و به س��مت »توس��عه 
دریامحور« رفته اس��ت که ن��ه تنها کل 
صنایع دریایی را در برمیگیرد بلکه توسعه 
همه جانبه سواحل را نیز دربرمی گیرد. در 
همین نامه سرگشاده اخیر رییس محترم 
انجم��ن مهندس��ی دریایی، آق��ای دکتر 
عجمی به ریاست محترم جمهور بخوبی 
بر ضرورت »توسعه دریامحور« تاکید شده 
بود. در همایش امسال نیز رییس همایش، 
آق��ای دکتر دقی��ق، یک��ی از محورهای 

اصل��ی همای��ش را توس��عه دریامح��ور 
گذاش��تند. این نش��ان از ی��ک همدلی و 
یک همفکری خوب در مس��یری نو دارد.

صحبتی از اختالفات گذشته در 
انجمن نیست؟

ب��ه هیچ وج��ه. آن اختالفات ب��ه قدری 
بیه��وده، غیرض��روری و تاس��ف انگی��ز 
بودن��د که االن کس��ی از تیم فعلی حتی 
حاضر نیس��ت به آنها فکر کند. بحمداهلل 
آنچ��ه ت��ا االن ش��اهد ب��ودم احت��رام و 
همفک��ری و تکمی��ل یکدیگ��ر اس��ت.

همایش دریایی امسال در موعد 
مقرر انجام می شود؟ شما دبیر 

علمی همایش هستید؟
بله. قطعا امس��ال ب��ا تمام ت��وان برگزار 
می ش��ود و بنده هم امس��ال دبیر علمی 
همای��ش هس��تم. امی��دوارم اس��اتید و 
دانش��جویان هم��ت خوب��ی ب��رای ارائه 
مقاالت داشته باش��ند و اگر در این چند 
س��ال نتوانس��تند مقاالت را ارائه کنند از 
این پس جبران ش��ود. فعال هم س��قفی 

برای تعداد مقاالت مشخص نشده و افراد 
محدودیتی از این نظ��ر ندارند. امیدوارم 
امس��ال تع��داد و کیفیت مق��االت، یک 
رکورد باش��د و انباش��ت علمی چندساله 
اخی��ر به ای��ن همایش س��رازیر ش��ود.
آیا فکر می کنید انجمن بتواند کمک 

موثری در پیشبرد صنایع دریایی 
کشور داشته باشد؟

البته در ای��ن زمینه نباید اغ��راق کنیم. 
انجمن یک جایگاه م��ردم نهاد با نظرات 
غیرال��زام آور و با محدودیتهای مالی زیاد 
است ولی همانطور که گفتم اگر این تیم 
بتواند »توس��عه دریامحور« را در جامعه 
سیاسی کشور بیشتر جا بیندازد، حرکتی 
به مراتب بزرگتر از توسعه صنایع دریایی که 
همان توسعه سواحل باشد را راهبری کند.
»توسعه دریامحور« در یک جمله 

یعنی چه؟ 
یعن��ی انتقال کلیه صنای��ع آب بر، بخش 
مهم��ی از کش��اورزی و خدم��ات و در 
نتیجه بخ��ش مهمی از جمعی��ت ایران 
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باید به کنار س��واحل منتقل شوند. اگر تا 
دیروز فقط از صنایع فراس��احل و شیالت 
 و کش��تی س��ازی در س��واحل صحب��ت 
می کردیم ام��روز میگوییم »کل صنایع 
ب��زرگ و آب ب��ر« مانند صنای��ع فوالد، 
پتروش��یمی و نی��روگاه ها بای��د به کنار 
 س��واحل منتق��ل ش��وند. دیگ��ر معنی 
نمی دهد وسط کویر سمنان و یزد و اصفهان 
طرح توسعه فوالد اجرا کنیم و کل منابع 
آبهای ش��یرین این مناطق را نابود کنیم.
پس مشکل اصلی و ضرورت مهم 
در پرداختن به توسعه دریامحور، 

خشکسالی است؟ 
دقیقا. برخی مواقع یک اندوه بزرگی در دل 
آدم النه می کند که چرا ما ایرانیها برخی 
چیزها را اینقدر دیر درک میکنیم یا اصال 
درک نمی کنیم. ش��ما به همین قضایای 
امنیتی اخیر خوزس��تان در ماههای قبل 
نگاه کنید. مش��ابه آن در کل ایران است. 
بدبختانه هنوز هم که هنوز هس��ت، بعد 
از ۴0 س��ال، مدیران ارشد کشور و حتی 
وزرا، مشکل خشکسالی را ساخته شدن یا 
نشدن فالن سد و انجام شدن فالن پروژه 
انتقال آب بی��ن حوزه ای میدانند!. یعنی 
هنوز ه��م نفهمیده اند از کجا خورده اند. 
این یک مصیبت بدعالج است. وقتی نگاه 
کالن توس��عه در کش��ور ما برای بیش از 
۴00 س��ال یک نگاه بری و بیابانی بوده و 
ام��روزه حدود ۷5 میلیون نفر از جمعیت 
۸5 میلیون نفری را وسط کویر و مناطق 
خشک ایران جانمایی کرده ایم )که بعضا 
ریشه تاریخی دارد(، معلومست که چنین 
میشود. قطعا بدانید اگر توسعه دریامحور 
هرچه زودتر از طرف وزرا و مقامات ایران 
درک نش��ود، این درگی��ری های امنیتی 
ناش��ی از کم آبی  س��ال به سال شدیدتر 

و گس��ترده تر خواهد شد. وقتی جمعیت 
ایران روز به روز در حال افزایش اس��ت و 
منابع آبی، روز به روز در حال کاهش است، 
ای��ن نامعادله را چگون��ه باید حل کنند؟ 
فقط یک راه دارد: کوچ به سمت سواحل.
دورنما را چگونه می بینید؟ امیدی 

به آینده هست؟
خ��دا بیام��رزد ای��ن دکت��ر کردوانی را. 
پدر علم کویرشناس��ی ایران. ۴0 س��ال 
مصاحب��ه کرد و هش��دار داد که کم آبی 
و خشکس��الی و ریزگردها و فرونشس��ت 
آب  مناب��ع  ش��دن  خش��ک  و  زمی��ن 
زیرزمینی، آینده حیات ایرانیان را تهدید 
م��ی کند ول��ی خب کس��ی نفهمید چه 
می گوید. ش��ما همین چند هفته پیش 
برنامه وزرای جدی��د را گوش کردید در 
مجل��س. حس��رت و آه در دلم ماند ولی 
حتی یک بار کلمه »توسعه دریامحور« را 
از زب��ان وزرای اصلی مانند نیرو، صنایع، 
شهرس��ازی، کش��اورزی و نفت نشنیدم. 
وزارت نیرو که متولی اصلی رفع کم آبی 
کشور اس��ت، وزارت صنایع و کشاورزی 
که مقصر اصلی مکش آب های ش��یرین 
کشور هس��تند، انگار هنوز هم با موضوع 
توس��عه دریامحور بیگانه هس��تند. بعید 
میدان��م با ای��ن نوع ن��گاه کالن وزارتی، 
بتوان توقع توسعه و تحول داشت. وزیران 
ایرانی هرگز باور نداشته اند که وزیر یک 
کش��ور دریایی هس��تند نه یک کش��ور 
محصور در خشکی و بیابان. اینطور باشد 

از س��وراخی که ۴0 س��ال هست گزیده 
میش��ویم باز ه��م گزیده خواهیم ش��د.
فکر می کنید ته این مسیر کجاست؟

باالخ��ره مجب��ور میش��ویم به توس��عه 
دریامحور و رعایت الزامات آن برگردیم. 
مجبور هس��تیم، مختار نیس��تیم. آنقدر 
در س��الهای آت��ی، مش��کالت امنیتی و 
درگی��ری و خونریزی ناش��ی از تصاحب 
منابع آبی در کش��ور زیاد خواهد شد که 
نهادهای امنیت��ی را مجبور خواهد کرد 
ک��ه فکری به حال موضوع کنند. در این 
کش��ور عموما مش��کالت ب��زرگ فقط با 
ن��گاه امنیتی حل می ش��وند وگرنه وزرا 
و مدی��ران، با عالقه و اختیار خود به این 
س��مت و س��وها نمی روند. نه انگیزه ای 
دارند نه درک درستی از ضرورت موضوع. 
فقط امیدوارم خیلی دیر نشود چون اجرا 
ک��ردن این نگاه توس��عه ای بعد از ۴00 
س��ال در کش��ور، یک ش��به و یک ساله 
قابل انجام نیست. اگر همین امروز شروع 
کنیم حداقل ۲0 س��ال زم��ان می برد.

نقطه شروع را کجا می دانید؟
اول از هم��ه انتخاب مدیرانی با ش��اکله 
تفک��ری و باور قلبی به ضرورت توس��عه 
دریامح��ور نه اینکه به زور در ذهنش��ان 
بخواهند فرو کنند که توس��عه دریامحور 
چیس��ت. دوم، اصالحات هرچه سریعتر 
استانی بخصوص در جنوب کشور. با این 
استانهای بزرگ و بالتکلیف و کم بودجه 
ب��ا ضعیف تری��ن مدی��ران و فرمانداران 
جامانده از انتهای لیست استانهای مرکزی 
ایران! راه به جایی نمی بریم. ریشه عقب 
افتادگی سواحل جنوب کشور، پهناوری 
بیش از حد استان هرمزگان است. استان 
هرمزگان به تنهایی حدود ۸50 کیلومتر 
خط س��احلی دارد که با احتساب جزایر، 
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ب��ه تنهایی حدود 50 درصد از س��واحل 
جن��وب کش��ور را در اختی��ار دارد ک��ه 
ش��امل ۱۴ جزیره مهم ای��ران در خلیج 
فارس اس��ت. آیا این معق��ول و منطقی 
اس��ت؟ برای فعال س��ازی »اقتصاد دریا 
مح��ور«، اولین و مهمتری��ن گام، تغییر 
تقسیم بندی اس��تان های جنوبی است. 
تش��کیل یک استان مستقل که مدیریت 
۳0 جزی��ره ایران��ی در خلیج فارس را بر 
عهده بگیرد یک گام مهم در ساماندهی 
 جزای��ر اس��ت. ای��ن اس��تان م��ی تواند 
»اس��تان جزایر« نام گیرد و مرکز آن در 
قش��م یا کیش باش��د. اگ��ر از قابلیتهای 
 جزایر بخوبی اس��تفاده ش��ود به تنهایی 
می ت��وان بیش از کل بودجه کش��ور از 

همین جزایر درآمد داش��ت. دو مقایسه 
در اینج��ا م��ی توان��د مفید باش��د: کل 
کشور س��نگاپور یک جزیره به مساحت 
در  اس��ت  کیلومترمرب��ع   ۷00 ح��دود 
حالیکه مس��احت جزیره قشم )به عنوان 
بزرگترین جزیره ایرانی خلیج فارس( به 
تنهایی برابر ۱500 کیلومتر مربع اس��ت 

یعنی بیش از دو برابر مس��احت کش��ور 
س��نگاپور!. این در حالیس��ت که بودجه 
سالیانه کشور سنگاپور ۴۳ میلیارد دالر 
و کل بودجه ای��ران ۸0 میلیارد دالر )با 
احتس��اب بیش از نیمی از این بودجه از 
فروش نفت وگاز( است!!. یعنی یک جزیره 
کوچک که مساحت آن کمتر از نیمی از 
مساحت جزیره قشم است معادل نیمی 
از کل بودج��ه ایران ی��ا برابر کل درآمد 
غیرنفتی ایران در س��ال درآم��د دارد!!. 
ی��ا در یک مثال دیگ��ر، هنگ کنگ یک 
جزیره به مساحت ۱۱00 کیلومتر مربع 
است با بودجه سالیانه ۶0 میلیارد دالر!. 
این اعداد و ارقام بخوبی نش��ان میدهند 
که اگر ما فقط از ظرفیتهای جزایر ایران 

بخوبی اس��تفاده کنیم معادل چند برابر 
درآمدهای نفتی میتوانیم درآمد کس��ب 
کنیم. جزیره قش��م به تنهایی بزرگتر از 
۲۲ کش��ور جهان اس��ت. تشکیل استان 
مکران ش��رقی و مکران غربی از واجبات 
توسعه مکران است. ما قسمتی از فضای 
فکری خود در تغییر تقس��میات استانی 

جنوب را در نقشه زیر نشان دادیم که از 
مقدمات ضروری توسعه دریامحور است.

 ... و سخن پایانی؟
از کلی��ه عزی��زان جامعه دریای��ی تقاضا 
دارم انجم��ن دریای��ی را تغذی��ه فکری 
و روحی کنن��د. این تی��م فعلی انجمن 
یک تیم یکدس��ت و متحد و خوب است 
که فکره��ای بزرگی در ذه��ن دارند. از 
دل و ج��ان کار میکنند. ای��ن انجمن را 
حمایت کنید. خط فکری آن را پیگیری 
و تبلی��غ کنید. حتما در همایش دریایی 
نقش فعال داشته باشید. مقاالت متعدد 
بدهید ولی نه فقط مقاالت فنی. مقاالت 
مدیریتی هم بدهید مثال در همین حوزه 
توسعه دریامحور و الزامات و راهکارهای 

آن ک��ه ج��زو محوره��ای همای��ش هم 
هست. ش��اید توانستیم به اتفاق هم یک 
»کش��ور دریایی واقعی« بس��ازیم. امروز 
دیگ��ر دغدغه م��ا صرفا توس��عه صنایع 
دریایی نیس��ت. تضمین حی��ات ایران و 
بقاء فرزندانمان با نگاه به دریاس��ت. کار 
سختیس��ت ولی شدنیس��ت. انش��اء اهلل.
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تاکید مدیرعامل سازمان بنادر به رشد و توسعه اقتصاد دریا پایه

مدیرعام�ل س�ازمان بنادر و دریانوردی در دیدار با اعضاء هیات مدیره انجمن مهندس�ی دریای�ی ایران، گفت: تمام مراکز 
تصمیم گیری و مقامات کشور اتفاق نظر دارند که احتیاج داریم در زمینه فعالیت های مرتبط با دریا رشد و توسعه پیدا کنیم 

و اقتصاد دریا پایه را بتوانیم در کشور ارتقاء دهیم.

اعضاء هی��ات مدیره انجمن مهندس��ی 
دریای��ی ای��ران ب��ا مدیرعامل س��ازمان 
بنادر و دریانوردی و معاون مهندس��ی و 
توسعه امور زیربنایی این سازمان اواسط 
ش��هریور ماه دیدار کردند. محمد راستاد 
در این جلس��ه ضمن خوش آمد گویی، 
اظهار داشت: خوشحالیم که انجمن بعد 
از چند س��ال که حاشیه بر متن آن غلبه 
کرده بود به ثبات و چهارچوب مشخصی 
رس��یده است. وی با بیان اینکه در حوزه 
دریایی باید ب��ه انجمن به عنوان یکی از 
مهمترین انجمن ه��ای علمی نگاه کرد 
که متاس��فانه در چند سال گذشته خالء 
ه��ا و کمبودهایی داش��ته اس��ت، گفت: 
مطمئنم همه اعضا دس��ت به دست هم 
خواهند داد تا انجمن بتواند نقش واقعی 
خود را با زحمات ش��ما بزرگ��واران ایفا 
بکند و یک برند برجس��ته باشد. راستاد 
اف��زود: در س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
به عنوان متولی امور دریایی کش��ور که 
عمدتا مدیریت س��واحل بنادر بازرگانی، 
کش��تیرانی و تجاری را شامل می شود، 
عالق��ه ج��دی داری��م ح��وزه علم��ی و 
تخصصی دریایی کش��ور در همه شمول 
بتواند رشد و ارتقاء پیدا کند. وی با بیان 
اینکه تقریبا تمام مراکز تصمیم گیری و 
مقامات کشور اتفاق نظر دارند که احتیاج 
داری��م در زمینه فعالی��ت های مرتبط با 
دریا رشد و توس��عه پیدا کنیم و اقتصاد 
دریا پایه را بتوانیم در کشور ارتقاء دهیم، 

اظهار داش��ت: این موضوع قطعا مستلزم 
این است که ما در زمینه های علمی در 
حوزه مهندس��ی هم بتوانیم رشد بکنیم. 
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با 
بیان اینک��ه امیدواری��م بتوانیم همایش 
ICOPMAS را با تعدیل ش��رایط کرونا 

مج��ددا در س��ال جاری یا س��ال آینده 
احی��اء بکنیم، افزود: ICOPMAS یکی 
از کنفرانس های علمی تخصصی بس��یار 
پر محتوا و پر مخاطب در کشور است که 
میزبان اساتید و دانشجویان ایرانی و بین 
المللی بود. راستاد با بیان اینکه سازمان 
افتخار می کند که در کنار انجمن باشد 
و کمک کند، افزود: امیدواریم بتوانیم از 
توان انجمن مهندسی دریایی ایران برای 
برگزاری این کنفرانس اس��تفاده کنیم و 
تعامل و همکاری خوبی داش��ته باشیم. 
وی اف��زود: انجم��ن باید ت��الش کند به 
وظیفه ذاتی خ��ود به عنوان یک انجمن 
علمی تمرکز داشته باشد و در کنفرانس 
های علمی در ح��وزه دریا نقش آفرینی 
کند. راس��تاد با بیان اینکه همه نهادها، 

س��ازمان ها، افراد حقیق��ی و حقوقی و 
هم��ه مجموعه هایی ک��ه در حوزه دریا 
دخیل هستند باید کمک کنند تا انجمن 
ب��ه جایگاه واقعی خودش برس��د، اظهار 
داش��ت: امی��دوارم در ی��ک چهارچوب 
منظ��م و منس��جمی با ه��م در تعامل و 
ارتباط باش��یم و انجم��ن تریبونی برای 
حوزه دریایی کشور باشد. معاون وزیر راه 
و شهرسازی در ادامه گفت: ما به عنوان 
مجموعه مش��تری خدمات مهندسی در 
ح��وزه های تح��ت مدیری��ت و مالکیت 
س��ازمان احس��اس می کنیم که از نظر 
توانمندی به جایگاه بس��یار باال و مهمی 
در جهان رسیدیم. وی افزود: هم اکنون 
یکی از بزرگترین پروژه های توس��عه ای 
بنادر کش��ور و منطقه را در بندر ش��هید 
رجایی از مرحله طراحی و مطالعه گرفته 
تا اج��را بصورت صددرصد بومی در حال 
انجام داریم که بخشی از آن بهره برداری 
رسید. این نشان می دهد توانمندی قابل 
توجهی در حوزه مهندس��ی دریایی عام 
و س��ازه های دریایی بص��ورت خاص در 
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کشور وجود دارد. راس��تاد با بیان اینکه 
س��ازمان در مجامع علمی بی��ن المللی 
هم سازمان توانسته خوب نقش آفرینی 
داشته باشد، افزود: سازمان به نمایندگی 
از جمهوری اس��المی ایران توانس��ته در 
زیر شاخه های انجمن جهانی زیرساخت 
ه��ای حم��ل و نق��ل آب��ی )pianc( به 
جایگاه مهم و برجس��ته ای برسند و در 
خ��ود پیانک به عنوان ی��ک عضو موثر و 

مهم محسوب می شود. 

در ادامه نی��ز محمدرضا ال��ه  یار معاون 
زیربنای��ی  ام��ور  توس��عه  و  مهندس��ی 
س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی ب��ا بیان 
اینکه خوش��حالیم که انجمن به ثبات و 
آرامش رس��یده و می تواند نقش آفرینی 
کن��د و انتظار داریم کمک های دوجانبه 
ای ص��ورت بگیرد، اظهار داش��ت: زمینه 
توس��عه دری��ا محور و اقتص��اد دریا پایه 

محیا ش��ده اس��ت، امیدواریم بتوانیم در 
این زمینه گام های بزرگی برداریم.

رییس هی��ات مدیره انجمن مهندس��ی 
دریای��ی ایران نیز در این جلس��ه اظهار 
داش��ت: تصمیم این اس��ت که به عقب 
برنگردی��م و با نگاهی به جلو با همکاری 
جامع��ه دریایی کش��ور بتوانی��م انجمن 
را جای��گاه اصلی خود برس��انیم. مهدی 
عجمی اف��زود: تالش داری��م هم افزایی 
خوبی را در حوزه دریایی با کمک نهادها، 
ارگانها، سازمانها و شرکت ها و همچنین 
استفاده از اساتید و کارشناسان به وجود 
بیاوریم. وی با بیان اینکه در این مسیر از 
نظر و همکاری تمام کارشناسان استقبال 
خواهیم کرد، افزود: شعارمان توسعه دریا 
محور اس��ت و امیدواری��م بتوانیم توجه 
مس��ئولین را به این ح��وزه جلب کنیم. 
عجمی با بیان اینکه درحال برنامه ریزی 
برای برگزاری بیس��ت و دومین همایش 
صنایع دریایی به صورت مجازی هستیم، 
گفت: دوست داریم در برگزاری همایش 
س��ازمان با انجمن همکاری داشته باشد. 
رییس هی��ات مدیره انجمن مهندس��ی 
دریایی ایران، بیان داشت: آماده همکاری 
در برنامه های س��ازمان هستیم و تقاضا 

داریم همکاری ها مثل گذش��ته با قوت 
بیشتری ادامه داشته باشد. 

عضو دیگر هیات مدیره انجمن مهندسی 
دریایی ایران هم در این جلس��ه، با بیان 
اینکه در این ۲0 س��ال گذش��ته انجمن 
مهندس��ی دریایی عملکرد خوبی داشته 
و توانسته در حد مطلوب وظیفه خود را 
به عنوان یک انجمن تخصصی ایفا کند، 
اظهار داش��ت: انجم��ن در بحث داخلی 
سازی در صنایع دریایی تاثیر گذار بوده 
و همیش��ه اس��تفاده از صنایع داخلی را 
حمایت کرده است. پدارم عدالت، با بیان 
اینکه انجمن بازوهای توانمندی دارد که 
همان کمیته های تخصصی است که این 
کمیته ها مجدد ش��کل گرفته و جلسات 
آن بزودی برگزار می شود، از مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریانوردی درخواس��ت 
کرد کارشناسان در این کمیته ها حضور 
یابند. وی افزود: این بس��تر زمانی مفهوم 
پی��دا می کند که نف��رات این کمیته ها 
باش��ند. در  کارشناس��ان صاحبنظ��ری 
ای��ن صورت اس��ت ک��ه طبق خواس��ته 
حاکمیت، مسئولین و انجمن می توانیم 
س��هم تولید داخل را در وضعیت موجود 
کش��ور و شرایط تحریم بیش��تر نماییم.
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از ظرفیت های بسیار دریا و صنایع آن غافلیم

اعضاء هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی 
ایران با معاون امور صنعتی مرکز همکاریهای 
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و رییس 
گروه دریایی این مرکز اواس��ط شهریور ماه 
دی��دار کردند. مع��اون ام��ور صنعتی مرکز 
همکاریه��ای تح��ول و پیش��رفت ریاس��ت 
جمهوری در این جلسه، ضمن خوشامدگویی 
و ابراز خرس��ندی از حل مشکالت انجمن و 
انتخاب هیات مدی��ره جدید، گفت: انجمن 
مهندسی دریایی ایران جز انجمن های فعال 
کشور و منشا نهاد سازی در دریا بوده است. 
در زمانیکه حوزه دریایی ناشناخته بود، این 
انجمن کمک ش��ایانی در جهت شناس��ایی 
هرچه بیش��تر بح��ث دریا در کش��ور نمود. 
احمد روزس��از با بیان اینکه وقتی ما به دریا 
می رسیم توجه چندانی به ظرفیتهای مهم 
آن نداری��م ولی دیگ��ران نهایت تالش خود 
 را در جهت اس��تفاده از این ظرفیت ها بکار 
می گیرند، اظهار داش��ت: متاسفانه دیدگاه 
توسعه خشکی محور از گذشته وجود داشته 

اس��ت و ظرفیت های بسیاری در حوزه دریا 
وجود دارد که از آنها غافل هستیم. وی افزود: 
توسعه سواحل مکران یا گردشگری دریایی 
از همین ظرفیتها اس��ت. در سواحل مکران 
ظرفیت های عظیمی برای توسعه وجود دارد 
و در بازدیدهایی که از سواحل مکران داشتیم 
بس��یاری اعالم آمادگی برای توسعه سواحل 
همچنین گردشگری کردند. روزساز ادامه داد: 
الزم است همه این موارد ساماندهی شوند و 

این موضوع مهمی است که انجمن می تواند 
به آن ورود کند و این مرکز آماده همکاری در 

پروژه های مختلف با انجمن می باشد. 
رییس گ��روه دریای��ی مرک��ز همکاریهای 
تحول و پیش��رفت ریاست جمهوری نیز در 
این نشس��ت، اظهار داشت: آنچه در خشکی 
اس��ت در دریا هم اس��ت ولی آنچه در دریا 
اس��ت در خش��کی نیس��ت، بر این اس��اس 
اهمیت دریا از خشکی به مراتب باالتر است. 
حسن قمشی در ادامه به تدوین "سند کالن 
توس��عه دریا مح��ور" در حوزه "فن��اوری و 
صنایع دریایی" با همکاری ارگانها و سازمانها 
توس��ط این مرکز اش��اره کرد و بیان داشت: 
این سند پس از بازبینی های مختلف آماده 
ش��د و دارای سیاس��ت های جامعی است و 
جز اسناد کالن است که منتظر ابالغ توسط 
مقام معظم رهبری هس��تیم. وی افزود: در 
این سند یک سری سیاست ها را توانستیم 
استخراج کنیم که سیاست های کالن توسعه 
 دریا محور در حوزه فناوری و صنعت اس��ت. 

معاون امور صنعتی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در دیدار با اعضاء هیات مدیره انجمن مهندسی 
دریایی ایران، گفت: متاسفانه دیدگاه توسعه خشکی محور از گذشته وجود داشته است و ظرفیت های بسیاری در حوزه 

دریا وجود دارد که از آنها غافل هستیم.
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قمش��ی همچنین ب��ه زمانی ک��ه انجمن 
تش��کیل ش��د اش��اره کرد و گفت: جامعه 
دریایی در آن زمان یکپارچه نبود و تشکل 
منس��جمی در حوزه دریا نداش��تیم، این 
شرایط باعث شد که با کمک صاحبنظران 
یک اتحادیه یا انجمنی را تش��کیل دهیم. 
وی با بیان اینکه این نقطه ش��روعی بود تا 
انجمن مهندسی دریایی ایران شکل بگیرد، 
بیان داش��ت: این مرکز تاکن��ون تعامالت 
و همکاری های خوبی با انجمن داش��ته و 
تمام تالشمان این بود که توان انجمن باال 
برود. رییس گروه دریایی مرکز همکاریهای 
تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، اظهار 
داش��ت: انجمن مهره تاثیرگذاری در حوزه 
دریا است که متاس��فانه در این چند سال 
حضورش خیلی کمرنگ شده و در سیاست 
گذاری ها جایش خالی بود. قمشی با بیان 
اینکه انجمن الزم اس��ت نگاهی فرابخشی 
و جامع داش��ته باشد، بیان داشت: مرکز از 
ابتدا کنار انجمن بوده است و به هر شکلی 
آماده حمایت و همکاری با انجمن هستیم، 
امیدوارم ش��اهد قدرت و قوت بیشتری از 

فعالیت های انجمن باشیم. 
رییس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی 
ایران نیز در این جلسه اظهار داشت: با نیت 
خوبی که وجود دارد می خواهیم رو به جلو 
برویم و هم افزایی خوبی را در حوزه دریایی 
با کمک نهادها، ارگانها، سازمانها و شرکت ها 

و همچنین استفاده از اساتید و کارشناسان 
به وج��ود بیاوریم. مه��دی عجمی با بیان 
اینکه در این مسیر از نظر و همکاری تمام 
کارشناسان اس��تقبال خواهیم کرد، افزود: 
شعارمان توسعه دریا محور است و امیدواریم 
بتوانیم توجه مسئولین را به این حوزه جلب 
کنی��م. وی ادام��ه داد: انجمن مهندس��ی 
دریایی ایران و کارشناسان خبره این حوزه 
معتقدند تنها راه رفع پایدار مشکل کم آبی 
و خشکسالی و نیز جلوگیری از از بین رفتن 
تاالب  ها و رودخانه  ها در ایران، اقبال دولت 
سیزدهم به نگاه توسعه دریامحور و جبران 
خس��ارت  ه��ای دولت  های قبل��ی در این 
حوزه اس��ت. عجمی در ادامه با بیان اینکه 
درحال برنامه ریزی برای برگزاری بیس��ت 
و دومین همایش صنایع دریایی به صورت 
مجازی هستیم، گفت: برای اینکه به استان 
های ساحلی توجه بیشتری داشته باشیم، 
ب��رای برگزاری همایش با دانش��گاه خلیج 
 فارس بوش��هر همکاری خواهیم داش��ت. 
ریی��س هیات مدی��ره انجمن مهندس��ی 
 دریای��ی ایران از هم��کاری های این مرکز 
با انجمن و کمک های صورت گرفته تاکنون 
 تش��کر و قدردانی نمود و اب��راز امیدواری 
کرد این همکاری ها با قوت بیشتری ادامه 

داشته باشد. 
ب��ازرس انجمن مهندس��ی دریای��ی ایران 
هم با بیان اینکه مش��کالت انجمن مرتفع 

ش��ده اس��ت، گفت: تصمیم این است که 
به عق��ب برنگردیم و با نگاه��ی به جلو با 
هم��کاری جامع��ه دریایی کش��ور بتوانیم 
 انجم��ن را جای��گاه اصلی خود برس��انیم. 
پیم��ان مس��عودزاده ویژگی ای��ن دوره را 
انتخاب اعضاء هیات مدیره از اساتید دانشگاه 
و جوانان دانست و گفت: انرژی خوبی وجود 
دارد که نیاز داریم تمامی نهادها صاحبنظران 
ما را در این مس��یر همراه��ی کنند. وی با 
بیان اینکه مش��کل آب، آمایش سرزمین و 
تمرکز در شهرهای ساحلی، امنیت غذایی، 
گردشگری، ارزآوری و ... به دریا گره خورده 
اس��ت، گفت: اگر به دریا ب��ه عنوان محور 
توس��عه نگاه شود، می توانیم کش��ور را از 
شرایط موجود خارج کنیم. مسعودزاده بیان 
کرد: تفکر بح��ری یا همان تفکر متکی بر 
دریا معتقد اس��ت رویکرد اصلی در توسعه 
کشور باید ضرورتاً توسعه دریا محور باشد 
و در آمایش سرزمین در توسعه دریامحور 
باید تمام��ی صنایع آب  ب��ر، بخش عمده 
کش��اورزی و همچنین غال��ب جمعیت و 
بزرگترین ش��هرهای ایران در کنار سواحل 
جانمایی شوند. وی تاکید کرد: باید این صدا 
را به گوش مسئولین کشور برسانیم که دریا 
باید محور توسعه باشد. مسعودزاده در پایان 
گفت: آماده همکاری در برنامه های مرکز 
در ح��وزه دریایی هس��تیم و تقاضا داریم 
همکاری ها مثل گذشته ادامه داشته باشد. 
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دیدار اعضای هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران
مدیرعامل و مدیران شرکت ملی نفتکش ایران با اعضاء هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران دیدار و گفتگو کردند.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در این 
دیدار با بیان اینکه انجمن مهندسی دریایی 
ایران در سال  های گذشته نقش موثری در 
فعالیت  های صنایع دریایی کش��ور داشته 
است، گفت: امیدوارم با انتخاب هیات مدیره 
جدید، این انجمن جایگاه خود را مجدد پیدا 
کند. کاپیتان نصراله سردش��تی افزود: این 
ش��رکت با انجمن همکاری های خوبی در 
گذشته داشته و آماده همکاری مجدد است. 
بازرس انجمن مهندس��ی دریایی ایران نیز 

در این نشست با اشاره به برگزاری مجمع 
قانونی توس��ط وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوری و رفع مشکالت، گفت: انجمن عزم 

خود را ج��زم کرده با حمایت اعضاء بتواند 
حرف   ه��ای خود را به گوش باالدس��تی 
 ه��ا برس��اند. پیم��ان مس��عودزاده، افزود: 
م��ی خواهیم این پیام را بدهیم که انجمن 
می خواهد ب��ه روزهای اوج خود باز گردد. 
وی با اش��اره به برگزاری بیس��ت و دومین 
همایش صنایع دریایی در بهمن ماه، افزود: 
آماده برگزاری پنل های تخصصی در رفع 

نیازهای شرکت در همایش هستیم. 
در ادامه این نشس��ت مدیر فنی و عملیات 
ناوگان ش��رکت ملی نفتکش با بیان اینکه 
سال ۲0۱۸ آخرین سالی بود که تعمیرات 
ادواری شناورها را در خارج انجام داده ایم، 
اظهار داش��ت: تاکنون ۲۲ فروند تعمیرات 
ش��ناور در ایزوایکو انجام شده که در زمان 
مقرر تحویل شده است. اکبر جبل  عاملی 
با اشاره به اینکه کشتی های ناوگان شرکت 
ملی نفتکش ایران توسط موسسات داخلی 
رده بندی شده اند، افزود: تامین تجهیزات و 
مواد مصرفی و اورهال دستگاه های مختلف 

ناوگان نیز در داخل انجام می شود. 
مدیر توس��عه منابع انس��انی شرکت ملی 

نفتکش ایران نیز با بیان اینکه پرسنل ناوگان 
تماما ایرانی هس��تند، اظهار داشت: نیروها 
همچون گذشته از دانش��گاه های دریایی 
کشور تامین می شود. سعید موسوی با بیان 
اینکه آموزش حین خدمت و کلیه دوره ها 
و آموزش ها در مرکز آموزش تخصص هاي 
دریایي محمود آباد انجام می ش��ود، افزود: 
تمام این دوره ها طب��ق قوانین و مقررات 

بین المللی برگزار می  گردند. 
در این نشست، کاپیتان نصراله سردشتی 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفتک��ش ایران، 
مهن��دس علی منص��ور زاده مش��اور فنی 
مدیرعامل، مهندس اکبر جبل  عاملی مدیر 
فنی و عملی��ات ناوگان، کاپیتان ش��هرام 
فرحبد مدیر بازرگانی، مهندس موس��وی 
مدیر توسعه منابع انسانی، کاپیتان محسن 
بهرامی مدیر ستادی شرکت ملی نفتکش 
ای��ران به همراه دکتر محمد دقیق و دکتر 
پدارم عدال��ت از اعضا هیات مدیره انجمن 
مهندس��ی دریایی ایران و مهندس پیمان 
مسعودزاده بازرس انجمن حضور داشتند. 
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 iJMT نشریات علمی - پژوهشی مهندسی دریا و

نش�ریات علمی - پژوهشی "مهندس�ی دریا" و "international Journal of Maritime Technology" آماده دریافت 
مقاالت علمی پژوهشی عالقه مندان به این حوزه می باشد. 

ای��ران  دریای��ی  مهندس��ی  انجم��ن 

نش��ریات  خ��ود،  رس��الت  اس��اس   ب��ر 

علمی  - پژوهش��ی "مهندس��ی دریا" به 

 International Journal" زبان فارسی و

of Maritime Technology" ب��ه زبان 

انگلیسی را به مقصود ایجاد ارتباط علمی 

بی��ن متخصص��ان و محققان فع��ال در 

 س��طح بین المللی و داخل کشور منتشر 

می نماید. نش��ریات فوق ب��ه صورت دو 

فصلنامه ب��وده که با حداقل ۲۴ مقاله در 

س��ال به صورت آنالین و چاپی منتش��ر 

و توزی��ع می گردد. هی��أت تحریریه این 

نشریات متشکل از اساتیدی از کشورهای 

ای��ران، پرتغ��ال، آلم��ان، بلژی��ک، ژاپن، 

لهستان، مصر، کره، مالزی و انگلیس می 

باش��د و در حال حاضر مدیر مس��ئول و 

سردبیر آن دکتر محمدسعید سیف است. 

عالوه بر این مش��اورین علمی ای از سایر 

 کش��ورهای دنیا با این نش��ریه همکاری 

 IJMT می کنند. نشریات مهندسی دریا و

به ط��ور منظم در پایگاه های اس��تنادی 

علوم جهلن اس��الم ISC، مرکز اطالعات 

 علم��ی جه��اد دانش��گاهی، س��یویلیکا،

DOAJ ،Index Copernicus، گ��وگل 

اس��کوالر و بانک اطالعات نشریات کشور 

Magiran نمایه می گردند. این نشریات 

در موضوعات تخصصی س��ازه و س��اخت 

کشتی، طراحی و هیدرودینامیک کشتی، 

هیدرودینامی��ک س��ازه های س��احلی و 

فراس��احلی، طراحی، تحلیل و استحکام 

سازه های س��احلی و فراساحلی، شرایط 

محیط��ی و زیس��ت محیط��ی، طراحی، 

هیدرودینامیک و س��اخت زیرس��طحی، 

موتور اصلی، ماشین  آالت و سیستم  های 

الکتریکی مقاله می پذیرد. جهت ارس��ال 

مقاله، دریافت و مشاهده نشریات و کسب 

اطالعات بیشتر به آدرس وبگاه این نشریات 

 www.marine-eng.ir به آدرس ه��ای 

فرمایی��د. مراجع��ه   www.ijmt.ir و 

 

 

` 

 فراخوان دریافت مقاله علمی پژوهشی
 انجمن مهندسی دریایی ایران  

  

از پژوهشگران حوزه دریا و فراساحل نسبت به ارسال مقاالت تخصصی فارسی یا انگلیسی  
 نشریات علمی پژوهشی این انجمن مفتخرًا دعوت بعمل می آید.خود به 

 
 www.marine-eng.ir                      نشریه علمی پژوهشی مهندسی دریا   ❖

❖ International Journal of Maritime Technology                             www.ijmt.ir 

 دبیرخانه نشریه: 
4واحد    8، پالک  4کوچه وحدت  نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی، خیابان شاهد،    

02144273495- 7تلفن:    
 eng.ir-marineinfo@    info@ijmt.irپست الکترونیک:  

 
 

Call for PAPER 



صفحه 28شماره 143/  مهر ماه 1400

تاکید بر کاهش تولی  گری دولت در بنادر و صنایع دریایی
فعال صنایع دریایی و بندری بخش خصوصی معتقد اس�ت: باید تولی  گری دولت در بنادر و صنایع دریایی کاهش پیدا کند، کش�ور 
ما در شرایط بسیار سخت تحریمی قرار دارد و بخش دولتی از این بابت بسیار تحت فشار است و محدودیت  های متعددی وجود 

دارد که خوشبختانه در مورد بخش خصوصی اینگونه نیست.

سلمان ضربی با تأکید بر اینکه حضور بخش 
خصوصی در بنادر کش��ور اجتناب ناپذیر 
اس��ت و در تمامی کش��ورهای دنیا نقش 
حاکمیتی در بنادر کاهش یافته و فعالیت 
ها به بخش خصوصی واگذار ش��ده است، 
اظهار داشت: بنادر دروازه ورود و خروج کاال 
و مبادالت تجاری کشورها هستند و بخش 
خصوصی از توانایی و شرایط مطلوب تری 
نسبت به بخش دولتی در راستای مبادالت 
تجاری و اقتصادی با سایر کشورها برخوردار 
است. فعال صنایع دریایی و بندری بخش 
خصوصی ادامه داد: واقعیت این اس��ت که 
نگاه سازمان بنادر و دریانوردی به همکاری 
با بخش خصوصی نگاهی توس��عه یافته و 
نسبت به سایر مجموعه ها و دستگاه های 
دولتی شرایط بهتری در این زمینه حاکم 
اس��ت و تعاملی هدایت گرانه وجود دارد تا 
ش��اهد فعالیت هرچه بیشتر و بهتر بخش 
خصوص��ی در ح��وزه دریای��ی و بندری و 
باشیم. وی با اشاره به اینکه برخی نواقص و 
کاستی  ها در حوزه فعالیت بخش خصوصی 
در حوزه دریایی و بندری وجود دارد، عنوان 
کرد: بسیاری از این مسائل به سازمان بنادر 
مرتبط نیس��ت و بخش��ی از آن مربوط به 
قوانین است که خوشبختانه در حال اصالح 
اس��ت و بدین جه��ت می  توان ب��ه آینده 
امیدوار بود. ضربی ب��ا تأکید بر اینکه باید 
تولی  گری دولت در بنادر و صنایع دریایی 
کاهش پیدا کند، اظهار داشت: کشور ما در 
شرایط بسیار س��خت تحریمی قرار دارد و 

بخش دولتی از این بابت بسیار تحت فشار 
است و محدودیت  های متعددی وجود دارد 
که خوش��بختانه در مورد بخش خصوصی 
اینگونه نیس��ت، لذا باید از ظرفیت فعاالن 
اقتصادی در ح��وزه بندری و دریایی بیش 
از این اس��تفاده کرد ت��ا بتوانیم از ظرفیت 
کام��ل بن��ادر خود به��ره ب��رداری کنیم.

فرآیندهای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در حوزه دریایی و بندری؛ 

کامال قانونی و شفاف
وی در م��ورد فرآیندهای س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری، 
خاطرنشان کرد: خوش��بختانه فعالیت ها 
کامال قانونی و ش��فاف اس��ت، مناقصه ها 
مطابق قانون برگزار، ارزیابی ها و مصاحبه 
های فنی انجام می ش��ود و لذا هیچ پشت 
پ��رده ای وجود ندارد و در عین حال زمان 
اعطای مجوزها سخت گیری  های بسیاری 
می ش��ود و بنده به عنوان فردی که حدود 

۲5 سال در این حوزه سابقه فعالیت دارم تا 
کنون رفتار نامتعارف و تعامالت نامناسبی 
در فرآیند سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حوزه دریایی و بن��دری ندیده ام. فعال 
صنایع دریای��ی و بندری بخش خصوصی 
در پاسخ به اینکه اتهاماتی از سوی یکی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد 
فشار سازمان بنادر و دریانوردی به منظور 
به کارگیری از مدیران ارشد این سازمان در 
هیأت مدیره شرکت های بخش خصوصی 
وارد ش��ده است، تصریح کرد: بنده تاکنون 
هی��چ رفتار غیرمعمول و نامتعارفی در این 
زمینه از سوی مسئوالن س��ازمان بنادر و 
دریان��وردی ندیده ام؛ بای��د جانب انصاف 
را رعای��ت ک��رد و با حرف ه��ای بی مورد 
دیگران را تخریب نک��رد و تصور می کنم 
برخی مسائل در ارتباط با سازمان بنادر با 
اغراض سیاس��ی دنبال و مطرح می  شود و 
این تخریب  ها؛ ضربه به اقتصاد کشور است.
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ایجاد صنایع آب  بر در پسکرانه بنادر به صالح اقتصاد و محیط زیست ایران
عضو کمیس�یون صنایع و معادن مجلس ش�ورای اس�المی با تأکید بر اینکه ایجاد صنایع آب بر در پس�کرانه بنادر باید به اولویت 
اقتصادی کش�ور تبدیل ش�ود، گفت: این اقدام با ایجاد مزیت صادراتی و کاهش هزینه تمام ش�ده، همراه خواهد بود و می تواند به 

صالح محیط زیست نیز باشد.

فره��اد طهماس��بی در رابطه ب��ا مزایای 

انتقال صنایع بزرگ و گس��ترش فازهای 

توس��عه ای صنایع، در پس��کرانه بنادر، 

اظه��ار داش��ت: ایجاد صنای��ع آب بر در 

نزدیکی س��واحل و پس��کرانه بنادر باید 

ب��ه یک اولوی��ت اقتصادی برای کش��ور 

تبدیل ش��ود تا با بهترین ش��کل بتوانیم 

از ظرفی��ت های دریای��ی و بندری و نیز 

پتانس��یل های صنعتی و تولیدی کشور 

اس��تفاده کنیم. نماینده م��ردم نی ریز، 

اس��تهبان و بختگان )فارس( در پارلمان 

ادام��ه داد: ع��الوه بر این ایج��اد صنایع 

آب ب��ر در نزدیکی س��واحل و بن��ادر از 

مزی��ت صادراتی برخ��وردار اس��ت و با 

توجه به ظرفیت های حوزه حمل و نقل 

دریایی و نزدیکی به دریا، مس��یر حمل 

کاال کاهش یافته و از مدت زمان انتقال 

کاال کاس��ته می شود و در نهایت هزینه 

حمل و نقل و قیمت نهایی کاال به همین 

دلیل کم تر می ش��ود. عضو کمیس��یون 

صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 

با بیان اینکه در حوزه انتقال صنایع آب 

بر به پسکرانه بنادر، باید مسائل مختلفی 

 در نظر گرفته ش��ود، عنوان کرد: به نظر 

می رس��د ک��ه انتقال صنای��ع آب بر به 

پسکرانه بنادر هزینه بر باشد اما در رابطه 

ب��ا ایجاد صنایع آب بر در این مناطق به 

طور حتم باید اقدام کرد. طهماس��بی با 

اش��اره به اینکه قطعا ایجاد صنایع آب بر 

در نزدیکی سواحل به صالح کشور است، 

گفت: ب��ا توجه به پتانس��یل های حوزه 

دریای��ی و بندری ای��ران و اتصال به آب 

های آزاد و در عین حال وسعت سواحل 

و پسکرانه بنادر کشور، بدون شک ایجاد 

صنایع آب بر در پس��کرانه بنادر به سود 

اقتصاد ایران و فعاالن اقتصادی است. وی 

در ادامه به وظایف دولت در مورد ایجاد 

صنایع آب بر در پس��کرانه بنادر اشاره و 

اظه��ار کرد: در این زمین��ه دولت باید با 

برنامه ریزی و اجرا به صورت جدی ورود 

کند تا شاهد ایجاد فعالیت های صنعتی، 

تولی��دی، خدماتی و ارزش افزوده ای در 

پس��کرانه بنادر باش��یم. عضو کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 

با بی��ان اینک��ه برنامه پنج س��اله هفتم 

توسعه آینده نگر خواهد بود، خاطرنشان 

کرد: مجلس ش��ورای اسالمی تعامل نگر 

است و به طور حتم با بررسی و اطمینان 

از اینکه ایجاد صنایع اب بر در پس��کرانه 

بنادر به صالح کشور خواهد بود نسبت به 

الزام آور کردن این مساله اقدام می کند.
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تاکید بر قانون شدن انتقال صنایع آب  بر به پسکرانه بنادر
نایب رییس اول کمیس�یون عمران مجلس ش�ورای اسالمی با اشاره به اینکه پسکرانه بنادر از امکان تامین آب برای صنایع آب  بر 

برخوردار است، گفت: انتقال صنایع آب بر به پسکرانه بنادر، به سود سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی است.

اس��ماعیل حسین زهی در رابطه با مزایای 

انتقال صنایع بزرگ یا گس��ترش فازهای 

توسعه ای صنایع، در پسکرانه بنادر، اظهار 

داشت: متاسفانه طی چند سال اخیر صنایع 

آب بر به نواحی کویری و کم آب سوق داده 

شدند، در حالی که این استان ها با کمبود 

آب ش��رب مواجه بودن��د. نماینده خاش و 

میرجاوه )سیستان و بلوچستان( در پارلمان 

ادامه داد: کش��ور ما از مزی��ت فوق العاده 

دریایی در ش��مال و جنوب برخوردار است 

ام��ا ایجاد صنایع آب بر نظیر پتروش��یمی 

و ف��والد، در نزدیکی س��واحل پیش بینی 

نش��ده و ش��اهد ایجاد صنایع در نزدیکی 

اس��تان های برخوردار به ویژه استان هایی 

هستیم که با کمبود آب هم مواجه هستند. 

نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس 

شورای اسالمی با بیان اینکه پسکرانه بنادر 

به دلیل نزدیکی به دریا، از امکان تامین آب 

برای صنایع آب بر برخوردار است و دولت 

باید در زمینه آمایش س��رزمینی، صنایع و 

کارخانجات تولیدی در پسکرانه بنادر ایجاد 

ش��ود، تصریح ک��رد: باید از ش��کل گیری 

صنایع آب ب��ر در نزدیکی فالت مرکزی و 

مناطقی که با کمبود آب مواجه هس��تند 

جلوگیری ب��ه عمل آید و در نهایت انتقال 

و ایجاد صنایع آب بر در پس��کرانه بنادر به 

یک قانون مشخص و اجرایی تبدیل شود. 

حسین زهی با تأکید بر اینکه ایجاد صنایع، 

کارخانجات تولیدی، خدماتی و ارزش افزوده 

 ای در پس��کرانه بنادر، هزینه  ها را کاهش 

م��ی دهد، گفت: نزدیکی به دریا، ش��رایط 

 مناس��ب تری را برای ص��ادرات کاال ایجاد 

م��ی کند و به ط��ور حتم انتق��ال و ایجاد 

صنایع و تولید به پس��کرانه بن��ادر به نفع 

س��رمایه گذاران خواهد بود چرا که هزینه 

تمام ش��ده را برای آنها کاهش می دهد و 

همین مساله موجب خواهد شد تا در بازار، 

توان رقابتی بیشتری برای فعاالن صنعتی 

و تجاری ایران ش��کل گیرد. وی با اشاره به 

اینکه باید از تجربه کشورهای توسعه یافته 

در ح��وزه دریایی و بندری به نحو مطلوب 

استفاده کنیم، خاطرنش��ان کرد: پسکرانه 

بنادر از مزیت زمین و آب برخوردار اس��ت 

و بای��د به نی��م نگاهی به مس��یر حرکت 

کشورهای پیشرفته که از مزیت دریایی و 

بندری برخوردار هس��تند، داشته باشیم و 

ببینی��م که در رابطه ب��ا صنایع آب بر چه 

تصمیمی را اتخاذ ک��رده اند. نایب رییس 

اول کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای 

اس��المی گفت: باید ش��اهد ایجاد قوانینی 

باش��یم ک��ه صنای��ع آب بر در پس��کرانه 

بن��ادر و نزدیک��ی س��واحل ایجاد ش��وند.



در صفحه اینستاگرام انجمن می بینید:

• معرفی اعضای حقوقی انجمن
• معرفی کتب و انتشارات انجمن

• اطالع رسانی دوره ها و کالس های آموزشی انجمن
• کدتخفیف اختصاصی شرکت در رویدادها، دوره ها و انتشارات

 
• انتشار اخبار مرتبط با حوزه دریا

• پوشش زنده رویدادهای انجمن
• معرفی برگزیدگان) نویسندگان مقاالت، کتب، اساتید و ...(

• آلبوم های تصویری رویدادهای سنوات گذشته انجمن
و ...

شناسه کاربری صفحه رسمی
انجمن مهندسی دریایی ایران 

انجمن مهندسی ردیایی اریان رد یک اقب ...




