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توسعه ظرفیت های بزرگ مکران ،معطل سیرک نمایشی مهاراجه ها
مکــران ،بــه عنوان یک نگین مغفول مانده نه تنها میتواند صنایع دریایی ایران و معیشــت مردم ســاحل نشــین را تامین کند بلکه
مــی توانــد کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و «توســعه دریامحور» را رنگ و لعاب تازه ای دهد .توســعه ســواحل مکران و
تمرکز جمعیت میلیونی در این ســواحل ،از ســال  1388مورد تاکید مقامات ارشــد کشور و شــخص مقام معظم رهبری بوده است
ولی متاســفانه بعد از گذشــت  12ســال نمیتوان تحول بزرگی را در این سواحل شــاهد بود .البته اقدامات ارزشمندی در این مدت
از ســوی ســازمان های متولی مانند ســازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت و نیرو و سپاه پاســداران انجام شده است ولی با این
وضعیت و ســرعت احتماال  150ســال طول می کشــد تا سواحل مکران روی پیشــرفت و آبادانی متوازن و فراگیر را ببیند .فراموش
نکنیم که برخی کشــورهای بیابانی حاشــیه جنوبی خلیج فارس با تفکرات مدیریتی عاریتی ولی درست ،ظرف  15-10سال متحول
شــدند .در مورد علل رشــد آهســته ســواحل مکران ،علل متعددی وجود دارد که جــای بحث دارد ولی یکــی از مهمترین علل را
می توان کارشــکنی و تعلل هندی ها دانســت .هر کشــوری ،بخصوص ایران ،برای توسعه ســواحل بکر  850کیلومتری که در طول
قرن ها شــاهد کمترین توجه و ســرمایه گذاری بوده ،قطعا برای متحول شــدن ،نیاز اساســی به ســرمایه گذاری خارجی و حضور
جــدی بخش خصوصــی دارد چراکه بودجه دولتی ایــران کفاف این نیازها را نمی دهد .نحوه عملکرد تاســف انگیــز و اهانت آمیز
هندی ها باعث شــده اســت که عمال توسعه این بندر استراتژیک و پســکرانه های آن با تاخیرهای طوالنی و غیرموجه مواجه شوند.
تمایل هندی ها برای سرمایه گذاری در بندر استراتژیک چابهار به حدود دو دهه پیش و سال  ۲۰۰۲میالدی باز میگردد ولی مالحظات
سیاسی هند و تاخیرهای زیاد باعث شده است که عمال از ظرفیتهای چابهار استفاده مطلوبی نشود و حتی حجم سرمایه گذاری اولیه
پیشنهادی آنها نیز بسیار ناچیز باشد .هند متعهد شده بود که نیم میلیارد دالر در بندر چابهار سرمایه گذاری کند که آن هم به عدد
ناچیز  85میلیون دالر! محدود شــد و در نهایت همین عدد ناچیز نیز ســرمایه گذاری نشــد و به  30میلیون دالر تا به امروز رسیده
اســت .ناچیز بودن سرمایه گذاری هندی ها از آنجا معلوم می شود که چینی ها در بندر گوادر پاکستان متعهد به سرمایه گذاری 62
میلیارد دالری در یک بازه زمانی  15ساله شده اند (یعنی بیش از  1000برابر سرمایه گذاری هندی ها در چابهار) که پیشرفتی فوق
العاده و طبق زمان بندی نیز داشته اند .قطعا
بندر چابهار در رقابت با رقیب دیرینه خود،
بندر گوادر ،بســیار عقبتر خواهد بود چراکه
همین تعهد ناچیز هندی ها هم بدرســتی
انجام نشــده اســت تا جائیکه در تابستان
امســال در رسانه ها اعالم شــد که هند از
پروژه راه آهن چابهار کنار گذاشــته شــد.
در مجموع میتوان گفــت که هند در قواره
و اندازه یک شــریک صنعتــی و اقتصادی
شایســته برای فعــال کردن پتانســیلهای
سواحل مکران نیســت و عملکرد هندی ها
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در توســعه بندر چابهار شــبیه یک «ســیرک نمایشی» و یک «مســخره بازی تلخ» بوده است تا یک مشــارکت جدی .متاسفانه در
ایــن زمینه رســانه های ایران ،مطالبه گری کافی را ندارنــد و به تجهیزات بندری مختصری که بعد از تعلل بســیار در چابهار نصب
می شــوند دلخوش می کنند .چقدر تحقیرآمیز اســت که رســانه های محلی و ملی ایران ،نصب یک دستگاه جرثقیل بندری را بوق
و کرنا کرده و اظهار خوشــحالی می کنند .این جای خوشــحالی ندارد چراکه یک تحقیر ملی اســت که یک کشــور بزرگ نفت خیز
برای نصب یک جرثقیل یا یک اقدام ناچیز هندی ها ابراز شــادمانی کند .به نظر می رســد در این ســالها« ،البی باواســطه!» هندی
ها در ســمت و ســو دادن به رســانه های محلی و مرتبط و گمراه کردن ذهن مردم ایران ،بســیار فعال و موثر عمل کرده اســت.
هندی ها باید متوجه عصبانیت ایرانی ها از فرصت ســوزی های انجام شــده بشــوند .ضمن اینکه سیاستمداران ایران باید در تصمیم
خود در ســپردن بخش مهمی از بار توســعه چابهار به هندی ها تجدید نظر کنند و دنبال شــرکای مطمئن تر و مستقل تری مانند
چیــن باشــند .هندی هــا در دوره ترامپ ،به گونه ای عمل کردند که این تصور پیش آمد که شــاید هندی ها هنوز هم مســتعمره
انگلیس یا آمریکا هســتند! .کشــوری که برای مشــارکت در یک پروژه بزرگ فراملی باید منتظر اجازه آمریکا باشــد قطعا شــریک
مطمئنی نیســت .رای هند علیه پرونده هســته ای ایران در سالهای  2006و  2009برای خوشایند آمریکایی ها هرگز از یاد ایرانی ها
نمی رود در حالیکه هند خودش دارای تســلیحات اتمی اســت! .همچنین قطع خرید نفت هند از ایران از ســال  2019و جایگزینی
آن با نفت مکزیک هرگز نباید فراموش شــود در حالیکه ایران برای ســالهای طوالنی ،جهت دسترســی هند به بازار آســیای میانه
و افغانســتان ،توســعه چابهــار را بطور تقریبا انحصــاری در اختیار هند قــرار داد و رقیب دیرینه آنها یعنی چین را ناکام گذاشــت.
هنــد همواره منافع اقتصادی خود با ایران را قربانی مطامع سیاســی با آمریکا نموده اســت و هیچ بازخوردی از ایران ندیده اســت.
در کل ،نخبگان جامعه دریایی ،رســانه ها و مقامات سیاســی و نمایندگان مجلس (بخصوص نمایندگان استان های ساحلی) نباید به
نصب یک دســتگاه جرثقیل دلخوش باشــند و باید این مطالبه گری خود را با صدای بلند فریاد کنند تا شــاید جو ایجاد شده باعث
اهرم فشــار بیشــتری بر هندی ها باشد و بندر چابهار ،آهنگ شتابان تری به سوی تحول و توســعه را تجربه کند .توسعه سایر بنادر
و ســواحل مکران نیز با تکیه بر توان داخلی و استفاده از شــرکای قدرتمندتر و مطمئن تر خارجی میتواند خیلی زودتر اتفاق بیفتد.
ضمــن اینکــه هرگز نباید از ظرفیــت های بزرگ بخش خصوصی و تعاونی ایران مغفول ماند و صرفا چشــم انتظــار خارجی ها بود.

سردبیر
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الحاق ناوشکن الوند و چهار زیر دریایی به ناوگان نیروی دریایی
ناوشکن الوند که سامانه های رانش آن بازطراحی و ارتقا یافته است به همراه چهار زیر دریایی به ناوگان نداجا پیوستند.
ناخدا یکم ســتاد سیامک پورگزازی در مراسم
پیوســت ناوشــکن الوند جمهوری اسالمی و
چهار زیــر دریایی  28آذر مــاه با حضور امیر
دریــادار حبیباهلل ســیاری رییس ســتاد و
معاون هماهنگ کننده ارتــش و امیر دریادار
شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی
ارتش  ،اظهار داشــت :تجهیزات و سامانه های
شــناور در  ۲۶۰روز بــا تعویــض  ۴۱تن ورق
فوالدی انجام شــد .موتورهای جدید با قابلیت
های پیشرفته ،ســامانه ایمنی و فرمان حدید،
ژنراتورهای جدید و سوناهای همراه با تجهیزات
مربوط نصب شده که آماده اعزام به آبهای دور
اســت .فرمانده کارنجات نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ،اظهار داشت :ناوشکن الوند
توسط متخصصین کارخانجات نیروی دریایی
راهبردی ارتش با نصب و ارتقاء ســامانههای

دریایی راهبردی ارتش الحاق شــد .ناخدا یکم

و زیر ســطحی نیروی دریایی راهبردی ارتش

ســتاد پورگزازی ،افزود :همچنین چهار فروند

به تــوان رزم نیــروی دریایی محلق شــدند.

زیردریایــی مرطوب الســابحات  ۱۵به همت
کارگاه الکترواپتیک بــا همکاری متخصصین
نیروی دریایی راهبردی ارتش و صنایع دفاعی

ی هــا با طراحی و
وی یاد آور شــد :زیردریای 
ســاخت بومی به منظور اجرای عملیات گشت
در سواحل بنادر هدف ساخته شده اند و قابلیت
مانــدگاری  ۱۰روزه در دریــا ،طی کردن ۳۰

دفاعی سطحی و زیرسطحی با تالش  ۴۶هزار

کشور پس ازتعمیر و تامین قطعات سامانههای

مایل ،انجام عملیات در شب و اجرای عملیات

نفر ســاعت بهســازی و نوســازی و به نیروی

الکترواپتیکی نصب بر روی شناورهای سطحی

هــای ویژه بــرای نفوذ از زیر ســطح را دارند.
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هشدارامیرسیاریدربارهتبعاتکمکاریدربندرچابهار/حفظموقعیتژئوپولتیکیایرانکارمیخواهد
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه بندر چابهار این ظرفیت را دارد که به یک
بندرهاب اقیانوسی تبدیل شود ،گفت :اگر به بندر چابهار نرسیم ،بنادر سایر کشورهای منطقه مثل عراق ،امارات
یا پاکستان رشد می کند و وزن بندر چابهار کمتر از این می شود.
امیــر دریادار حبیب اهلل ســیاری اواخر آذر در

بوده و از گنج خود در ســواحل مکران و خلیج

نشست دیپلماســی و اقتصاد دریا در دانشگاه

فارس استفاده نکرده ایم .ما در استفاده از دریا

امــام صادق (ع) با اشــاره به اهمیت توســعه

عقب افتاده ایم .تفکر بحــری ما به تفکر ّبری

دریامحور برای کشــور ،اظهار کرد :سواحل در

تبدیل شده اســت و ما از دریا دور افتاده ایم.

توسعه و پیشرفت هر کشوری نقش مهمی دارد

استکبار جهانی سیستمی ایجاد کرده است که

به شرطی که از این قابلیت به خوبی بهره برده

مــا را از دریا دور کند چون دریا منبع ثروت و

شــود .یکی از ظرفیت های کشورمان استفاده

قدرت است به همین دلیل آنها در سالیان قبل

جمهوری اســامی ایران ،از همان سال کار را

از دریا اســت که می تواند بخشی از مشکالت

تفکر بحری ما را به تفکر ّبری تبدیل کرده اند.

شروع کردیم و به عنوان طلیعهدار حرکت برای

ما را حل کند .اقتصاد دریامحور یعنی تکیه بر

امیر ســیاری در ادامه تصریح کرد :کشورهایی

اجرای فرمان در سواحل علیرغم تمام مشکالت

توانمندی های دریا و ساحل برای توانمندسازی

که به دریای آزاد راه ندارند مثل این اســت که

مســتقر شدیم .ســیاری اظهار داشت :منطقه

اقتصاد کشور .اقتصاد دریامحور فقط به شیالت،

در زندان هســتند .روسیه  17میلیون کیلومتر

جاسک در آن زمان چیزی نداشت و لذا شروع

گردشــگری و حمل و نقل اکتفــا نمی کند،

مربع مساحت دارد و تمام شمال این کشور دریا

بلکه به صنایــع نوظهور و اســتفاده از انرژی

است ،اما این کشور به یک دریای آزاد راه ندارد.

ک ســازی در آن منطقه کردیم و با
به شــهر 

های تجدیدپذیر مثــل امواج و باد هم اهمیت

وی با اشاره به بیانات و تاکیدات رهبری درباره

زیادی میدهد .وی بیان داشــت :اقتصاد دریا

اهمیت دریا برای پیشرفت کشور ،گفت :ایران

محــور ،در اصالح جهانی به آن اقتصاد آبی نیز

کنار دریای بســته (دریای خزر) ،نیمه بســته

گفته میشود ،در واقع استفاده پایا از منابع و

(خلیج فــارس) و دریای باز(عمان) قرار دارد و

گســترههای آبی اعم از اقیانوس و دریا برای

ســواحل ما در تمام طول ســال قابل استفاده

رشد اقتصادی است ،بنابراین اقتصاد دریا محور

است .معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد:

ی های ســواحل و دریا
یعنی تکیه بر توانمند 

ما به عنوان کشــور دریایی باید از این موهبت

بــرای توانمندی اقتصادی اســت .وی با بیان

الهی اســتفاده کنیم .ما موقعیت ژئوپولتیکی و

اینکــه اقتصاد دریامحور در ســال 40 ،2030

سواحل مناســبی داریم و اگر فکر و خالقیت

میلیون شغل تمام وقت ایجاد می کند ،افزود:

داشته باشیم ،این سواحل برای کشور ما فرصت

هر چقدر بتوانیم منابع تولید خود از جمله در

می شــود اما اگر خوب اســتفاده نکنیم ،این

دریــا را افزایش دهیم ،به میــزان رفاه و ثروت

سواحل برای ما تهدید می شود .وی در ادامه با

کشــور افزوده شــده و قــدرت بازدارندگی ما

اشاره به برگزاری همایش (اقتدار دریا ،توسعه

اگر به بندر چابهار نرسیم ،بنادر سایر کشورهای

تقویت می شود .معاون هماهنگ کننده ارتش

سواحل مکران) در ســال  ،88بیان داشت :در

منطقه مثل عراق ،امارات یا پاکســتان رشــد

در ادامه خاطرنشــان کرد :مــا از دریا بی بهره

راستای تدابیر مقام معظم رهبری برای ارتش

می کند و وزن بندر چابهار کمتر از این می شود.

پیگیریهای مکرر جاده بندرعباس  -جاسک
به شــکل کنونی درآمد .عضــو هیئت علمی
دانشــگاه عالی دفاع مقدس افزود :صدا و سیما
در منطقه مکران وجود نداشت ،اما با اقداماتی
که انجام شده نسبت به گذشته تغییرات بسیار
ایجاد شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله
زیاد اســت تا این ســواحل بتواند در اقتصاد و
توسعه دریا محور کشــور اثرگذار باشد .حفظ
موقعیت ژئوپولتیکی ایران کار می خواهد ،زیرا
این موقعیت تا ابد باقی نمی ماند و ممکن است
تغییر کند مثال بندر چابهار این ظرفیت را دارد
که به یک بندرهاب اقیانوســی تبدیل شود اما
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نیاز به چرخش تحول آفرین به سمت توسعه دریامحور
رئیس کمیته تخصصی حمل و نقل و توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :چرخش تحول آفرین
به سمت دریا باید در اذهان مردم و سیاست گذاران ایجاد شود.
پــس از ســالها کم توجهــی به دریــا این
موهبت الهی ،خوشــبختانه دولت سیزدهم
حمایــت موضوع توســعه دریا محــور را در
برنامه های خود اعالم کرده اســت و تمامی
دســت اندرکاران دریایی امیدوارند در آینده
نزدیک تحولی چشمگیر در این حوزه ایجاد
شود .توسعه بنادر و آماده سازی زیرساختهای
الزم ،توســعه صنایع مختلــف دریایی مثل
شیالت ،گردشگری ،کشتی سازی و  ...نشان
می دهد که صنایع دریایی چقدر گسترده و
غیر متمرکز اســت و نقش مهمی می تواند
در اشتغالزایی داشته باشد .در این راستا و با
توجه به اهمیت موضوع با آقای حسن بیک
محمدلو ،دکتری آینده پژوهی و رئیس کمیته
تخصصــی حمل و نقل و توســعه دریامحور
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفتگویی
تفصیلی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
تعریف توسعه دریا محور و معیارهای

آن چیست؟ ضرورت توسعه دریا محور
برای کشورمان چیست؟

در کشــور ما برنامه های پیشرفت و توسعه
متعددی چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمی
ایران پیگیری شــده که ماهیــت کلی این
برنامه ها برای رشــد اقتصادی بوده اســت.
خصوصــا بعد از انقالب هــدف گذاری های
خوبی مثل رشــد  8درصدی در برنامه ششم
صورت پذیرفته اســت .اما آنچه در واقعیت
میدانی و عملیاتی پیگیری شده است نشان
از عدم اســتفاده خوب از ظرفیت های کشور
می باشد .منظور از ظرفیت ها ،ظرفیت های
شماره  /145آذر ماه  1400صفحه 10

مادی و غیر مادی است .در ظرفیت های غیر

ظرفیت هایی بوده که اســتفاده نشده است.

مادی طبیعتا نکته مشــخص و ممتاز ،حوزه

در ادوار مختلف اســتقرار صنایع و جمعیت

منابع انســانی اســت که با اینکه ما نخبگان

بر خالف متدهای پیشــرفت و توســعه در

و دانشــمندان خوبی داریم و از مواهب الهی

کشورهایی که مثل ما هستند ،جانب تمایل به

در این زمینه استعداد های ذاتی بشری بهره

سمت مرکز داشته است .وقتی شما شاخص

مندیم اما در توانمندساری در این بخش عقب

های بین المللی اســتقرار صنایع و جمعیت

ماندگــی های جدی وجود دارد .در خصوص

را می بینید ،حدود  %80از کالن شــهرهای

ظرفیت های مادی هم همینطور ،برای مثال

پرجمعیت در کنار آبها هستند %90 .تجارت

توسعه معادن ،دسترسی به بازارهای منطقه

جهانی از طریق دریاها صــورت می پذیرد،

ای ،واقع شــدن در نقطه استراتژیک جهانی

پایتخت ها غالبا در کنار دریاها واقع شــدند

و  ،...ظرفیــت های مادی اســتفاده نشــده

و  . ...بنابرایــن تا زمانیکــه در دیدگاه و نظر

اســت .یکی دیگر از ظرفیت های مادی مهم

برنامه ریزان ،سیاســت گــذاران و مجریان

که از آن استفاده درســتی نشده حوزه دریا

کشــور ،دریا نقطه تحولی نباشد ،این مسئله

اســت .مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام

را حل نمی کند .در واقع این چرخش باید در

دوم انقالب اســامی ،آنجا که دارند ظرفیت

ذهن متفکرین ایجاد شــود .اگر این چرخش

های مادی اســتفاده نشــده را برمیشمارند،

درســت شــود موضوع از مبنا حل می شود.

اشــاره دارند :ســواحل دریایــی طوالنی از

حضرت آقا در دوره اخیر اعضای مجمع ،هم

Marine Engineering
دســتور داده اند تا برای توســعه دریا محور

 68قانون احکام دائمی توســعه کشــور که

هرمزگان و سواحل سیســتان و بلوچستان

سیاســت های کلی تدوین شــود ،یعنی این

مصوبه سال  95است که برای توسعه سواحل

معروف به مکران اســت .وقتی می خواهیم

رویکرد را ایشان دارند و از قبل هم بارها به این

مکران می باشد ،دولت مکلف شده سازمانی

در مــورد دریا صحبت کنیم بایــد در مورد

نکته اشاره کرده اند که دریا ظرفیتی راهبردی

را برای توســعه سواحل مکران تشکیل دهد.

سواحل کل کشور به بحث و بررسی بشینیم.

است که کشــور باید از آن اســتفاده بکند.

بهمن  95که این قانون مصوب شد ،قرار بود

سند سیاست های کلی توسعه دریا

اسناد باالدستی که برای توسعه

دولت در  4ماه اساســنامه آن را در کمیسون

محور چگونه تدوین شده است؟

های خود تصویب نماید و به مجلس دهد اما

فرایندی که در مجمع طی می شود و موظف

تاکنون این اتفاق نیافتاده است .یعنی دولت

به انجام آن هستیم ،استفاده از تمام ظرفیت

به عنوان قوه مجریه نتوانســته جمع بندی

ها و نظرات اســت .سند توســعه دریا محور

در تصویب این اسناد چیست؟

داشته باشــد که در مورد دریا هم در محتوا

که امر بخشی نیســت یعنی هم موضوعات

در اسناد باالدستی بندهایی از توجه به دریا

و هم در ســاختار چه کاری می خواهد انجام

فرهنگی و اجتماعی اســت هم به موضوعات

در برخی سیاست های کلی داریم .در سیاست

دهد .ساختار یعنی امر دریا را چه تشکیالتی

اقتصــادی ،فناوری و صنایع مرتبط اســت و

های کلی جمعیت یک بند اشاره به استقرار

پشــتیبانی مــی کنند و در محتــوا هم چه

هــم حوزه های مربوط بــه دفاعی و نظامی.

جمعیت در سواحل دارد ،سیاست های کلی

موضوعاتی را می خواهنــد پیگیری نمایند.

در بخــش هــای مختلــف از ظرفیت های

آمایش سرزمین توجه به سواحل و دریا نموده

بنابراین اسناد باالدســتی دورنماهای خوبی

کشــور چه در حوزه دســتگاه ها و سازمان

است و در سیاســت های کلی برنامه ششم

را ترســیم نمودند اما نکته ای که وجود دارد

هــای متولی چه در بخــش خصوصی و چه

توســعه ســه بند را به خود اختصاص داده

این اســت که اول این اســناد باید به قوانین

ظرفیت های دانشــگاهی کسب نظر کردیم.

است .اما این ها کفایت موضوع را کرده است؟

یا برنامه اقدام مشــخص تبدیل می شــدند.

این سند سیاست های چگونه اجرایی

حتی اســنادی دیگری هم تالش شــده در

دوم اینکه مسئله رویکرد دریایی داشتن حل

می شود؟

سطح دولت و مجلس تدوین شود .در سطح

می شــد و سوم اینکه ما ســواحل را باید در

پس از ابالغ مقام معظم رهبری به ســه قوا،

دولت تشکیل شورای توسعه سواحل مکران

یک مجموعه ببینیم .آنچه در دولت پیگیری

روال این اســت که روسای سه قوه متناسب

و اسناد آمایشی آن سواحل ،از کارهایی است

شــده اســت صرفا مربوط به شــرق استان

حوزه فعالیت و ارتباطشان با بند های سیاست،

دریا محور تا به امروز تصویب شده
کدام اسناد بوده اند؟ نقش مجمع
تشخیص مصلحت نظام

که انجام شده است .دبیرخانه شورای توسعه
ســواحل مکران بعد از دســتور مقام معظم
رهبری در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح تشکیل شــد ،اما بعد از آن دبیرخانه
به معاونت اول ریاست جمهوری انتقال پیدا
مــی کند ،و نهایتا دبیرخانه بــه وزارت راه و
شهرســازی انتقال پیدا می کند .یعنی کامال
بخشی بوده و در دوســال گذشته این شورا
یک جلسه داشــته درحالیکه این شورا بیش
از  80پروژه تعریف شــده و در حال پیگیری
دارد .از دیگر مواردی که در اسناد باالدستی
موضوع اقتصاد دریایی اشاره شده است ،ماده
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برنامه های خود را بــرای اجرا اعالم نمایند.

تالش داریم چرخش تحــول آفرین به نوعی

می بیند که مث ً
ال در این زمینه کارکرده باشد.

به نظر جنابعالی مهمترین کاری که

ایجاد بشــود .فکر می کنم کشور به این نکته

جمع بندی و سخن آخر ...

راهبردی رسیده که باید نگاه دریا محور داشته

من فکر می کنم که یک وظیفه بسیار بزرگی

باشــیم .هم در ارکان سطوح عالی کشور این

همه داریم که ذهن مردم را خصوصا با ابزارهای

اتفاق افتاده و هم در پایین دســت ،اما باز هم

اطالع رسانی مثل نشریه و سایت شما نسبت

توصیه شما چیست؟

نیاز به فرهنگ ســازی می باشد .طبیعتا باید

به ظرفیتهــای عظیم دریایی دقیق روشــن

جناب آقای دکتر رییســی یکی از محور های

ظرفیت مردم در این زمینه بارور شــود .یعنی

کنیم .وقتی مردم هم در قشــرهای مختلف

برنامه تحول دولت را توجه به اقتصاد دریا اعالم

شــما وقتی می خواهید که یک کار را توسعه

نســبت به موضوعی اغنا میشوند این موضوع

کرده اند .این جای تشکر دارد .این همان نگاه

بدهید یا پیشرفت بکنید یک سری زیرساختها

تبدیل به مطالبه می شود و از دولت ،مجلس

رویکردی است .رویکرد دولت این است که به

را باید حاکمیت یا دولت تامین کند .البته با پول

و حاکمیــت می خواهند که موضوع پیگیری

این بخش توجــه بکند .خصوصا اگر بخواهیم

دولت توسعه دریا محور اتفاق نمی افتد .اینکه

شود .در امر گفتمان سازی ظرفیتهای مادی

شــاخصی هم اعالم کنیم اقتصــاد دریایی ما

بنشینیم تمام نسخه ها را برای دولت بنویسیم

کشــور که دریا یکی از مهمترین ها اســت،

سهمش از تولید ناخالص ملی حدودا  %2است.

درســت نیســت .باید از ظرفیتهای مردم هم

کوتاهی کردیم .هم باید تولید محتوای خوب

نکته ای که وجود دارد باید دولت به سرعت ،ساز

بهــره مند شــد .یعنــی باید ســازوکارهایی

صورت بپذیرد هم با ابزارهای خوبی به دست

و کار توجه به بخش دریا را هم طراحی بکند.

طراحی کنیم کــه در امر مرتبط با دریا مردم

مردم برســد .دانش آموز و دانشجویان ما باید

و سازمان هایی که درگیر این موضوع هستند

هم مشــارکت کنند ،حاال این بحث روشهای

بداند که دریا چیست و چه ظرفیتی دارد ،دریا

در یک تقسیم کار ملی به کار گرفته شوند .در

مختلفی دارد .می توانیم سازمان های مردمی

باید برای تمام اقشــار جامعه دغدغه شود .در

مرحله بعد می شــود با طراحی ساختارهای

را ترغیب به سرمایه گذاری نماییم و مشوقهایی

این صورت تمایل زیاد می شــود و از مجلس

جدیــد به این بخــش بطور ویژه نــگاه کرد.

هم در نظر بگیریم که البته از قبل مشوقهایی

و دولت مــی خواهند به ســمت دریا بروند.

آیا سند ملی آمایش سرزمین که چند

بوده است .به عنوان مثال قانون توسعه محور

این نکته اساســی این اســت که کشورهای

شــرق را داریم که مشــوقهایی مــی دهد به

که دارای دریا هســتند بیــش از  %40تولید

کارهای که در شرق کشور انجام می شود ،اما

ناخالص داخلی کشورشان از بخش دریا تامین

کافی نیست .انجمن مهندســی دریایی ایران

می کنند این عدد در کشور ما  2درصد است.

می تواند زمینه هایی را برای دانشجویانی که

و یا میانگین مصرف آبزی در کشور ما نزدیک

دریایی نوشته شده است؟

مرتبط به رشــته هایی دریایی هستند فراهم

به  13کیلو است که معدل جهانی باالی 20

در حوزه اسناد آمایش سرزمین عالوه بر اسناد

کند تا ترغیب شوند همه به سمت این موضوع

کیلو می باشد و کشورهای دریایی که مثل ما

آمایش استانها ،سند توسعه سواحل مکران نیز

پیش برونــد .موضوع دیگر این اســت که ما

ساحل دارند باالی  30کیلو است .این فاصله

مصوب شده اســت و عالوه بر اینها سند ملی

نگاه هایمان به دریا صرفا سخت نباشد یعنی باید

زیادی اســت .نقطه محوری صبحتهای من،

آمایش نیز ابالغ شــده که به نظر می رســد

از فناوری های نرم نیز در حوزه دریا بهره مند

چرخش تحول آفرین به سمت دریا است که

می توانست ظرفیت های دریایی کشور را بعنوان

شویم .مفاهیمی مثل مدیریت دریایی ،اقتصاد

باید در ذهن مردم و سیاســت گذاران ایجاد

پیشران پیشرفت معرفی کند که اینطور نیست.

دریا ،توسعه دریا محور و  ...مفاهیمی هستند که

شود .سیاست گذاران با ابالغ اسناد باالدستی

تحلیل شما از آینده توسعه ایران با

سال های متمادی در کشور ما کار نشده است.

و آمــاده ســازی تصویب قوانین پشــتیبانی

و یا نبود شاخص های کیفی و ترکیبی در این

کننده ،باید زمینــه جلب ظرفیت های برای

زمینه ،شما چند تا پایان نامه و رساله دکتری

توســعه دریامحور در کشور را فراهم بیاورند.

دولت آیت اهلل رئیسی برای اجرای

واقعی و همه جانبه توسعه دریا محور
می تواند انجام دهد چه است؟

ماه پیش منتشر شد برای دورنمای

 ۲۵سال کشور ،می تواند تضمین کننده
توسعه دریا محور باشد و چنین تحولی

ایجاد کند؟ آیا اصال این سند با رویکرد

توجه به شرایط سیاسی موجود در
کشور ،توسعه بری یا بحری است؟
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شیرین سازی آب دریا با انرژی هسته ای یک برنامه کامل و صلح آمیز
مدیر گروه پسمانداری پژوهشکده چرخه سوخت هستهای و مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای گفت :آب یک
ضرورت اساسی زندگی مردم است و تامین آن با انرژی هسته ای در باال بردن نگاه مردم به صلح آمیز بودن انرژی
هسته ای ،قطعا تاثیر گذار است.
نیــاز به آب شــیرین یک نیاز اساســی برای

اســتفاده می کننــد .تامین انرژی دســتگاه

کنند .اســاس کار این روش بــه این صورت

بقاســت و بخش عمدهای از ســطح ســیاره

مــی تواند با نفــت ،گاز ،انرژی خورشــیدی،

می باشــد که ابتــدا آب وارد مخازن گرمکن

زمین (بیــش از  1.5میلیون کیلومتر مکعب)

انرژی بادی و یا انرژی هســتهای فراهم شود.

شــده و دمای آن  90تا  120درجه ســانتی

را آب فرا گرفته است که نزدیک به  97درصد
این آبها شــور و غیر قابل نوشیدن هستند

چند روش برای شیرین سازی آب به
روش هسته ای داریم؟ کدامیک به

گراد رسیده و سپس به مرحله بعد وارد شده و
فشار آن به شدت کاهش پیدا می کند .کاهش

صرفه تر است؟

فشــار آب در نهایت منجر به تبخیر سریع به

غیر قابــل مصرف در قطبهــا و بر فراز قله

با توجه به اهمیت بســیار زیــاد فرآیندهای

صورت ناگهانی می شود .آب تبخیر شده روی

کوهها وجود دارد .تخمین زده شده است که

نمــک زدایی آب ،روش هــای متعددی برای

لوله های مبدل حرارتی در نظر گرفته شــده

تا ســال  ۲۰۲۵حدود  ۵۰درصد از جمعیت

این منظور مورد اســتفاده قرار میگیرند که

چگالیده می شــود و در مرحلــه بعد میزان

جهــان در مناطــق کم آب زندگــی خواهند

هر یک دارای مزیا و معایب خاص خودشــان

افت فشار آن بیشــتر می شود و مجدد عمل

کرد که این امر نشــان دهنده اهمیت تصفیه

می باشــند .از رایج ترین روش های شیرین

تبخیر صورت خواهد گرفت .تعداد مراحل این

و مدیریــت آب می باشــد .تصفیه آب دریا و

ســازی آب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

روش از  4تا  40قابل پیادهســازی می باشد.

و  3درصــد باقی مانده به صــورت یخ زده و

روش های حرارتی شیرین سازی

علیرغم بازدهی باال در نمک زدایی آب با این

می تواند مشــکل کم آبی را حــل کند .آب

همان طور که از نام این تکنیک ها مشــخص

روش ،هزینه بــر بودن طراحی و راه اندازی و

دریا را به چند روش میتوان شیرین نمود که

است ،فرآیند جداسازی نمک و امالح از آب به

ایجاد رســوب زیاد بر روی لوله های ضد زنگ

یکی از این روشها استفاده از انرژی هسته ای

کمک حرارت دادن آن صــورت میگیرد .این

برخی از معایبی هستند که در آن وجود دارد.

است .در همین راستا نشــریه مهندسی دریا

روش ها در اغلب مواقع برای نمک زدایی آب

بــا آقای دکتر مهــدی اســدزاده مدیر گروه

دریا کاربرد داشــته و از نظــر اقتصادی برای

از دیگر روش های شیرین سازی آب می توان

پسمانداری پژوهشکده چرخه سوخت هسته

شیرین ســازی آب هایی با کمتر از  3درصد

به تقطیر موثر چند مرحله ای یا Multiple-

ای و مواد پژوهشــگاه علوم و فنون هسته ای

مقرون به صرفه نخواهند بود .روش های حرارتی

 effect distillationاشاره نمود که با حرارت

گفتگویی انجام داده اســت کــه می خوانید:

نمک زدایی آب شــامل موارد زیر می باشــد:

هستهای وجود دارد؟

تقطیر ناگهانی چند مرحله ای ()MSF

دهی آب شــور و کاهش فشار آن در مراحل
مختلف در نهایت حجم زیادی از نمک و سایر

از رایــج ترین و قدیمی تریــن روش ها برای

امالح آن حذف می گردد .شــیرین سازی آب

شرکت های بسیاری در ایران موجود هستند

نمــک زدایی آب دریــا ،اســتفاده از تقطیر

با تقطیر چند اثره به این صورت می باشد که

ث هــای طراحی ،ســاخت و راه
کــه در بح 

ناگهانی چنــد مرحله ای یــا Multi-stage

ابتــدا بخار با دمای باال وارد لوله های حرارتی

ی کنند و
اندازی آب شیرین کن ها فعالیت م 

 flash distillationمــی باشــد کــه بر پایه

شــده و آب تغذیه در مرحله اولیه با این لوله

مــیتواننــد در توســعه این صنعــت نقش

تقطیر ســریع یا فلش به کمک کاهش فشار

ها تماس برقرار نموده و تبخیر می گردد .آب

بسزایی داشته باشــد .تفاوت آب شیرین کن

آب طراحی شده است .مخازن شیرین سازی

تغذیه پس از تبخیر وارد مرحله دوم شــده و

هستهای با سایر آب شــیرینکنها به نوع

آب با کمــک  MSFقادرند روزانه  50هزار تا

آب شــور به محض ورود به این مرحله با بخار

انرژی مصرفی مرتبط است ،در واقع تمام آب

 60هزار مترمکعب آب دریا را با حرارت دهی

آب موجود تبادل دمایی انجام داده و به بخار

شیرین کنها از یک اصول حرارتی یا غشایی

 90تا  120درجه ســانتی گــراد نمک زدایی

تبدیل می شود .با تبخیر آب شور حجم زیادی

شیرین ســازی آن یکی از راه هایی است که

آیا دانش ساخت آب شیرین کنهای

تقطیر موثر چند مرحله ای ()MED
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از نمک و امالح آن حذف شــده و به مرحله

میزان مصــرف انرژی آن بیشــتر از تقطیر

بعد وارد می شــود .لوله هــای بخار در نظر

موثــر چند مرحله ای ( )MEDمی باشــد.

گرفته شده در این روش به صورت عمودی

شیرین سازی آب با اسمز معکوس

یا افقــی طراحی می شــود و بخار موجود

اســمز معکوس یکی از شــیوه های به کار

در آنها پس از ســرد شــدن به دلیل تبادل

رفتــه در صنعت تصفیــه و نمک زدایی آب

دمایی بــا آب تغذیه ،به بویلر بر می گردند.

می باشــد که از رفتار طبیعت الهام گرفته

روش شــیرین ســازی آب با کمک تقطیر

شــده اســت .این روش که برای اولین بار

موثر چند مرحله ای نیــاز به انجام مراحل

در ســال  1748به عنوان یک طرح توسط

پیش تصفیــه نبوده و هزینــه راه اندازی و

ژان آنتونی نولت مطرح شد ،رفتاری عکس

نگهداری پایینی دارد ،اما رسوب گذاری در

با پدیده اســمز کــه در طبیعت و همچنین

آن با افزایش دما وجــود دارد که به عنوان

تصفیه خون بدن دارد .شــیرین سازی آب

یک محدودیت برای آن قلمداد می شــود.

با اسمز معکوس که دارای غشای نیمه تراوا

کردن و شستشــوی مرتب غشــا می باشد.
هزینــه ســاخت آب شــیرین کن
هسته ای در مقایســه با آب شیرین
کن هــای معمولــی چقدر اســت؟

تقطیر فشرده سازی بخار ()VC

می باشــد ،به این صورت است که ابتدا آب

هزینه ســاخت  2برابــر ذغالــی و  5برابر

تقطیر فشــرده ســازی بخار بر پایه متراکم

توســط پمپ از غشــا عبور داده میشود .با

نفتی است اما هزینه ســوخت مصرفی آب

کــردن بخار و اســتفاده از گرمــای آن به

توجه به اینکه غشــای در نظر گرفته شــده

شــیرین کن هســته ای یک پنجم سوخت

منظور تبخیر آب شــور اســتفاده می شود.

برای این دستگاه دارای منافذ بسیار کوچکی

ذغالــی و یک دهم ســوخت نفتی اســت.

بــه عبــارت دیگــر ،در ایــن روش از بخار

می باشــد ،لذا یون ها و امــاح و نمک ها

متراکم اســتفاده میشــود که دارای دما و

امــکان عبور از آن را پیدا نکرده و در نهایت

فشــار باالیی می باشــد .آب شور در تماس

آب شــیرین به عنوان خروجــی از آن تهیه

بــا این بخار تبادل دمایــی انجام داده و در

می شود .این روش از نظر اقتصادی مقرون

به عنوان مثال در کشــور عربستان ،روزانه

نهایــت تبخیر می گردد .ایــن روش از نظر

به صرفه بــوده و کارایــی و بازدهی باالیی

 15میلیون متر مکعب آب شیرین از طریق

اقتصادی مقــرون به صرفه بــوده اما برای

دارد .عالوه براین ،باکتری ها و ویروس های

نمکزدایــی آب دریا تولید میشــود که

مخازن بزرگ نمک زدایی آب کاربرد ندارد.

موجود در آب نیز امکان عبور از غشا را پیدا

بــرای مصــرف آب حــدود  75میلیون نفر

در حالــت کلــی و با مقایســه ســه روش

نکرده و در نتیجه آب شیرین بدست آمده از

کافی اســت .این در حالیســت که جمعیت

حرارتی مورد اســتفاده بــرای نمک زدایی

نظر سالمتی نیز در سطح مطلوبی قرار دارد.

این کشــور تنهــا  28میلیون نفر اســت و

آب ،تقطیــر ناگهانــی چنــد مرحلــهای

البته الزم به ذکر اســت که یکی از معایب

آب شــیرین کنها آب مورد نیاز برای 2.5

بیشــترین کارایــی و بازدهــی را دارد ،اما

نمک زدایی با اســمز معکوس نیاز به تمیز

برابر جمعیت عربســتان را تامین میکنند.
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با توجه به جمعیت جنوب کشور چه

تعداد آب شیرین کن و در چه فواصلی
نیاز داریم؟
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هســته ای صلح آمیز انرژی هســته ای در
جهان عرب را در نیروگاه هسته ای "براکه"
در ابوظبی راه انــدازی کند .گروه ها موفق
شــدند بســتههای سوخت هســتهای را
بارگیــری و آزمایشهای جامعــی را اجرا
کنند .عملیات راهاندازی با موفقیت به اتمام
رسید .در ادامه این توئیت آمده است :هدف
را ه انــدازی چهار نیروگاه انرژی هســتهای
اســت که یک چهارم نیاز کشــور به برق ب ه
طور ایمن ،قابل اطمینــان و بدون آلودگی
پاسخ خواهد داد .پروژه ساخت نیروگاه براکه
ســال  ۲۰۱۲با همکاری مهندسان کر ه ای
آغاز شد .منابع خبری ،پیشتر ،گزارش داده
کیفیت آب تولید شده چگونه است؟

آیا قابل تنظیم و تغییر است؟ مثال در
مصارف کشاورزی به اندازه آب شرب
نیاز نیست؟

راه اندازی نخستین نیروگاه هستهای
در کشورهای عربی ( 11مرداد )1399

محمد بن راشد آل مکتوم رئیس امارات در
توئیتــی از راه اندازی اولین رآکتور هســته

آب آشــامیدنی در فرآینــد اســمز

ای در کشــورهای عربی خبــر داد .وی در

ی گردد که مــی توان
معکــوس تولید مــ 

ایــن توئیت اعــام کرد :باید اعــام کنیم

بــا کاهــش مراحــل فیلتراســیون آب را

که امارات موفق شــده اســت اولین رآکتور

بودند که شرکت "کپکو" (Korea Electric

 )Power Corporationپیمانــکار اصلــی
نیروگاه یاد شــده اســت و وظیفه طراحی،
ســاخت و را ه اندازی آن را بــر عهده دارد.
پسماند ناشی از تصفیه آب چه می شود
و چگونه مدیریت می شود؟ آیا ارزش
غذایی یا دارویی یا بهداشتی دارند؟

تنها بــرای مصارف کشــاورزی تولید کرد.
در کشورهای منطقه وضعیت چگونه

است؟ رویکردی به سمت آب شیرین
کن های هسته ای دارند؟

میزان ســهم مشارکتی شــورای همکاری
خلیج فارس شــامل کشــورهای عربستان،
بحرین ،امارات ،عمان ،قطر و کویت و سهم
جهانــی در نمکزدایی آبهای مختلف در
شکل زیر ،آورده شده است .نتایج نشان می
دهد که کشــورهای خلیــج فارس در بحث
ب ها به طور جدی وارد شــد ه
نمکزدایی آ 
اند که در این میان ،ســهم ایران از فعالیت
های نمــکزدایی بســیار کــم و ناچیزتر
اســت .هنوز کشــورهای عربی حوزه خلیج
فارس واحد نمک زدایی هســته ای ندارند.
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• تخلیه در سیستم فاضالب (این روش بیشتر
برای دستگاه های آب شیرین کن صنعتی
به روش اسمز معکوس استفاده می گردد)
• اســتفاده به عنوان عامل کنترل رانش و
فرســایش خاک (که به خصوص در جاده
هــا در فصل های تابســتان در اقلیم های
خشــک و بیابانی اســپری شــده و نمک
آن ذرات خــاک را به هم می چســباند)
• اســتفاده بــه عنــوان عامــل یــخ زدا
(مــی توان پســاب شــورابه را بــه جای
ماســه و نمک که در زمســتان در سطح
خیابــان می پاشــند اســتفاده کــرد که
به ســرعت بــرف هــا را آب مــی کند)
با این حال بر اســاس شواهد سال 2007
تاکنون تحقیقــات خاصی به روی تاثیرات
افزایــش خاصیــت قلیایــی اکوسیســتم
دریایی ناشــی از پساب برگشــتی از دریا
صــورت نگرفته اســت .همچنیــن دمای
پســاب برگشــتی بــه دریا کــه معموال
از دمــای میانگیــن آب دریــا بیشــتر

دســتگاه های آب شــیرین کن امروزه

ایــن روش هــا می توان بــه این موارد

ســهم مهمــی در تولید آب شــیرین به

اشاره کرد:

وســیله آب شــیرین کن هــای صنعتی

• رها ســازی در ســطح ( این روش ارزان

در بخــش مصــرف خانگــی و مصــرف

بوده و در آن پساب به دریاچه ها ،رودخانه

کشــاورزی و صنعتی دارد ولی این آب

هــا و مخــازن طبیعی ریخته می شــود)

گوارا تنها محصول این فرآیند پر ســود

• اســتخر هــای تبخیــر ( کــه آب در

و مفید نیســت .یک محصول جانبی که

این اســتخر ها مــی ماند تا توســط نور

اتفاقا ســهم بزرگتــری از محصوالت را

خورشــید تبخیر شــده و نمــک آن باقی

نیز می توان بــا تمهیداتــی کنترل کرد.

دارد ،پســاب برگشتی به دریا ( )Brine

مــی مانــد و ایــن نمــک را بــه عنوان

می باشــد که اصطالحا به آن شــورابه

یــک محصول می تــوان برداشــت کرد)

معموال از غنی سازی چند درصدی

می گوینــد .در ابتدا می بایســت گفت

• اســتفاده بــه عنوان آب جهــت آبیاری

کــه این پســاب را لزوما بــه دریا نمی

(برای برخی گیاهان مقاوم به شوری آب)

In general, and according to the type

ریزند بلکه روش های دیگری بر حســب

• تزریــق به درون چاه هــای عمیق (این

of coolant used, there are two types

مکان تاسیســات دســتگاه آب شــیرین

روش گــران قیمــت می باشــد چــرا که

of nuclear reactors that are used in

کــن صنعتی و اهداف پروژه وجود دارد

هزینــه هــای حفر چــاه هــای عمیق و

desalination: light water reactors

که با این پســاب رفتــار کنند .از جمله

نگهــداری و پایــش چاه باال می باشــد)

(LWR) and the heavy water reactors
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می باشــد می تواند به روی تکثیر و رشد
جمعیــت های دریایی و باالخص جانداران
متحــرک نظیــر پالنکتون هــا و ماهی ها
تاثیــر بگذارد و در برخی مــوارد دوره به
بلوغ رســیدن ایــن جانــداران را کاهش
مــی دهد .البته ایــن افزایش دمای آب را
کارخانجات آب شیرین کن هسته ای

استفاده می کنند؟ آیا مشمول تحریم
و برجام هست؟

Marine Engineering
(HWR). LWR category also include

Pressurized Water Reactor (PWR),

boiling water reactors (BWR) and

Pressurized Heavy Water Reactor

به نظر شما چنین فعالیت هایی چه

pressurized water reactors (PWR).

(PHWR), and Liquid Metal Fast

تاثیری بر روی تغییر نگاه ایرانیان به

Whereas,

Breeder Reactor (LMFR) are the

کاربردهای صلح آمیز هسته ای دارد؟

include pressurized heavy water

most common nuclear reactors

آب یــک ضرورت اساســی زندگــی مردم

reactors (HPWR). There are other

.coupled with desalination processes

types such as the Liquid Metal

راکتــور نیــروگاه هســته ای بوشــهر از

)Fast Breeder Reactor (LMFR

نــوع آب ســبک تحت فشــار میباشــد،

and high temperature gas cooled

بــرای نمــک زدایــی مناســب اســت.

شیرین ســازی آب دریا یک برنامه کامل و

reactor (HTGR). In general, the

نوع ســوخت راکتــور مبنــای راه اندازی

صلح آمیز بوده و تعهــد غربی ها در برجام

water-cooled reactors are preferred

نیســت ،بلکه میــزان انرژی و حــرارت در

معطوف به کمــک به برنامه های صلح آمیز

because of the well-established

یــک نیروگاه بــرای راهانــدازی یک واحد

technology.

نمک زدایی هسته ای اســتفاده می گردد.

category

literature,

HWR

the

the

In

اســت و تامین آن با انرژی هســته ای در
بــاال بردن نــگاه مردم به صلــح آمیز بودن
انرژی هســته ای ،قطعا تاثیر گذار است .با
توجه بــه اینکه برنامه تولیــد آب از طریق

هسته ای است ،می تواند محک خوبی برای
راســتی آزمایــی آنها در این زمینه باشــد.

موسسات رده بندی نیاز به حمایت دارند
مدیر عامل موسســه رده بندی آســیا گفت :با توجه به افزایش هزینه ها و رکود درآمدزایی در این صنعت ،ضروری است که
بسته های حمایتی مالی جهت تدام خدمات رسانی موسسات رده بندی ایرانی پیش بینی و در اختیار آنها قرار گیرد.
ســفر بین المللی اســتانداردها و معیارهای

صنایع دریایی کشــور ضروری است .در این

تفکــر جهانی ،فعالیت منطقــهای از طریق

بین المللی را می طلبد و این استانداردها به

راســتا با آقای مهنــدس محمد رضا ظفری

حضــور فعــال در تجمعات بیــنالمللی از

این جهت اســت تا آبراه های بین المللی به

مدیر عامل موسسه رده بندی آسیا گفتگویی

جملــه کمیته ها و کنفرانــسهای IMO

صورت ایمن و پاک نگهداری شــود .امروزه

تفصیلــی انجــام داده ایم که مــی خوانید.

و  IACSو در عیــن حال اقدام براســاس

موسســات رده بندی از طــرف دولت های
صاحب پرچم و به نیابت از سازمان بین المللی

موسسه رده بندی آسیا چه خدماتی

را ارایه می دهد و چه اهدافی را دنبال

توافقات و پروتکل های منطقه ای ،توســعه
فعالیتهــا در زمینه بازرســی های صنعتی

می كند؟

از جمله بازرســی های فنــی ،نفت و گاز و

بین المللــی را بر عهــده دارد .تحریم های

رده بندی آسیا با کسب مجوزهای معتبر از

فراساحل ،بازرسی کاال ،ارزیابی انطباق و ...

ظالمانه استکبار جهانی علیه جمهوری اسالمی

مراجع ذیصالح ،خدمات بازرســی و نظارتی

اهداف کالنی است که موسسه دنبال میکند.

ایران ســبب شد موسسات رده بندی خارجی

گســترده ای در عرصه دریایی ،ســکوهای

کشور را ترک کنند و برای موسسات رده بندی

نفتی ،تجهیزات بندری ،صنعتی و بازرســی

داخلی فرصتی ایجاد شد و توانستند در طول

کاال  ...ارائــه مــی دهد .افزایــش تالش در

رده بندی آسیا توانسته است با انعقاد قراردادهای

تحریم ها بخشــی از کمبودها و خالء ایجاد

راســتای ارتقا ایمنــی و حفاظت از محیط

همــکاری با ســایر موسســات رده بندی و

شــده را پوشش دهند و همزمان توان فنی،

زیست دریایی ،تبدیل شدن به یک مؤسسه

همچنین اتکا به نفــرات با صالحیت ایرانی

علمی و ساختاری خود را نیز بهبود بخشند.

پیشــتاز رده بندی و صــدور گواهینامه در

که در اقصی نقاط جهان هســتند به ناوگان

رده بندی و صدور جوازها و گواهینامه های

منطقه با تکیه بر قوانین و مقررات مؤسسه،

تحت رده بندی خــود خدمات مورد نیاز را

فنــی و ایمنی برای ارتقــاء ،بهبود و ایمنی

فعالیت هــای تحقیقاتی و مهارت کارکنان،

ارائــه نموده و در حال حاضر این موسســه

دریانــوردی نقش اعمال قوانیــن و مقررات

وضعیت موسسه هم اكنون چگونه

است ؟ چند شعبه و نمایندگی دارد؟
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دارای یک شعبه در استانبول 7 ،نمایندگی
در آســیا و اروپا و  11شــعبه در شهرهای
تهــران ،نوشــهر ،امیرآباد ،انزلــی ،چابهار،
خرمشــهر ،بندرامام خمینی (ره) ،بوشــهر،
بندرعبــاس ،بندر لنگه و کیش می باشــد.
استاندارهای مورد استفاده در صنایع

دریایی توسط چه نهادی تعیین می شود؟
متولی این امر در مقیاس جهانی ،ســازمان
بیــن المللــی دریانــوردی ( )IMOو در
محدوده آب های کشــورمان سازمان بنادر
و دریانوردی می باشــد .در سالیان گذشته،
موسســه رده بندی آســیا در هر دو سطح
اشاره شده مشارکت داشــته است .هرساله
نمایندگان این موسسه به صورت منظم در
جلســات کمیته های فرعی و اصلی اســناد
 IMOشــرکت دارند .در خصــوص تدوین
قوانین ملی نیز بسیاری از دستورالعمل ها و
ضوابط فنی و قانونی با مشارکت فعال موسسه
رده بندی آســیا تدوین و نهایی شــده اند.
حداكثر تناژ كشتی هایی كه میتواند

تحت رده بندی آسیا باشد چقدر است؟
موسسه رده بندی آســیا بصورت پلكانی و
متناسب با تجربیات خود تاییده افزایش تناژ
جهت رده بندی شناورها را از سازمان بنادر
و دریانوردی كســب نموده است و در حال
حاضر این موسسه هیچگونه محدودیتی در
خصوص تناژ و یا نوع شناور ندارد .شناورهای
اقیانوس پیمای زیــادی از قبیل تانكر ،فله
بر ،جنــرال كارگو و كانتینر بر تحت نظارت
این موسســه در حال فعالیت می باشــند.
دستاوردهای موسسه رده بندی آسیا

در سال های اخیر چه بوده است؟ چه
پروژه هایی انجام داده اید؟

این موسســه در حوزه شــناورهای نوســاز
فعالیت گســتردهای داشته اســت .در این
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زمینه بالغ بر  80کارگاه و کارخانه کشــتی

ها منجر به نجات بار و شناور مذکور گردید.

ســازی در سرتاسر کشــور با این موسسه

در حوزه فراســاحل و خدمات صنعتی نیز با

همکاری داشــته و پروژه هــای آنها تحت

اخذ استاندارهای مختلف مورد نظر سازمان

نظارت این موسســه به ســرانجام رســیده

استاندارد ،فعالیت های این شرکت گسترش

اســت .در حوزه شــناورهای موجــود این

قابل مالحظه ای داشــته اســت که نتایج

موسسه کوشــیده است با ارتقا سطح دانش

ان در ســال آینده قابل لمــس خواهد بود.

بدنه فنی خود از طریق برگزاری دوره های
آموزشــی متعدد خارجی و داخلی ،توانایی

تحریمها باعث رونق كار شما شده
است یا باعث محدودیت؟ چگونه؟

خود در ارایه خدمات فنی به ناوگان کشتی

جواب دادن به این سوال شما بسیار سخت

های اقیانــوسپیما ارتقا بخشــد .در حال

می باشد .تحریم یك تهدید و چالش است،

حاضر این موسســه بیش از نیمی از ناوگان

بخصوص كه اگــر ناجوانمردانه و ظالمانه به

کشــتی هــای اقیانوس پیما شــرکت ملی

یك كشور تحمیل شــده باشد .حال تبدیل

نفتکش و کشــتیرانی جمهوری اسالمی را

یــك چالش به یــك فرصت هنری اســت

تحت کالس خــود دارد و به اذعان مدیران

كــه مدیران باید بتواننــد از پس آن برایند.

و کارشناســان فنی این شرکت ها ،خدمات

تبدیل چالش به فرصت كار تیمی اســت و

ارایه شــده از سوی موسسه رده بندی آسیا

تمام ارگان ها با یك نیت باید در آن دخیل

از کیفیت الزم برخــوردار بوده و در برخی

باشند .تحریم ها باعث شد كه شناورهای كه

موارد چیزی از موسســات عضو آیاکس کم

قبال خدمات رده بندی خود را از موسسات

نداشته است .در ســال گذشته کارشناسان

خارجی مــی گرفتند از موسســات داخلی

فنــی این موسســه به عنوان مشــاور فنی

دریافت نمایند .این موضوع بصورت اســمی

شرکت کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران،

می تواند باعث رونــق كار رده بندی ایرانی

کمک های فنــی قابل مالحظــه ای را در

باشــد .ولی در عمل فقط باعث افزایش كار

پروژه شناورســازی یک از شناورهای صدمه

شــد نه رونــق رده بندی .بــرای رونق یك

دیده این شــرکت ارایه دادند که این تالش

فعالیــت باید افزایش درآمد و ســرمایه در
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آن كار وارد گــردد كه عمال این مهم محقق

خوشــبختانه در این زمینه قدم های خوبی

آماده بهره برداری اســت .در حوزه خدمات

نگردید و هنوز محدودیت های بسیاری برای

برداشته شده اســت و بستر مناسبی جهت

آموزشی نیز با توجه به نیازهای ناوگان پرچم

تحقیق و توسعه در این موسسه موجود است.

پیشــبرد برنامه ها تهیه گردیده شده است.

جمهوری اسالمی ایران ،تمرکز موسسه رده

دارید؟ شناورهای ایرانی تحت كالس

موسسات رده بندی داخلی در كشور

آیا در بازارهای بین المللی فعالیت

آسیا در محدوده آبهای كدام كشورها

چه موانع و مشكالتی بر سر فعالیت
وجود دارد؟

بندی آسیا آموزش درون سازمانی بوده و این
موسسه با بهره گیری از مجرب ترین اساتید
بین المللی که ســابقه آموزش در موسسات

می توانند تردد كنند؟

موسســات رده بندی ایرانی بــا بهره گیری

رده بنــدی عضــو آیاکــس را نیــز دارا

اگر منظــور از بازارهای بین المللی خدمات

از توانمندی های نیروی انســانی و ظرفیت

می باشند به تربیت پرسنل خود پرداخته است.

رده بندی به شناورهای با پرچم غیر ایرانی

ســازی های ایجاد شــده ،در حوزه خدمات

باشد باید بگویم خیر ،ولی ما دارای شعب و

موسســات رد ه بندی به ناوگان تجاری ایران

نمایندگانی در اقصی نقاط دنیا هســتیم كه

مشکل فنی نداشــته و با تمام ظرفیت آماده

نظر من این اســت كه ،انجمن مهندســی

به شناورهای ایرانی خدمات ارایه می دهند.

خدمات رســانی می باشند .لیکن با توجه به

دریایی رســالت واقعی خــودش را مد نظر

از آنجاییكه موسســه ردهبندی آســیا یك

افزایش هزینــه ها و رکود درآمدزایی در این

قرار دهد و به معنــای واقعی کلمه نماینده

موسسه شناخته شده و مورد تایید سازمان

صنعت ،ضروری است که بسته های حمایتی

تمام اعضاء حقیقی و حقوقی جامعه دریایی

جهانــی دریانــوردی ( )IMOمی باشــد،

مالی جهت تدام خدمات رســانی موسسات

باشــد ،من فكر میكنــم برگــزاری وبینار

ی ها با گواهینامه موسسه
شناورها و كشــت 

رده بندی ایرانی پیش بینی و در اختیار آنها

آموزشــی جهت آشــنایی اعضاء انجمن با

رده بندی آسیا هیچگونه محدودیتی قانونی

قرار گیرد .از طرفی افزایش سن ناوگان تجاری

کارکرد آن ،همچنین تبیین حقوق و وظایف

برای تــردد در آبهای و بنــادر دنیا ندارند.

کشــتی های اقیانوس پیمــا ،محدودیت در

متقابــل اعضاء و انجمن نســبت به یکدیگر

اجاره و تردد کشتی ها با سن باال ،عدم تطابق

حائز اهمیت است .من پیشــنهاد برگزاری

با الزامات و استانداردهای روز ،استهالک باال

همایش و نمایشــگاه ســالیانه بــه صورت

و هزینههای پشــتیبانی تصاعــدی ناوگان

دوره ای در شهرها و بنادر مختلف کشور را

قبل از شــروع تحریم های ثانویه موسســه

دریایی کشــور و همچنین افزایش حمالت

دارم و برگزاری نمایشگاه و همایش محدود

رده بندی آسیا با بعضی از موسسات خارجی

ســایبری به زیرســاختهای نرم افزاری و

به جزیره کیش نگــردد .مناطق آزاد زیادی

عضو آیاكس همانند رینا ( ،)RINAبی وی

سخت افزاری ســازمان های مرتبط دریایی،

در کشور وجود دارد که پتانسیل الزم برای

( ،)BVدی ان وی-جی ال ( )DNV-GLو

ی های
تمرکز بیشتر برای جبران عقب ماندگ 

برگزاری همایش و نمایشگاه را دارند .رصد

پی ار اس ( )PRSقرار داد همكاری داشتیم.

انباشته در حوزه دریایی و بندری را می طلبد.

و بروز رســانی مستمر اولویتها و نیازهای

با چه موسسات رده بندی خارجی
همكاری دارید؟ برنامه ای برای
عضویت در  IACSدارید؟

بعــد از ادامه تحریمها اكثر این موسســات
كشــور را ترك كردند و فقط موسســه رده

در بخش تحقیق ،توسعه و آموزش چه
اقداماتی انجام داده اید؟

چه پیشنهادی برای بهبودی كار انجمن
مهندسی دریایی ایران دارید؟

تحقیقاتی و پژوهشــی کشور و در دسترس
قرار دادن اطالعات مربوطه بین اعضاء انجمن

بنــدی پی ار اس به ادامه فعالیتش در ایران

با توجه به گســتردگی دامنه فعالیت ها در

از وظایف مهم انجمن میباشــد .همچنین

ادامه داده اســت .ما به عنوان یك موسسه

ســال های اخیر ،موسســه رده بندی آسیا

مــی توان به احداث اتاق و یــا نمایندگی

ملــی عالقه بســیاری بــرای بیــن المللی

با بکارگیــری از نیروهای تخصصی خود در

انجمــن در بنــادر ،یــا دانشــگاه هــای

شــدن و به عضویت در آمــدن در IACS

بخش تحقیق و توسعه ،بروز رسانی مجموعه

دریایی کشــور ،جهــت ارتباط مســتمر

داریــم .دیدگاه كالن مدیران و ســهامدارن

قوانین مورد نیاز را بصورت مستمر در دستور

و آمــوزش دانشــجویان و نســل آینــده

موسسه آســیا ارتقا سطح علمی ،خدماتی و

کار داشته و در این راستا سری جدید قوانین

جامعه دریایی کشــور با کارکرد ســازمان

كیفیتی موسســه در حد جهانی می باشد و

موسسه رده بندی آســیا برای سال 2022

هــای مــردم نهــاد مرتبط اشــاره کرد.
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برخی الزمات ضروری توسعه سواحل مکران
پس از قرن ها بی توجهی به تنها ساحل اقیانوسی ایران که "سواحل مکران" نامیده می شود به طول  850کیلومتر ،از بندرعباس
تا چابهار و پسابندر ادامه دارد ،هم اکنون با تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری نوبت به توسعه این سواحل رسیده است .در اینجا
به اختصار 35 ،نکته ضروری برای توسعه و رونق سواحل مکران در سه دسته بندی کلی ذکر می گردد.
محمد مونســان ،عضو گروه توســعه
منطقه ای و دریامحور مجمع تشخیص

مصلحــت نظام و عضــو هیات علمی
دانشگاه صنعتی شاهرود

الف-نیازهایاساسیتوسعهسواحلمکران

 -1بهینه سازی آمایش امکانات :نباید کل تمرکز
توسعه و ســرمایه گذاری در ســواحل مکران
صرفا بر چابهار باشــد چون قطعا باعث آبادانی
یک نقطه و رهایی طول ســواحل مکران و یک
آمایش ســرزمینی کامال نقطه ای و نامتوازن
می شود .اشتباه کیش را نباید اینجا تکرار کرد.
در کل منطقه جنوب کشور ،همه سرمایه گذاری
های گردشــگری در جزیره کیش متمرکز شد
و نتیجه آن همین شــده است که هیچ یک از
شهرهای ساحلی جنوب کشور ،امکانات تفریحی
و گردشگری مناسبی ندارند حتی در شهرهایی
مثل بندرعباس و بوشهر که به سختی می توان
سه هتل مجهز یا یک مارینا (مجموعه تفریحی
آبی-دریایی) یا شهربازی مدرن در آنها پیدا کرد!.
این اشتباه را نباید در سواحل مکران تکرار کرد و

همه نگاه ها را صرفا به سمت چابهار معطوف کرد.

سواحل مکران بوده و (نسبت به جاسک) دورتر

در حد فاصل وسط بین بندرعباس و چابهار باید

از مرکز ایران اســت )2 .چابهار بدلیل مجاورت

حتما یک شهر بزرگ دیگری با امکانات کامل

با مرز پاکســتان ،همچنــان در معرض برخی

ایجاد شود .جایی مانند جاسک .نباید فاصله850

تهدیدات امنیتی است .ایجاد یک شهر در وسط

کیلومتری بین بندرعباس تا مرز پاکستان بدون

سواحل مکران با فاصله حدود  400کیلومتری از

حتی یک شهر آباد و بزرگ رها شود .دالیل زیر

مرز پاکستان ،امنیت بیشتری را بخصوص برای

را می توان برای ضرورت این امر برشــمرد)1 :

بخش گردشگری به ارمغان می آورد )3 .چابهار

دسترسی به سواحل مکران برای کسانیکه قصد

بدلیل احداث طرح های توسعه ای عظیم مانند

ســفر به این مناطق را داشته باشند نزدیکتر و

بندر شهید بهشتی ،به اندازه کافی توسعه خواهد

راحت تر خواهد شد .چابهار در منتهی الیه شرقی

یافت و نگرانی از جهت عدم توسعه این منطقه
وجود ندارد )4 .منطق آمایش سرزمین متوازن و
عادالنه حکم می کند که از تمام مساحت ایران به
نحو مناسب استفاده شود )5 .رها شدن بخشی از
سرزمین و خالی از سکنه بودن آن از نظر پدافند
غیرعامل و جلوگیری از نفوذ راحت و بی دردسر
دشمن در شرایط جنگی کامال نامطلوب است.
تجربه تلخ اشغال ســریع و راحت جنوب ایران
در زمان جنگ جهانی نباید مجددا تکرار شود.
 -2کوچکتر شدن استان هرمزگان و سیستان
و بلوچستان :بخش غربی سواحل مکران ،جزء
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استان هرمزگان اســت .خود استان هرمزگان

صنعت اوراق کشتی (با توجه به معضالت زیست

جزیره به مســاحت حدود  700کیلومتر مربع

حدود  850کیلومتر خط ســاحلی دارد که با

محیطی کمتر در جزایر کوچک) ،مناطق آزاد

است در حالیکه مساحت جزیره قشم (به عنوان

احتســاب جزایر ،به تنهایی حدود  50درصد از

اقتصادی (برای استقرار کارخانجات و صنایعی

بزرگترین جزیره ایرانی خلیج فارس) به تنهایی

سواحل جنوب کشور را در اختیار دارد 14 .جزیره

که نیازمند قطعات وارداتی بدون گمرک یا تردد

برابر  1500کیلومتر مربع است یعنی بیش از دو

مهم ایران در خلیج فارس در اختیار این استان

متخصصین خارجی بدون ویزا هستند) ،معادن

برابر مساحت کشور سنگاپور! .این در حالیست

اســت .آیا این معقول و منطقی است؟ با توجه

و منابع طبیعی ،شیالت (برای فرآوری سریعتر

که بودجه سالیانه کشور سنگاپور 43میلیارد دالر

به بودجه اندک این استان در مقیاس کشوری،

و نزدیکتر محصوالت شــیالتی در کاخانجات

و کل بودجه ایران  80میلیارد دالر (با احتساب

عمال رســیدگی مناسبی به سواحل این استان

مســتقر در جزایر) و غیره .حتی برخی جزایر

بیش از نیمی از این بودجه از فروش نفت وگاز)

نمی شود .با این آرایش فعلی نمی توان هرگز امید

دارای برق و امکانات زیرساختی هم نیستند .تنها

اســت!! .یعنی یک جزیره کوچک که مساحت

به تحول در سواحل مکران داشت .برای تمرکز

جزایری که هم اکنون از رونق اقتصادی نسبی و

آن کمتر از نیمی از مساحت جزیره قشم است

جمعیت در سواحل مکران باید تغییرات تقسیم

جمعیت مناسبی برخوردار هستند جزایر قشم و

معــادل نیمی از کل بودجه ایــران یا برابر کل

بندی استان های ساحلی جنوب حتما در اولویت

کیش هستند .کیش یک جزیره نسبتا لوکس و

بودجه غیرنفتی ایران در ســال درآمد دارد!! .یا

قرار گیرند .لذا باید ضرورتا طول سواحل مکران

مرکز گردشگری جنوب کشور محسوب میشود

در یــک مثال دیگر ،هنگ کنگ یک جزیره به

به دو یا سه استان مستقل تقسیم شود و قسمت

ولــی این رونق نقطــه ای و متمرکز ،به قیمت

مســاحت  1100کیلومتر مربع است با بودجه

شرقی استان هرمزگان (از بندرعباس به سمت

محرومیت ســایر مناطق جنوبی کشور منجر

سالیانه  60میلیارد دالر! .این اعداد و ارقام بخوبی

شرق) ،تبدیل به یک استان مستقل شود .این

شده است .کیش در سه دهه اخیر همه سرمایه

نشــان میدهند که اگر از ظرفیت های جزایر

استان می تواند "استان مکران غربی" نام گیرد.

گذاری های گردشگری کشور را به سمت خود

ایران فقط بخوبی استفاده شود معادل چند برابر

قسمت انتهایی استان سیستان و بلوچستان نیز

جذب کرده و علت اصلی توسعه نامتوازن امکانات

درآمدهای نفتی میتوان درآمد کسب کرد .جزیره

باید بصورت یک استان مستقل به نام "استان

تفریحی کل سواحل و جزایر جنوب کشور شده

قشم به تنهایی بزرگتر از  22کشور جهان است.

مکران شــرقی" درآید .البته مقرر گردیده بود

است .اگر از قابلیتهای جزایر بخوبی استفاده شود

یکی از علل عدم تمرکز بر جزایر ایرانی اینست

که اســتان فارس نیز با واگذاری بخش هایی از

به تنهایی می توان بیش از کل بودجه کشور از

که این جزایر جزء اســتانهایی هستند که خود

استان هرمزگان ،به دریا متصل گردد که آن هم

همین جزایر درآمد داشت .دو مقایسه در اینجا

دارای وسعت بسیار زیاد و بودجه کم هستند لذا

علی رغم مصوبه دولت هنوز عملی نشده است.

می تواند مفید باشــد .کل کشور سنگاپور یک

طبیعتا توجه به جزایر در اولویت های آخر این

 -3تشکیل استان جزایر :حدود  30جزیره ایرانی
خلیج فارس در حوزه سیاسی سه استان بوشهر،
خوزستان و هرمزگان قرار دارند که بیش از نیمی
از آنها غیرمسکونی هســتند .جزایری هم که
مسکونی هستند اغلب دارای وضعیت معیشتی
و اقتصادی بســیار نامناسبی هستند چراکه از
پتانسیل های این جزایر جهت رونق اقتصادی
استفاده نمی شود نظیر جذابیتهای تفریحی و
توریستی (با توجه به طبیعت زیبای این جزایر و
همچنینآثارتاریخیمانندجزیرههرمز)،سوخت
رسانی به کشتی ها (با توجه به قرارگیری در مسیر
تردد کشتی های تجاری عبوری از خلیج فارس و
کمترینفاصلهتااینخطوطکشتیرانی)،استقرار
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استانها قرار می گیرد .برای فعال سازی "اقتصاد
دریا محور" ،اولین و مهمترین گام ،تغییر تقسیم
بندی اســتان های جنوبی است .تشکیل یک
استان مســتقل که مدیریت  30جزیره ایرانی
در خلیج فارس را بر عهده بگیرد یک گام مهم
در ســاماندهی جزایر است .این استان میتواند
"استان جزایر" نام گیرد و مرکز آن در قشم یا
کیش باشد .مسلما با توجه به حاد شدن مسئله
خشکســالی و کمبود آب ،تمرکز بر شهرهای
ساحلی و بخصوص جزایر ،بیش از پیش ضروری
احساس می شود .همچنین از دیدگاه سیاسی و
امنیتی هم رونق اقتصادی و به تبع آن ،استقرار
بیشــتر جمعیت ایرانی االصل در این مناطق
میتواند حائز اهمیت باشد .هم اکنون در برخی
جزایر ،اغلب ساکنین از کشورهای حاشیه جنوبی
خلیج فارس ساکن هستند که با حمایت مالی
کشورهای دیگر به سکونت خود در این جزایر

 -5اتصال سواحل مکران به شبکه ریلی کشور:

بسیار دشوار ،زمان بر ،پر هزینه و پر ریسک باشد

ادامــه می دهند .در یک برنامه ریزی فشــرده

توسعه راه آهن ،هم برای حمل و نقل بار و هم

عمال نمی توان انتظار توسعه داشت .شرط اول

میتوان در کوتاه مدت ،حداقل دو میلیون نفر و

مســافر از ضرورت های حیاتی توسعه سواحل

حضور نیروی کار در این مناطق ،دسترسی ارزان،

در بلند مدت بیش از پنج میلیون نفر جمعیت

مکران است .با نگاهی به نقشه راه آهن کشور،

راحت و سریع است .مسئله دوم اینست که حتی

در این جزایر مستقر نمود .هم اکنون جمعیت

میبینیم که هیچ خط آهن مستقیمی که چابهار

در صورت وجود بزرگراه و راه آهن از ســواحل

کل ایــن جزایر کمتر از  220هزار نفر اســت

یا یکی از شهرهای ســواحل مکران را به مرکز

مکران به مرکز ایــران ،باز هم طی زمان بیش

(کیش حدود  45هزار نفر و قشم  160هزار نفر).

ایران وصل کند وجود ندارد .فعال همه نگاه ها به

از 30ســاعت بسیار طوالنی است .لذا باید قطار

 -4اتصال بنادر و ســواحل مکران به شــبکه

سمت تکمیل خط آهن چابهار به مشهد و آسیای

سریع السیر با سرعت  350کیلومتر بین یکی

آزادراهی کشور :متاسفانه در نقشه آزادراهی فعلی

میانه است که اهمیت بسیاری هم دارد ولی این

از شــهرهای مهم این سواحل (مانند جاسک)

کشور اولویتی برای دسترسی به بنادر مهم ایران

مسیر برای تردد مســافری به مرکز ایران اصال

تا مرکز ایــران در اولویت قرار گیرد تا طی این

و سواحل مکران دیده نمی شود .در آخرین نقشه

مناسب نیست چراکه مسافران باید راه طوالنی

فاصله در زمانی کمتر از  6ساعت طی شود نه 30

آزادراهی کشور واضح است در نیمه شرقی کشور

از مسیر چابهار ،زاهدان ،تهران را طی کنند که

ساعت! .متاسفانه هم اکنون اولویت احداث راه

تقریبا هیچ آزاد راهی وجــود ندارد و حتی در

عمال اتالف وقت و هزینه هســت .لذا عالوه بر

آهن سریع السیر در کشور بجای اینکه بر مبنای

برنامه های  20سال آینده وزارت راه و شهرسازی

مسیر راه آهن چابهار ،ایرانشهر ،کرمان ،تهران

توسعه همگن کشــور باشد ،بر مبنای منفعت

نیز هیچ آزادراهی در امتداد ســواحل مکران و

باید شهر دیگری (مانند جاسک) به مرکز ایران

طلبی و سودجویی بیشــتر ،برنامه ریزی شده

برای اتصال آزادراهی بنادر مهمی مانند چابهار

متصل شود .عامل مهم بعدی اینست که هیچ

است .مثال بین تهران مشهد که حتی قطارهای

و جاسک به مرکز کشور و مناطق مرزی دیگر

مسیر ریلی در امتداد سواحل مکران وجود ندارد.

دو طبقه مســافری با سرعت  160کیلومتر بر

وجود ندارد! یعنی اینکه دسترسی فعلی جاده ای

نه تنها هم اکنون وجود ندارد بلکه متاسفانه در

ســاعت وجود دارد باز هم طرح قطار با سرعت

بهشرقوجنوبشرقیکشورهمچنانخطرناک،

طرح های آتی و توسعه  10ساله ریلی کشور هم

 350کیلومتر برنامه ریزی شده است در حالیکه

غیرایمن ،غیرراحت و طوالنی بوده و خواهد بود.

دیده نشده است .وقتی دسترسی به این سواحل

به سمت ســواحل مکران ،هیچ مسیر راه آهن
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Marine Engineering
یعنی هرکسی این صبر و حوصله و عالقه مندی
را ندارد .واقعا در کشور ما در بسیاری از جاها نیاز
به بودجه دولتی نیست بلکه اگر مدیران دولتی
بجای دست اندازی و کارشکنی و معطل کردن
سرمایه گذاران (که عمدتا ناشی از نوعی حسادت
و تنگ نظری شــخصی اســت تا پیچیدگی
قوانین!) ،بتوانند "ریل گذاری" مناســبی برای
ورود بخش خصوصی انجام دهند ،خیلی از پروژه
ها بدون نیاز به بودجه دولتی اجرا خواهند شد.
مشکل دولت اینست که نه خودش بودجه دارد
و نه مدیرانــی دارد که بتوانند این ریل گذاری
را انجــام دهند که از بودجه بخش خصوصی و
تعاونی استفاده کند .دغدغه ای و راهکاری برای
تسهیل ورود ســرمایه های کوچک و متوسط
مسافری طرح ریزی نشده است .چرا؟ چون سود

مکران میتواند به عنوان یک طرح پایلوت و یک

بیشتری در جابجایی مسافر در آن مسیر وجود

الگو در کل کشور اجرا شود تا در بقیه حوزه ها

دارد .این نشــان می دهــد "منفعت محوری"

هم به مرور ارائه شود) )2 .مجوزهای کلی مربوط

بجای "ضرورت محوری و عدالت محوری" در

به طرح های اولویت دار از قبل اخذ نمی شوند تا

برنامه های توسعه ای کشور وجود داشته است

سرمایه گذاران با "خواب سرمایه" و معطلی اخذ

و نتیجه این تفکر ،این بوده که امکانات در یک

مجوزها مواجه نشوند .موارد متعددی دیده شده

گوشه کشور به  100درصد نزدیک می شود و

که سرمایه گذاران بعد از مدتها معطلی در یک

در گوشــه دیگر به صفر درصد میل می کند!.

مورد ،در نهایت به این نتیجه رسیدند که سرمایه

 -6تعیین اولویت های سرمایه گذاری در سواحل

خود را وارد خرید ملک و زمین و مسکن کنند

مکران و اطالع رسانی عمومی به مردم و بخش

بجای کارهای مولد اقتصادی! .سایت اینترنتی

خصوصی :برای تشــویق سرمایه گذاران بخش

"فرصتهای ســرمایه گــذاری" باید برای همه

خصوصی به حضــور در پروژه های مکران باید

سطوح سرمایه گذاری (خرد ،متوسط و کالن)

طرح های اولویت دار تعیین و مصوب شــوند و

پیشنهاد داشته باشد مثال از  100میلیون تومان

بر روی یک سایت اینترنتی با عنوان "فرصتهای

گرفته تا چند صد میلیارد تومان! و بررسی های

سرمایه گذاری مکران" اعالم شوند به گونه ای که

توجیه اقتصادی از قبل ارزیابی و نوشته شده باشد

سرمایه گذاران بتوانند براحتی فرصتهای موجود

بطوریکه سرمایه گذاران با مطالعه آنها و با توجه

را بررسی کرده و کار احداث را فورا شروع کنند و

به سرمایه خود ،وارد یکی از این حوزه ها شوند.

معطل مجوزها و بروکراسی نشود .اصوال دو نمونه

یک سرمایه گذار بعد از  4-3سال سرمایه خود

از معضالت عمده جذب سرمایه های سرگردان

را  2برابر می کند (طرح های بازگشت سرمایه

بخش خصوصی در ایران اینســت که )1 :هیچ

و توجیه اقتصادی دریایی معموال  2-3ساله یا

سایت اینترنتی وجود ندارد که فرصتهای موجود

حتی کمتر هستند) لذا نمیتوان از سرمایه گذار

را ارائه داده باشــد (فرصتهای ســرمایه گذاری

توقع داشــت فقط  2سال دنبال مجوزها بدود!.

مردمــی وجود ندارد و فقط نگاه ها به ســمت
سرمایه های کالن و سرمایه داران بزرگ هست و
این اشتباه است .از سرمایه های بزرگ باید فقط
برای پروژه های بزرگ اســتفاده کرد .اگر دولت
برای همین سرمایه های کوچک مردمی برنامه
درستی داشته باشــد ،خواهیم دید که هزاران
میلیارد تومان سرمایه وارد پروژه های کوچک و
متوسط خواهد شد و صدها هزار فرصت شغلی
در بنگاه های اقتصادی کوچک ایجاد خواهد شد.
فرض کنید قرار اســت یک مجموعه تفریحی،
تجــاری و خدماتی بزرگ در ســواحل مکران
ساخته شــود که دارای تعداد زیادی واحدهای
تجاری و خدماتی کوچک هست .می توان اجرای
این مجموعه را به یک پیمانکار بزرگ واگذار کرد
ولی واحدهای موجود داخل مجموعه را به مردم
پیش فروش کرد و سرمایه الزم را از خود مردم
معمولــی (و نه لزوما ســرمایه دار و ثروتمند!)
تامین کرد .شــبیه طرح عظیم و جالب "پدیده
شــاندیز" ولی با این تفاوت که برای جلوگیری
از کالهبرداری های کالن و ایجاد اطمینان در
بین مردم ،خود دولت حراســت از سرمایه ها را
تا مرحله ساخت و تحویل دهی واحدها تضمین
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کند .پس از واگذاری واحدها به مردم ،خودشان

و ابرقدرت ،از مجاورت با دریا بیشترین و بهترین

شعارهای جدایی طلبانه منطقه سیستان ایران

بقیه امور را عهده دار خواهند شد .یعنی نیازی

اســتفاده را کردند و عامل استعمارگری در کل

است .مناطقی که کم جمعیت بوده و از طرفی

به بودجه مستقیم دولتی نیست و فقط دولت

دنیا شــدند ولی همواره کشورهای ضعیف را از

از سطح معیشت پایینی برخوردار باشند ،محل

باید نقش هدایتگری و اعتمادسازی داشته باشد.

دریا ترساندند و از سواحل ،دور نگه داشتند .طبق

مناسبی برای تبلیغات گروه های تفرقه افکن و

استاندارد رایج کشورهای پیشرفته ،در هر 100

جدایی طلب است که اتحاد دیرینه بین برادران

کیلومتر ساحل ،حداقل  1میلیون نفر می تواند

اهل تسنن را با شیعیان تخریب کنند و از طرف

هم اکنون کمتر از یک درصد جمعیت کشــور

مستقر شود یعنی در سواحل  850کیلومتری

دیگر امنیت ســاکنان این منطقه که اغلب از

در سواحل مکران مستقر هستند در حالیکه در

مکران ،حداقل ظرفیت پذیرش  8میلیون نفر

اهل تسنن هستند را به مخاطره انداخته و باج

یک کشور بیابانی ،خشک و کم آب مثل ایران

وجود دارد و هم اکنون مقامات ایرانی از برنامه

خواهی کنند .بطــور کلی در مناطق مرزی که

باید قسمت عمده جمعیت در سواحل مستقر

ریزی برای سکونت دادن  5میلیون نفر در این

خالی از جمعیت باشد بطور خودکار محل تجمع

باشند .نقشه پراکندگی جمعیت ایران ،خود به

سواحل سخن می گویند .شاید این باعث بهت و

اشرار و گروهک ها می شود .بنابراین از دیدگاه

تنهایی گویای واقعیاتی تلخ است .سواحل مکران

حیرت باشد که هم اکنون در خط ساحلی مکران

امنیتی هم چاره ای جز تمرکز بیشتر جمعیت

که تنها ســواحل اقیانوسی ایران و راه مستقیم

حدود 800هزار نفر مستقر هستند!!! (بندرعباس

در سواحل مکران نیست .از دید تسلط دشمن

ارتباط بنادر ایران با اقیانوس های جهان است،

 530هزار ،چابهار  210هزار ،جاسک  45هزار و

خارجی نیز این موضوع بسیار اهمیت دارد .وقتی

دارای کم جمعیت تریــن مناطق و فقیرترین

سایر روستاها  40هزار نفر) .از طرف دیگر با توجه

مرزها و سواحل یک کشور خالی از سکنه باشد،

مردمان است .متاســفانه یک نگاه استعمارزده

به مشکالت خشکسالی در ایران ،سیاستگذاری

اشــغال و پیشروی به سمت مرکز کشور بسیار

در وجود ما ایرانیان از صدها ســال پیش رخنه

برای انتقال جمعیت به سوی سواحل ،معقوالنه

ســاده تر خواهد بود در حالیکه ســاکنین این

کــرده که همواره ما را از آب و دریا هراســان و

ترین راه ممکن اســت .مســئله مهم دیگر که

مناطق ،خود به عنوان اولین سد در برابر دشمن

دور نگه داشــته بخصوص از سواحل اقیانوسی.

نگرانی هایی را بطور جدی در کشور ایجاد کرده

خارجی هســتند .تجربه اشغال سریع ایران در

این در حالیست که خود کشورهای استعمارگر

مسئله دامن زدن به تفرقه میان شیعه و سنی و

جنگ جهانی اول و دوم هرگز از یادها نمی رود.

ب-اشتغالزاییوتمرکزجمعیتدرسواحل
مکران

برای اســکان دادن جمعیت در این نواحی باید
مسئله اشتغال را بخوبی و بطور اساسی حل کرد.
موارد زیر در این زمینه می تواند مفید باشــد:
 -7جــای خالی کارخانجات بــزرگ تعمیرات
کشتی های تجاری و نظامی در سواحل مکران:
وقتی در یک منطقه قرار است یک بندر بزرگ
برای تــردد و پهلوگیری کشــتی های بزرگ
اقیانوس پیما احداث شود باید حتما در مجاورت
آن یک کارخانه بزرگ برای تعمیرات کشتی ها
وجود داشته باشد .متاسفانه در فاصله بندرعباس
تا چابهار هیچ کارخانــه بزرگی برای تعمیرات
کشتی های اقیانوس پیما وجود ندارد .اگر یک
کشتی در چابهار دچار خرابی یا سانحه شود باید
فاصله  800کیلومتری تا کارخانجات بندرعباس
را طی کند که این اصال منطقی و عملی نیست.
یا اینکه باید به کشــور امارات یا پاکستان برود
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که آنهم مســافت زیادی است و فرصت سوزی

نیروی دریایی ارتش و هم نیروی دریایی سپاه

کشتی ســازی دارای داک خشک ممکن است

است .در جنوب کشور ،همه کارخانجات بزرگ

اقدام به افتتاح و آب اندازی کشتی های نظامی

نزدیک به یک دهه یا بیشتر زمان ببرد .احداث

با قابلیت تعمیر یا ساخت کشتی های اقیانوس

بسیار بزرگ پشــتیبانی کرده اند مانند ناوبندر

دو کارخانه در دو محل چابهار و جاسک میتواند

پیما در ســواحل خلیج فارس مستقر هستند

مکران (ارتش) و ناو پشــتیبانی رودکی (سپاه)

کمکی باشد به توسعه متوازن سواحل مکران.

که شامل سه کارخانه در بندرعباس (ایزوایکو،

برای پشتیبانی دور در دریای عمان و اقیانوس

 -8اســتقرار پایگاه های نیروی دریایی ارتش و

شهید درویشــی و کارخانجات نیروی دریایی

هند .این موارد نشان از رویکرد اقیانوسی قوای

سپاه کمک شایانی به توسعه این مناطق کرده

ارتش در مجاورت بندر شهید رجایی و باهنر) ،در

نظامی ایران دارد .حاال سوال منطقی اینجاست

و خواهد کرد ازجمله :ایجاد امنیت بیشتر ناشی

یک کارخانه در بوشهر (صدرا در مجاورت بندر

که آیا می شود محل ماموریت این شناورها در

از حضور بیشتر نظامیان در آن مناطق ،استقرار

بوشهر)وبرخیکارخانجاتکوچکتردرخرمشهر

دریای عمان ،دریای عرب و اقیانوس هند باشد و

خدمه و خانواده پرسنل ،تمرکز بخشی از بودجه

و نزدیکی بندر امام خمینی می باشند .ولی وقتی

محل تعمیرات آنها در کارخانجات خلیج فارس؟!.

های نظامی برای ایجاد تاسیسات نظامی جدید

صحبت از احداث بزرگترین بندر اقیانوسی کشور

وزارت دفاع نیز میتواند خال پشتیبانی صنعتی

در این مناطق و اســتفاده از ماشــین آالت راه

در چابهار می شــود هیچ صحبتی از ضرورت

این ناوگان را در آینده در سواحل مکران پر نماید.

سازی نظامی و سایر تجهیزات مربوطه در امور

احداث کارخانجات تعمیرات کشتی نمی شود.

یکی از نقاط ضعف ســواحل مکران اینست که

عمرانی (بخصوص برای نیــروی دریایی ارتش

طبیعتا برای سواحل دریای عمان و بندر شهید

دارای امکانات صنعتی کمی هست و نمیتوان

کــه حضور پررنگ تری در ایــن مناطق دارد).

بهشتی باید کارخانه ای داشته باشیم که قابلیت

یک منطقه صنعتی معتبر و مجهز در آن یافت.

تــا به امروز ،توجه ویژه فرمانده محترم ســابق

تعمیرات کشتی های اقیانوس پیما و نفتکش

به تبع آن ،اشتغالزایی صنعتی در آن نیز بسیار

نیروی دریایی ارتش (دریادار ســیاری) و تکرار

های بزرگ با طول حدود  300متر را داشــته

کم است .صنعت کشتی ســازی یک صنعت

مکرر نام "مکــران" در رســانه های جمعی،

باشد پس بنابراین حتما کارخانه ای که ساخته

پراشتغال می باشد که عالوه بر اشتغالزایی زیاد

کمک ویژه ای به شنیده شــدن نام "مکران"

میشود باید دارای حوضچه خشک (داک خشک)

برای طبقه کارگری و مهندسی ،میتواند سواحل

در بین مردم و مســئوالن کشــور بوده است.

باشد همانند کارخانجات ایزوایکو بندرعباس که

مکران را تبدیل به مرکز صنعتی نماید .صنعت

 -9ســواحل مکران با توجه به دسترســی به

دارای دو حوضچه خشک به طول  375و 385

کشتی ســازی با حدود  100صنعت جانبی در

آبهای اقیانوسی می تواند به مرکز شیالت ایران

متر ،عرض  84و ارتفاع  14و نیم متر است که

تماس است و میتواند زنجیره بزرگی از صنایع را

تبدیل شود به گونه ای که ابتدا با توسعه ناوگان

جزو بزرگترین داک های خشک منطقه غرب

در سواحل مکران رونق دهد .مثال گفته میشود

صیــد صنعتی ،تعداد شــاغلین حرفه صیادی

آسیا محسوب می شوند .ضرورتا باید حداقل یکی

که در کارخانجات ایزوایکو بندرعباس در زمینی

را افزایش داد و ســپس با تاسیس کارخانجات

از این نوع کارخانجات در سواحل مکران احداث

به مساحت 1100هکتار ،برای  5هزار و  200نفر

فراوری ،کار آماده ســازی و ارسال محصوالت

گردد .این مســئله ،اهمیــت امنیتی و نظامی

شغل مســتقیم ایجاد کرده و برای  4برابر این

شــیالتی در همان مناطق انجام گردد به گونه

فراوانی نیز دارد .فرض کنید به هر دلیلی روزی

عدد نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.

ای که اشتغال مضاعفی ایجاد کند .روش های

برســد که تنگه هرمز بسته شود .کشتی های

به تنهایی برای تعمیر یک کشتی نفتکش برای

نوین پرورش ماهی و میگو در قفس ،در صورت

تجاری و مخصوصا نظامی برای انجام تعمیرات

 500نفر ایجاد اشتغال می شود .ارزش این نوع

تشویق و هدایت سرمایه گذاران به این مناطق،

باید به کدام کارخانجات معتبر در سواحل ایران

اشتغالزایی از آنجایی بیشتر درک می شود که

می تواند از جمله اشتغال آفرین ترین حرفه های

مراجعه کنند؟ به نظر میرسد ضرورت و اهمیت

عالوه بر اشتغال فراوان کارگری ،باعث جذب و

بومی این مناطق باشد .احداث بندر تخصصی

امنیتی آن بسیار واضح تر از جنبه های اقتصادی

اشتغالزایی مهندسین و طبقه تحصیلکرده به

صیادی و شیالت شامل احداث سردخانه ها و

و صنعتی آن اســت .ضرورتا ارگان های نظامی

این نواحی می شود .تعمیر و ساخت کشتی در

کارخانجات فرآوری از ضرورتهای این مورد است.

بخصوص نیروی دریایی ارتش باید یک کارخانه

سواحلمکرانضرورتیاستکهاگرامروزفهمیده

 -10سواحل مکران می تواند قطب انرژی های

تعمیرات کشتی همانند آنچه در بندرعباس دارد

نشود شاید فردا جبران آن خیلی مشکل باشد

تجدید پذیر (خورشیدی ،باد و امواج دریا) کشور

در چابهار یا جاسک نیز احداث کند .اخیرا هم

چراکه طراحی و ساخت و تجهیز یک کارخانه

باشد .با توجه به شدت باالی تابش خورشید در
صفحه  25شماره  /145آذر ماه 1400

این مناطق ،نصب پنلهای خورشیدی برای تولید

بهره منــدی از فناوری هســته ای ،بزرگترین

 -13مجبور کردن شــرکتهای بزرگ منتفع از

برق بســیار مقرون بصرفه خواهد بود .می توان

کارخانجات آب شــیرین کن دنیا را در سواحل

سواحل به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی :در

مســاحتی به اندازه  1500هکتار را مشخص و

دریای سرخ احداث می کند ولی ایران علی رغم

نگاه اول شاید بنظر برسد که در سایر کشورها،

تبدیل به یک مزرعه خورشیدی  1000مگاواتی

بهره مندی از فناوری هســته ای نمی تواند از

دولتها مســتقیما کل هزینه توسعه شهرهای

نمود که یکی از بزرگترین مزارع خورشیدی دنیا

مزایای آن برای مصارف صلح آمیز استفاده کند.

ســاحلی مدرن خود را میدهنــد ولی واقعیت

خواهد بود و اشتغالزایی مستقیم برای بیش از

ســواحل مکران با دسترسی مستقیم به آبهای

اینطور نیســت .دولتها در دنیا با مجموعه ای از

 1000نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم برای 1500

اقیانوســی برای خنک کاری نیروگاه هسته ای

قوانین تشــویقی و تنبیهی ،شرکتهای بزرگ

نفر ایجاد خواهد کرد .در صورت کمبود بودجه

می تواند اولین گام پرافتخار در کارخانجات آب

داخلی و خارجی را مجبور میکنند تا در سواحل و

عمرانی کشــور ،ســرمایه گذاری و احداث این

شیرین کن هسته ای در ایران باشد .برای اسکان

جاهایی که از آنجا درآمدهای کالن دارند ،عالوه

نیــروگاه را می توان بصورت یکجا به یک یا دو

 5میلیون نفر در سواحل مکران باید بطور جدی

بر پرداخت مالیات مستقیم ،سرمایه گذاری نیز

شرکت خارجی واگذار کرد و صادرات برق تولید

به مسئله تامین آب شیرین با دبی باال فکر شود.

انجام دهند بطوریکه بسیاری از ساختمان های

شده به کشــورهای همسایه را نیز به خودشان

 -12قطب کشــاورزی مدرن ایران :با توجه به

مجلل و نمادهای معروف دنیا با هزینه شرکتهای

واگذار کرد .ژاپنی ها ،چینــی ها ،کره ای ها و

اینکه در مناطق مکران ،زمین مسطح و آب کافی

بزرگ ساخته شده و در تملک خود آنهاست .لذا

آلمانی ها دارنده معتبرترین فناوری ســلولهای

موجود است می توان بخش زیادی از اراضی این

نقش اصلی دولتها در «سیاست گذاری» است.

خورشیدی در جهان هستند که اتفاقا از سرمایه

مناطق را تبدیل به زمین های زراعی نمود که به

بــرای درک بهتر موضوع میتوان به چند نمونه

گذاری در زمینه انرژی های نو به شدت استقبال

تنهایی بیش از  1میلیون شغل ایجاد می کند.

مثال پرداخت .مالزی یک کشــور مســلمان و

مــی کنند .همچنین با توجه به امواج شــدید

مشــکل امروز کشاورزی ما در ایران اینست که

بسیار موفق در این حوزه محسوب می شود .این

اقیانوسی در سواحل مکران ،تولید برق از امواج

با همان سبک و ســیاق چند هزار سال پیش

کشور بر خالف ایران دارای منابع غنی نفت و گاز

و جزر و مد نیز می تواند با تشویق سرمایه گذاری

می خواهیم کشاورزی کنیم که این غلط است.

نیست ولی به پشتوانه تفکرات اقتصادی مدرن،

بخش خصوصی رونق بگیرد .بدین ترتیب منطقه

بایــد از علوم نوین امروز ماننــد بیوتکنولوژی،

توانسته است لقب "شــهر آسمان خراش ها"

مکران می تواند تنها منطقه ای در ایران و حتی

نانوتکنولوژی و تکنولوژی هسته ای برای احیای

برای شهر کوآالالمپور و لقب "کشور مسجدهای

در آسیا باشد که بخش عمده ای از برق مورد نیاز

کشاورزی در این مناطق اســتفاده کرد .بطور

شناور" را برای خود کسب کند .نکته جالب دیگر

خود را از انرژی های تجدید پذیر تولید می کند.

مثال با کمک فناوری هسته ای میتوان تغییراتی

اینست که تقریباً همه نمادهای شهری بزرگ و

 -11احداث کارخانجات آب شیرین کن هسته

در گیاهان اعمال کرد که با آب شــور دریا هم

مهم مالزی مانند برج ها و مساجد شناور در یک

ای :برای تمرکز پنج میلیون نفر در این مناطق

سازگاری داشــته و رشد کنند و در برابر دمای

بازه زمانی  15ساله (از  1990تا  )2005ساخته

نیاز به آب شیرین می باشد .با توجه به دسترسی

باالی محیط هم دوام بیاورند و ارزش غذایی هم

شــده اند که منطبق بر دوران نخست وزیری

به آبهای غیرمحدود اقیانوسی براحتی می توان

داشته باشند .یا امروزه به کمک بیوتکنولوژی و

ماهاتیر محمد اســت مثال بــرج های دوقلوی

عظیــم ترین پروژه های آب شــیرین کن دنیا

نانوتکنولوژی تغییراتی در خاک اعمال می کنند

پتروناس و برج  KLتوســط وی افتتاح شدند.

را در ایــن منطقه ایجاد کرد .این دســتگاه ها،

که مطابق شرایط بیابانی و خشک بتواند ارزش

یکی دیگر از اقدامات ارزشــمند ماهاتیر محمد

آب شــیرین را برای دو هدف آب شــرب و آب

غذایی و رطوبت خود را بیشــتر حفظ کرده و

این بود که شرکتهای بزرگ و ثروتمند مالزی و

کشاورزی تامین می کنند .احداث "کارخانجات

برای رشد انواع متعددی از گیاهان مناسب باشد

حتی شرکتهای بزرگ خارجی فعال در مالزی را

آب شــیرین کن هســته ای" که از وعده های

(خاک ژنتیک) .در مورد آب نیز امروزه جایگزین

مجبور کرد هرکدام بصورت مستقل یا مشارکتی

قدیمی رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی

های متعددی بجای آب در نمایشــگاه ها ارائه

اقدام به ساخت سازه های فاخر مهندسی کنند.

اتمی و دولتمــردان به مردم ســواحل چابهار

می شوند که یا دارای ترکیبات کال متفاوتی از

بطور مثال برج های دوقلوی مالزی با ســرمایه

است می تواند یک نمونه عالی از استفاده صلح

آب هســتند یا موادی هستند که حجم زیادی

گذاری مشترک شرکت نفتی پتروناس مالزی

آمیز از انرژی هســته ای باشد .عربستان بدون

آب را در خــود فرو بــرده و ذخیره می کنند.

(ســرمایه گذار اصلی) ،شــرکت دوو ،شرکت
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بوئینگ ،رویترز و مایکروســافت ساخته شده و

و حاضر نیستند نقشی در توسعه سواحل داشته

مناطق بدرستی توجه نشده است .گردشگری

امروزه نیز دفاتر این شرکتها در این برج ها مستقر

باشند .قوانین باالدســتی مناسبی هم در این

حوزه ای اســت کــه در ازای ســرمایه گذاری

هستند و بقیه واحدهای آن نیز بفروش رسیده

زمینه وجود ندارد بطوریکه آنها را بطور تنبیهی

مشخص ،چندین برابر حوزه های صنعتی دیگر

اند .این یک الگوی موفق در همکاری شرکتهای

یا تشویقی مجاب کند تا سهمی از درآمد خود را

ایجاد اشتغال می کند .اشتغالی که نه تنها دولتی

بزرگ در توسعه یک کشور هستند .همچنین

در ســواحل سرمایه گذاری کنند .اگر هریک از

نیست بلکه کامال متکی به بخش خصوصی و

برج  310متری تلکام مالزی (متعلق به شرکت

این شرکتها بصورت مستقل یا مشارکتی برای

تعاونی است .نگاهی به آمار و ارقام ایجاد شغل

تلکام) نمونه هایی از این سیاست هستند .قطعا

تامین منازل مســکونی یا اداری یا تجاری خود

در واحد سرمایه گذاری این مهم را بخوبی نشان

در ایران نیز چنین سیاســتی می تواند جوابگو

اقدام به ساخت یک برج مرتفع با معماری خاص

میدهد .مثال به ازای یک میلیون دالر ســرمایه

باشد .شرکتهای صنعتی و تجاری و نفتی بسیار

میکردند ،امروزه شاهد تعداد زیادی از زیباترین

گذاری در صنعت ساختمان 20،شغل ،در صنایع

بزرگی در ایران و بخصوص در شهرهای ساحلی

شــهرها و مجلل ترین مراکز تجــاری بودیم.

تولیدی  14شغل ،در حوزه انرژی و پاالیشگاه و

ایران فعالیت دارند که اگر هریک از آنها موظف

ج -گردشگری ساحلی و دریایی؛ متحول

پتروشیمینیزبدلیلگرانقیمتبودناینصنعت

به ســاخت یک برج یا سازه فاخر مهندسی در

کنندهسواحلمکران

سواحل ایران می شدند ،چهره شهرهای ساحلی

افزایش جمعیت میلیونی و توسعه همه جانبه

و خرید و فروش نیز  19شغل در ازای  1میلیون

ایران اینگونه نبــود .همچنین ماهاتیر محمد

ســواحل مکران یکی از مطالبات مهم رهبری

دالر ایجاد میگردد و بطور متوسط نیز در بین کل

توانست از ظرفیت خیرین مسلمان مالزیایی و

از ســال  88بوده اســت .همــواره صحبت از

مشاغل صنعتی و خدماتی و کشاورزی  17شغل

غیرمالزیایی در توسعه مسجدهای شناور بخوبی

چگونگی استقرار جمعیت  5-8میلیون نفری

می باشد .حال در این بین حوزه گردشگری یک

اســتفاده کند بطوریکه به غیر از یک مسجد از

در این مناطق بوده اســت که تاکنون چندان

شگفتی بزرگ است :در ازای هر  1میلیون دالر

 7مسجد شــناور معروف مالزی ،سایر مساجد

توفیقی نداشته است .یکی از مهمترین علل آن

ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری از  22تا

توسط خیرین مسلمان ســاخته شدند .امروزه

این بوده اســت که به حوزه گردشگری در این

 35شغل ایجاد می گردد چراکه اشتغال خرد،

مسجدهای شناور از برندهای معروف گردشگری

مناطق و تامین زیرساختهای آن برای سهولت

خودجوش و فصلی زیادی را در خود جای می

مالزی هستند .این زیرکی و درایت یک دولتمرد

دسترســی گردشگران داخلی و خارجی به این

دهد .این بدین معنیست که اگر ما در سواحل

حدود  10شغل ایجاد میگردد .در حوزه تجارت

اســت که بجای تکیه بر بودجــه های محدود
دولتی ،بازه وســیعی از گزینه ها را برای توسعه
و تغییر چهره کشــور خود در یک مدت کوتاه
بکار گیرد .آیا ماهاتیر محمد میتوانست صرفا با
بودجه دولتی اینهمه تحول را ظرف  15ســال
ایجاد کند؟ هرگز .الگوی بعدی میتواند کشور
کوچک و فقیر گرجســتان باشد که با همین
الگو توانست چهره شهرهای خود را بطور کلی
متحول کند .در ایران ،شــرکتهای بسیار بزرگ
و پردرآمــد دولتی ،خصوصی و نیمه خصوصی
وجود دارند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از
سواحل و شهرهای ساحلی ارتزاق می کنند ولی
حاضر نیستند نقشی در توسعه سواحل ایفا کنند.
مشکل در اینجاست که این شرکتها ،درآمدشان
از سواحل و خرج کردشان دور از سواحل است!
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است .پیشنهادات زیر در این زمینه ارائه میگردد:
 -14تعطیالت زمستانه برای یک کشور عمدتا
بیابانی و گرمســیری ،برای توزیع عادالنه تر و
یکنواخت تر ســفرهای تفریحی بین شهرهای
مختلفیکضرورتحتمیاستکهبایدپیگیری
شود .طرح پایلوت برای شهرهای جنوبی مانند
استانهای فارس و کرمان و هرمزگان و بوشهر و
سیستان قابل انجام است .متاسفانه بدلیل گرما و
رطوبت شدید هوا در تابستان در مناطق جنوبی،
رغبت چندانی در تابستان برای سفر به مناطق
جنوبی وجود ندارد و تنها فرصت کسب درآمد از
گردشگری دریایی عمدتا زمان  1ماهه تعطیالت
نوروز است .این مسئله باعث شده سرمایه گذاری
های کالن توریستی در مناطق جنوبی توجیهی
مکران تمرکز خود را بر حوزه انرژی و پاالیشگاه

خــرد و کالن بخش خصوصی و تعاونی تامین

ها و پتروشــیمی متمرکز کردیــم در ازای هر

می شود نه صرفا بودجه دولتی و سرمایه گذاری

 1میلیون دالر سرمایه گذاری حدودا  10شغل

کالن خارجی .بدیهی اســت که اشتغال پایدار

ایجاد کرده ایم در حالیکه همین سرمایه در حوزه

باید ترکیبی از مشاغل گوناگون باشد ولی در هر

گردشگری 35شغل میتواند ایجاد کند یعنی سه

صورت ،حذف کردن حوزه گردشــگری از سبد

و نیم برابر .فرض کنید هدفگذاری برای استقرار

اشتغال یک منطقه بکر مانند مکران ،یک اشتباه

جمعیت  5میلیون نفری در یک بازه  10ساله

فاحش است .رشــد گردشگری در این مناطق

(تا ســال  )1410در این مناطق باشد و مطابق

میتواند دیدگاه سرمایه گذاران کوچک و بزرگ را

فرهنگ منطقه ،هر خانواده بطور متوســط 5

هم تغییر دهد .واقعیت اینست که در حال حاضر

نفره در نظر گرفته شود .یعنی باید برای اسکان

دیدگاه مردم ایران به مناطق جنوب شرقی ایران

 5میلیون نفر جمعیت 1 ،میلیون شغل ایجاد

بسیار منفی و هراسناک و توام با تصورات ناامنی

گردد .اگر تمرکز بر حوزه انرژی با  10شــغل به

اســت و به تبع آن ،ســرمایه گذاران بخصوص

ازای  1میلیون دالر باشد ،نیاز به  100میلیارد

در بخــش تفریحی رغبتی بــرای آن مناطق

دالر سرمایه گذاری اســت که ظرف  10سال

نشان نمی دهند .شــاید هم اکنون از هر 100

(یعنی سالی  10میلیارد دالر) باید انجام شود که

خانواده ایرانی  1خانواده هم به ســواحل دریای

عدد بزرگ و غیرقابل حصولی است .اگر همین

عمان سفر نکرده باشــد .برای استارت توسعه

اشتغال 1میلیون نفری (برای جمعیت 5میلیون

گردشگری باید خود دولت در ابتدا متولی شده

نفری) در حوزه گردشگری با  35شغل به ازای

و تســهیالتی را فراهم آورد تا بعد از رایج شدن

 1میلیون دالر متمرکز شود ،نیاز به بودجه کمتر

سفر به این مناطق ،خودبخود بخش خصوصی

از  30میلیارد دالری در  10سال (یعنی سالی 3

فعال شود .شبیه این کار را دولت برای هدایت

میلیارد) است که منطقی تر و قابل حصول تر

سفرهای نوروزی به سمت مناطق جنگی جنوب

است چراکه بخشی از آن به پشتوانه سرمایه های

انجام داده اســت که تا حدودی موفق هم بوده
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نداشــته باشند و به همین دلیل به سختی می
توان در این مناطق حتی یک هتل مناسب پیدا
کرد چه برسد به امکانات تفریحی و گردشگری!.
ولی اگر تعطیالت  1ماهه یا دو هفته ای زمستانه
در ایران تصویب گردد ،سفر به این مناطق همگن
تر شــده و توجیه اقتصادی و درآمدزایی طرح
های گردشــگری بهتر خواهد شد .نقطه شروع
تصویب تعطیالت زمستانه می تواند درخواست
نمایندگان مجلس در استان های جنوبی باشد.
-15تبدیل خورها به کانال های آب قابل قایقرانی:
در بسیاری از شهرهای ساحلی ایران ،خورهایی
برای هدایت فاضالب و پسماندهای شهری به
ســمت دریا وجود دارد که عموما کثیف و بدبو
بوده و چهره شهرهای ســاحلی ایران را زشت
نموده اند .به همین دلیل زمین ها و امالک اطراف
این خورها نیز عموما ارزان و فقیرنشین هستند.
یکی از کارهایی که میتوان انجام داد تا این اماکن
غیرزیبا و ارزان و فقیرنشین به زیباترین مناطق
تفریحی و گرانقیمت شهر تبدیل شوند ،تبدیل
این خورها به کانالهای آب با عمق مناسب برای
قایقرانی اســت .برای این کار کافیست که کف
خورها تا حدی پایین تر آورده شود و عمق کانال
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بیشتر شود .کف کانال باید پایین تر از تراز آب
دریا باشد .بدین ترتیب آب دریا بطور خودبخودی
در داخل کانال افتاده و کانال را تا سطح تراز آب
دریا خودبخود پر میکند و نیازی به پمپ کردن
آب هم نیســت .بدین ترتیب ،خورها تبدیل به
کانالهای آب زیبا میشوند که اگر عمق آنها بیش
از یک و نیم متر باشد ،قابل قایقرانی هم خواهند
بود .البته یک شرط مهم اینست که زمین منطقه
دارای شــیب صفر بوده و دارای شیب به سمت
دریا نباشــد .در بســیاری از شهرهای ساحلی
دنیا که دارای رودخانه طبیعی نیســتند ،از این
کانالهای آب مصنوعی استفاده کرده و مناطق
اطراف آن را به مرکز تجمع امکانات توریســتی
و گردشــگری تبدیل میکنند .یکی از مثالهای
نزدیک آن همین شهر دوبی است .در این شهر،
کانالهای بسیار عریضی حفر شده که از دو سمت
به دریا راه دارند .اطراف این کانالها ،مرکز تجمع
آپارتمانهای بلند و هتلها ،مارینا و مراکز تفریحی
دریایی و غیردریایی بوده و لذا زمین های اطراف
این کانالها بسیار ارزشمند و قیمتی هستند .شاید
سوال شود که دولت یا شهرداریها هزینه احداث
این کانالها را چگونه تامین میکنند؟ در اینجا باید
گفت که نیاز به بودجه دولتی نیست چراکه به
محض شروع احداث این کانالها ،زمینهای اطراف
این کانالها قیمت و ارزش بسیار زیادی پیدا کرده
و از محل واگــذاری یا پیش فروش این اراضی،
هزینه احداث کانال تامین میشود .در بسیاری
از جاها نیازی به بودجه و پول دولتی نیســت
فقط ایده نو و انگیزه جدی نیاز اســت تا بتوان
بزرگترین پروژه های شهری را بدون کوچکترین
وابســتگی به بودجــه دولتی ،اجرایــی کرد.
 -16ساخت نمادهای شهری عظیم و زیبا :تقریبا
همه شــهرهای بزرگ ایــران دارای یک "نماد
شــهری" هستند که مسافران و گردشگران در
مقابل آنها عکس یادگاری می گیرند و در واقع
این نمادها ،شناسنامه این شهرها بوده و سوژه

عکس های یادگاری هســتند .ولی متاســفانه

یک ســازه فاخر و مدرن مهندسی باشد .طرح

هیچ یک از شهرهای ساحلی ایران دارای "نماد

نهایی می توانــد از بین فراخوان چندین طرح

شهری" که یک جاذبه گردشگری محسوب شود،

انتخاب شود .در مرحله بعد ،ساخت این طرح به

نیستند .االن کسی که به خرمشهر و بوشهر و

پیمانکار سپرده شود .ممکن است که ساخت آن

بندرعباس و چابهار سفر می کند برای تمایز سفر

چندینسالبطولبیانجامد.اینمهمنیستبلکه

به این شهرها از چه نمادهایی باید عکسبرداری

مهم اینست که هر شهر ساحلی پس از گذشت

کند؟! عدم توجه به ساخت سازه های مجلل در

چند سال صاحب یک "نماد شهری خاص خود"

شــهرهای ساحلی جنوب ،باعث شده است که

خواهد بود که یک جاذبه گردشگری محسوب

اغلب این شهرها "چهره ای فقیرانه و محروم"

می شود .امروزه تمام شهرهای ساحلی معروف

داشته باشــند .این موضوع ،تبعات زیادی را به

دنیا دارای نمادهای شــهری معروف هستند.

دنبالداشتهاستازجملهاینکهنهتنهادرمقایسه

 -2در هر شــهر ساحلی به عنوان نمونه و طرح

با سایر شهرها ،در جذب گردشگر موفق نبودند

پایلوت ،یک ساختمان مرتفع با کاربری ترکیبی

بلکه بسیاری از شاغلین و مهندسین غیربومی

مسکونی ،تجاری ،تفریحی (هتل و رستوران و

در این مناطق ،حاضر به ســکونت با خانواده در

غیره) طراحی و ساخته شــود .این ساختمان

این مناطق نیســتند و بصورت پروازی رفت و

توســط بخش خصوصی یا کنسرسیومی که

آمد می کنند .در این زمینه در یک اقدام اولیه

سرمایه گذاران و پیمانکاران بخش خصوصی و

و عاجــل می توان  2اقدام را در اولویت قرار داد:

برخی نهادهای دولتی مانند قرارگاه خاتم االنبیاء

 -1در یکی دو شــهر از شهرهای مهم سواحل

می تواند اجرا شود ولی در نهایت سرمایه آن با

مکران متناســب با فرهنگ و تاریخچه منطقه

توجه به واگذاری واحدهای مسکونی و تجاری به

خود اقدام به فراخوان طراحی یک "نماد شهری

مردم ،توسط مردم و بخش خصوصی پرداخت

خــاص" کنند .این نماد شــهری باید :در کنار

خواهد شد .یعنی لزوما نیازی به بودجه دولتی

ساحل ،دارای محوطه باز و تفریحی ،دارای ارتفاع

نیست و فقط مدیران دولتی باید "ریل گذاری"

بلند (قابل رویت از دل دریا) و دارای خصوصیات

الزم بــرای انجــام این کار را بــر عهده گیرند.
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مسئولین نگاه ویژهای به صنعت کشتی سازی بخصوص در شهرهای خرمشهر و آبادان داشته باشند
مدیرعامل شرکت کشتی سازی اروندان گفت :انتظار میرود مسئولین محترم استان و کشور نگاه ویژهای به صنعت کشتی سازی
به خصوص در شهرهای خرمشهر و آبادان داشته باشند.
صنعت کشــتی ســازی که یکــی از صنایع
استراتژیک کشور است هنوز تا برخورداری از
جایگاه یک صنعت اســتراتژیک بسیار فاصله
دارد .اشــتغال زايی در ايــن صنعت و صنايع
جنبی آن ظرفیت باالیی دارد .در این راســتا
و با توجه به اینکه هم اکنون توســعه اقتصاد
دریامحور در کشــور مورد توجــه قرار گرفته
اســت ،با آقای مهندس جعفر اثنی اشــعری
مدیرعامل شــرکت کشــتی ســازی اروندان
گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه میخوانید.
اروندان که دوباره خود را احیاء کرده
است ،هم اکنون چه وضعیتی دارد؟

در حال حاضر پرداخت حقوق پرسنل به روز
شده اســت و بدهی های سنواتی به پرسنل
بازنشسته پرداخت شــده کلیه قراردادهای
بالتکلیف تعیین تکلیف شده است و قرارداد
دو فروند لندینگ کرافت که چندین ســال
متوقف بود مجــددا ً از طریق عقــد قرارداد
جاری و توسط شرکت در حال انجام میباشد.
شــایان ذکر است شــناور کاتاماران زیور که
ســال ها بالتکلیف بوده به بخش خصوصی
واگــذار گردید (از طریق مزایــده) و مصوبه
تســهیالت جهت تکمیل شناور اخذ گردیده
اســت و در بخش مجوزهــای فعالیت کلیه
پروانه های بهره برداری از ســازمان بنادر و

مجوز زیست محیطی بوده است از مهمترین

فروند شــناور جنرال کارگــو  ۳۰۰۰تنی با

اقدامــات انجام شــده خروج از مــاده ۱۴۱

ظرفیت حمل کانتینر و ســیمان می باشیم.

قانون تجارت و افزایش ســرمایه بوده است.
چه تعداد پرسنل دارید؟

شرکت با چه مشکالتی دست به گریبان
است؟

 ۱۰۱نفــر پرســنل کارآزمــوده و متبحــر

عدم داشــتن برخی از تجهیــزات و امکانات

در صنعــت دریایــی داریــم که بــا توجه به

تعمیرات و از آبگیری و به آب اندازی شــناور

پروژه هــای در دســت اجرا در نظــر داریم

کــه با این وجود از طریــق همکاری با بخش

نیروهــای ماهــر بیشــتری جــذب کنیم.

خصوصی این مشــکل را مرتفــع نموده ایم و

چه پروژه هایی در دست انجام و چه

عدم برخــورداری از ماشــین آالت کارگاهی

قراردادهای جدیدی دارید؟

که این مشــکل نیــز از طریق عقــد قرارداد

پروژه های در دســت اقدام شــامل تکمیل

با بخــش خصوصــی مرتفع گردیده اســت.

شــناور کاتاماران زیور ،تکمیــل دو فروند
لندینــگ کرافت که از دورههــای قبل بال

مجددا ً برنامهای برای ساخت شناورهای
آلومینیومی دارید؟ دانش آن به دست

تکلیــف بودند ،تعمیرات شــناور مرجان 2

آمده است؟

متعلق به محیط زیســت ،تعمیرات شــناور

بخــش دوم ســوال را ابتدا جــواب میدهم

آبنــگار  1متعلق بــه ســازمان آب و برق

شرکت اروندان تنها شرکت سازنده شناورهای

و انجــام تعمیرات اساســی شــناور ناجی

آلومینیومی در منطقه است و تمامی تجهیزات

 ۴متعلق به ســازمان بنــادر و دریانوردی

و زیرســاخت الزم را برای ساخت شناورهای

های شــماره یک و دو صادر گردیده است و

می باشــد .در خصــوص قراردادهای جدید

آلومینیومی دارا می باشد ضمن اینکه با توجه به

این در حالی اســت که در سنوات قبل فاقد

هــم در حــال عقد قــرارداد ســاخت یک

داشتن واحد فنی و مهندسی توانمند و ساخت

کشتیرانی جمهوری اســامی و منطقه آزاد
اروند اخذ گردیده اســت .پروانه بهره برداری
یارد شــماره  ۲شــرکت اروندان بــا افزایش
ســاخت و تعمیــرات اصالح و صادر شــده
است ،مجوزهای زیســت محیطی برای یارد
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ظرفیت ساخت و یا تعمیرات چه
شناورهایی را دارید؟

شرکت اروندان توانایی ســاخت شناورهای
باربری با ظرفیت  3000 DWTو مسافربری
کروبوت با ظرفیت بیــش از  ۳۰۰نفر را دارا
می باشــد ،همچنین توانایی ساخت اسکله،
ســکو ،جکت و مخــازن تحت فشــار را نیز
دارا می باشــد ،و در بخش تعمیرات ظرفیت
داکینــگ و تعمیر شــناورهای فــوالدی تا
طــول  90متــر و در بخــش آلومینیومــی
 3فروند کروبوت که تحویل ســپاه پاسداران

ســازمان محیط زیســت و کمیتــه وجوه

انقالب اســامی گردیده و همچنین ساخت

اداره شــده ســازمان بنادر صورت پذیرفته

 2فروند کاتاماران تمام آلومینیومی ،در زمینه

و با اشــخاص حقیقی و حقوقــی توانمند و

ساخت و تعمیرات شــناور های آلومینیومی

ســرمایه گذار که به صورت بالقوه در صنعت

حرف اول را میزنیم ولی در پاســخ به بخش

دریایی حضور داشــته نیز مذاکره شده است

اول سوال شما باید بگویم قرارداد ساخت یک

که شــناور جنرال کارگــو  300تنی نمونه

فروند شــناور کاتاماران با ظرفیت  1۰۰مسافر

بارز از این فرآیند می باشــد .جهت سفارش

به درخواست بخش خصوصی منعقد گردیده،

خارجی نیز با اتاق بازرگانی خرمشهر جلسات

پیش فاکتور و نقشــه جانمایی و اسپک فنی

متعددی برگزار شــده و مکاتبات الزم از این

تهیه و تحویل متقاضی شــده است و با توجه

طریق با سرکنســول سفارت ایران در کشور

به پیگیری هــای بعمل آمــده در حال طی

عراق انجام شــده تا انشاهلل بتوانیم در بخش

مراحل قانونی و اخذ مجــوزات الزم از مراجع

خارجی نیــز از بــازار این کشــور که یک

ذیصالح (کمیته وجوه اداره شــده) می باشد.

بــازار هدف خوب می تواند باشــد بهره مند

آیا برنامه توسعهای دارید؟ و برای جذب
سفارش های داخلی و خارجی چه
برنامهای دارید؟

شــویم و همچنین اســتعالم قیمت ساخت
شناور به کشــور عمان ارسال گردیده است.

شناورهای تا طول  70متر را دارا می باشیم.
سخن پایانی:

ی رود مسئولین محترم استان
در پایان انتظار م 
و کشــور نگاه ویژهای به صنعت کشتی سازی
به خصوص در شــهرهای خرمشــهر و آبادان
داشته باشــند چرا که با رونق بازار کار صنعت
ســاخت و تعمیرات کشــتی در این دو شهر،
شــرکت اروندان توانایی آن را دارد که بیش از
 ۴۵۰نفر را به صورت مســتقیم (پرسنل خود
شرکت) و  ۴۵۰نفر نیز نیروی پیمانکار را جهت
انجام پروژه های خود جذب نماید و به صورت
غیرمستقیم هزار نفر را شاغل نماید .الزم به ذکر
است ،شرکت کشتی سازی اروندان تنها شرکت
کشتی سازی از سال  ۱۳۵۲تا کنون می باشد
که به صــورت حرفه ای و تخصصی در زمینه
ساخت شــناورهای آلومینیومی فعالیت دارد.

بله ،توسعه زیرســاختهای عملیاتی شرکت
(ســتاد و صــف) ،ایمن ســازی و حفاظت
از حریم شــرکت ،توســعه نیروی انســانی
متخصص ،جذب ســرمایه گذاران داخلی و
خارجی ،توســعه یارد  2شرکت و راه اندازی
داک شناور موجود از برنامه های توسعه ای
در دست اقدام می باشد .برای سفارش های
داخلــی مذاکرات خوبی با صندوق توســعه
صنایع دریایی ،ســازمان بنادر و دریانوردی،
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طرح شرکت فرانسوی ستیران براساس آمایش سرزمین
قبل از انقالب قراردادی با شرکت ستیران فرانسه امضا شد برای مطالعات آمایشی .طرح آمایش سرزمین شرکت ستیران در سال
 ۱۳۵۳تحویل داده شده که افق آن  ۲۵ساله تا سال  ۱۳۷۸بوده است.
احمد خرم

در ایــن منطقه پیشبینی کــرده بودند که

نکتهای که در این طرح به آن توجه شــده

 ۱۵میلیون تن آن در شــعاع  ۲۵کیلومتری

این اســت که ایران کشوری خشک است .و

بندر عباس مستقر میشد .دو میلیون تن از

همچنیــن با این فرض و با توجه به موقعیت

آن  ۱۵میلیون تــن همان فوالد بندرعباس

ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک کشور و همچنین

بود که مــا به مبارکه اصفهــان منتقلاش

داشــتن ذخایر عظیم نفت و گاز در جنوب

کردیم! بنابراین شما هر فعالیت صنعتی که

کشــور .جمعیت ایران در این طرح در افق
 ۵۰ ،۷۸میلیون پیشبینی شــده بود و قرار
بود از این  ۵۰میلیون جمعیت ۲۵ ،میلیون
آن در سواحل شــمالی خلیج فارس مستقر
شوند .در این طرح گفته شده بود دلیل این

اســتقرار اوالً موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی
ایران در خلیج فارس و ثانیاً دسترسی به آب
فراوان به خصوص برای سیســتم سرمایشی
صنایع که این چنین آبی در داخل سرزمین

ایران برای صنایع آببَــر وجود ندارد .ثالثاً

وجود انرژی در پهنه سواحل ایران در خلیج
فارس اســت .در طرح ،همچنین گفته شده
است که  ۲۵سال بعد از سال  ۷۸و در صورت
تحقق اهداف ،میتوان  ۵۰میلیون نفر را در
این سواحل اســتقرار داد .االن جمعیت کل
مناطق ساحلی خلیج فارس به  ۲میلیون نفر
ی رسد .ستیران معتقد بود همه فعالیت
هم نم 
های صنعتی باید در این ســواحل مســتقر
شوند .خودروسازیها در لب ساحل استقرار

یابند و حدودا ً  ۱۰۰میلیون تن ظرفیت تولید

تصور بکنید در آن منطقه دیده شــده بود.
این طرح هم به دنبال اســتقرار فعالیت در
آن منطقه بود و هم استقرار جمعیت .اگر آن
طرح محقق شــده بود ،به نظر شما بشاگرد
ی ماند؟ تمام اســتان
با این وضعیت باقی م 
های جنوبی در این صورت در خدمات مولد،
صنعــت و کشــاورزی مــدرن و گلخانهای
بهشدت فعال میشدند .به نظرم طرح آمایش
سرزمین ســتیران در واقع طرح محرومیت
زدایی از کشور و ب ه ویژه مناطق جنوبی بود.

نشست برنامه ریزی برگزاری مهمترین رویداد دریایی کشور
دومین جلسه ستاد اجرایی بیست و دومین همایش صنایع دریایی با حضور نمايندگان ارگانها و شرکت های دریایی
در شرکت نفت و گاز پارس برگزار گرديد.
دومین شست ســتاد اجرایی بیست و دومین

محمد مونســان دبیر کمیته علمی همایش

و گاز پارس بیســت و هفتم آذر مــاه برگزار

همایش صنایع دریایی با حضور محمد دقیق

و نمایندگان ســازمانها ،ارگانها و شــرکتهای

شد .دبیر دبیســت و دومین همایش صنایع

دبیر بیست و دومین همایش صنایع دریایی،

دریایی کشور در سالن کنفرانس شرکت نفت

دریایی در این نشســت ضمن تشکر از حضور
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نماینــدگان ارگان های دریایی ،گزارشــی از
فعالیت هــای صورت گرفته برای بیســت و
دومین همایش صنایع دریایی ارائه داد .محمد

پیشــنهادات خود را بیان نمودنــد .در پایان

سازمان صنایع دریایی ،ســازمان گسترش و

اعضای حاضر در جلســه ادامــه فعالیت های

نوسازی صنایع ایران ،نیروی دریایی راهبردی

انجمن و جلســات مهم کارشناسی و برگزاری

آجا ،سازمان شــیالت ایران ،قرارگاه سازندگی

همایش را خواستار شدند و مقرر گردید جلسات

خاتم االنبیاء (ص) هلدینگ دریائی ،شــرکت

مستمر بعدی انجمن و همایش برگزار گردد.

نفت و گاز پارس ،شرکت صنعتی دریایی ایران

نمایندگان حاضــر در این نشســت از مرکز

(صدرا) ،موسســه رده بندی ایرانیان ،موسسه

همــکاری های تحول و پیشــرفت ریاســت

رده بندی آســیا ،گروه صنعتی صفا ،دانشگاه

جمهوری ،وزارت نفت  -معاونت مهندســی،

دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،پایگاه خبری

پژوهش و فناوری ،سازمان بنادر و دریانوردی،

مارین نیوز و انجمن مهندسي دريايي ايران بودند.

دقیق همچنین در خصوص درخصوص تمدید
چندین مرحله ارسال مقاالت ،مقاالت رسیده
و داروی شــده تاکنون و نیز با بررسی چارت
مقاالت رسیده در حوزه های مختلف ارائه نمود.
در ادامه دبیر علمی و اطالع رســانی همایش
ضمن تشکر از حاضرین ،در خصوص محورهای
همایــش توضیحاتی ارائــه داد و گفت :تعداد
 144مقاله دریافت شــده است که  11 ،مقاله
پذیرش نهایی شــده اســت و بقیــه مقاالت
در حال طی کردن پروســه داوری هســتند.
وی همچنیــن اطالعات رســیده درخصوص
برگزیــدگان (یک عدد کتــاب ،دو عدد پایان
نامه و یک دانشــجوی برتر) را توضیح دادند.
اکبــر فالحتی از دبیرخانه انجمن مهندســی
دریایی ایــران نیز درخصــوص همایش قبل
و فعالیت هــای صورت گرفتــه در دبیرخانه
همایــش نیــز توضیحاتــی ارائــه نمودند.
در ادامــه جلســه حاضرین ،نقطــه نظرات و
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نشست هم اندیشی کمیته اطالع رسانی و خبری بیست و دومین همایش صنایع دریایی
نخستین نشست هم اندیشی کمیته اطالع رسانی بیست و دومین همایش صنایع دریایی
در محل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) برگزار شد.
برنامه ریــزی دقیق و منســجم انجمن برای
برگزاری نمایشگاه جامع دریایی کشور در سال
 1401همچون ســنوات گذشته با همکاری و
مشارکت ارگان های دریایی کشور ،اطالع رسانی
مناسب برنامه های همایش توسط سایت ها و
نشریات ارگان های دریایی همکار ،ایجاد گروه
مشــترک در فضای مجازی توســط دبیرخانه
انجمن برای اطالع رســانی مناسب همایش،
تعیین تعداد محدود و مشــخصی از محورهای
همایش در هــر دوره همایش برای پیگیری و
نخستین جلسه کمیته اطالع رسانی بیست و

درخصوص محور های همایش ،مقاالت رسیده

حصول نتیجه آن ،پیگیری جایگزینی شناورهای

دومین همایش صنایع دریایی با حضور محمد

و داوری شــده ،برگزیدگان برتر پایان نامه های

خدماتی اجاره ای خارجی با داخلی در راستای

دقیق دبیر همایش ،محمد مونسان دبیر کمیته

برتر ،دانشــجویان برتر (هر مقطع حداکثر یک

اشتغالزایی و نیز اهمیت اقتصادی آن و آمادگی

علمی و رییس کمیته اطالع رسانی همایش و

نفر) ،کتاب برتر (تالیف و ترجمه) ،اســتاد برتر،

حضور و همکاری ارگان های دریایی در همایش

مدیران روابط عمومی هــای ارگانهای دریایی

دانش آموخته برتر در مقطــع دکتری (حوزه

و برنامه های آن اهم نقطه نظرات و پیشنهادات

کشور روز شــنبه در محل شــرکت صنعتی

فراساحل) ،پیشکسوت دریایی و  . . .ارائه نمود و

ارائه شــده توسط حاضرین در این نشست بود.

دریایی ایران (صدرا) برگزار شــد .محمد دقیق

در ادامه داد :در راستای کاربردی شدن همایش و

در این نشســت مدیران روابط عمومی ارگانها و

دبیر همایش در این نشســت ضمن تشکر از

مقاالت ،شرکت ها می توانند فعالیت های موفق

شرکتهاییازجمله نیرویدریاییارتشجمهوری

میزبانی شرکت صدرا ،گزارشی از فعالیت های

خود را با عنوان گزارش فنی بصورت مقاله ارائه

اســامی ایران ،شــرکت نفت فالت قاره ایران،

صورت گرفته بــرای همایش ارائه نمود و اعالم

نمایند .وی با بیان اینکه توسعه کشور بر اساس

شرکت ملی نفتکش ایران ،مجتمع کشتی سازی

کرد :تاکنون  110مقاله و  8کارگاه آموزشی از

توسعه دریا محور امکان پذیر است ،اظهار داشت:

وصنایعفراساحلایران(ایزوایکو)،شرکتصنعتی

طریق سایت به دبیرخانه همایش رسیده است

مقام معظم رهبری در سال  88توسعه سواحل

دریایی ایران (صدرا) ،شرکت تایدواتر خاورمیانه و

و مقاالت در حال بررســی و داوری می باشند.

مکران را یادآور شــدند و نیاز توجه ،همکاری و

انجمن مهندســی دریایی ایران حضور داشتند.

وی از مدیران روابط عمومی ارگان های دریایی

مشارکت همه مســئولین در این خصوص به

گفتنی اســت ،توســعه دریا محور ،مدیریت و

کشــور درخواســت کرد که همچون سنوات

ویژه ارگان های دریایی کشور را خواستار شدند.

اقتصــاد دریایی ،صنایــع نفــت و گاز دریایی،

گذشــته همــکاری و مســاعدت در برگزاری

مدیران روابــط عمومی و نماینــدگان حاضر

دریانوردی و حمل و نقل دریایی ،قوانین ،مقررات

همایش و نمایشگاه دریایی انجمن داشته باشند

در جلســه ،با اعــام حمایت از ایــن رویداد

و استانداردها ،ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

و همچنین از شرکت ها درخواست نمود تا پروژه

مهم دریایی بــه ارائه برنامه هــا و فعالیتهای

دریایی ،شــرایط محیطی و هواشناســی دریا،

های موفق شرکت بهمراه تجارب ارزنده خود را

انجام شــده در حوزه اطالع رســانی همایش و

طراحی و ساخت شناورهای دریایی ،تاسیسات

بصورت کارگاه آموزشی در همایش ارائه دهند.

نمایشگاه پرداختند و گفتندکه ارگان و سازمان

ســاحلی و فراســاحلی ،فناوری هــای نوین و

محمد مونسان دبیرکمیته علمی و رئیس کمیته

مطبوعشــان در این گرده مایی بزرگ دریایی

انرژی های تجدید پذیر دریایی و ســرمایه های

اطالع رسانی و خبری همایش نیز توضیحاتی

کشــور حضور فعال و قدرتمند خواهند داشت.

انســانی محورهای اصلی این همایش هستند.
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