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ماهنامه مهندسي دريا بعنوان نشريهاي خبري-تحليلي در حوزه
صنايع و امور دريايي كشور به شكل تمام رنگي و گالسه در تيراژ
بيش از  2000نسخه منتشر ميشود.
از آنجا كه اين نشريه ،ارگان داخلي انجمن مهندسي دريايي ايران
است ،به شكل عمومي توزيع نميشود؛ اما براي تمامي ارگانهاي
دريايي ،نمايندگان مجلس ،ش�ركتها ،دانشگاهها ،كارشناسان و
مديران وزارتخانهها و س�ازمانهاي دولتي مرتبط با صنايع و امور
دريايي در كش�ور ارسال و نشريهاي شناختهشده و پرمخاطب در
ميان فعاالن اين حوزه محسوب ميشود.
همانگون�ه كه اطالع داري�د ،صنايع دريايي حيطه گس�تردهاي از
فعاليتهاي كشتيس�ازي ،كش�تيراني ،خدمات بندري ،شيالت،
فراس�احل ،حف�اري و نف�ت ،مطالع�ات دريايي و محيط زيس�ت،
س�اخت تجهيزات مرتبط و ...را ش�امل ميش�ود ك�ه از اين نظر،
نش�ريه مهندسي دريا ميتواند آن ش�ركت را با طيف گستردهاي
از مخاطبان پيوند دهد.
تعرفه آگهي نشريه مهندسي دريا ،طبق جدول پيوست ميباشد:

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

رديف

قطع آگهي

صفحات نشريه

مبلغ

1

تمام صفحه

صفحات داخلی

 10/000/000ريال

2

دو صفحه

دوصفحه وسط

20/000/000ريال

3

تمام صفحه

پشت جلد

25/000/000ريال

4

تمام صفحه

داخل پشت جلد

15/000/000ريال
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توسعه دریایی کشور در راستای اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی
بطور کلی اقتصاد مقاومتی را می توان متکی بر چند محور اصلی دانست که عبارتند از توجه
به تولید داخل ،استفاده از فرصت های موجود در زنجیره تولید ،استانداردسازی محصوالت
و تکیه بر بخش های دانش بنیان .البته جزئیات بیش�تری نیز از سند اقتصاد مقاومتی قابل
استخراج است .ولی شاید مهم ترین موارد مرتبط با حوزه دریا را بتوان موارد فوق دانست.
طی سال های اخیر برنامه ها و اقدامات مختلفی در جهت محورهای فوق وجود داشته است.
ولی مسلما بایستی این موارد گسترش یافته و بیش از پیش شاهد اجرایی شدن اینگونه برنامه
ها باش�یم .همانگونه که در سیاست های برنامه ششم نیز تکیه شده است توسعه اقتصادی
س�واحل جنوبی کش�ور حائز اهمیت فراوان بوده و این موض�وع بیانگر فرصت های موجود
توس�عه تولید ملی در حوزه دریایی اس�ت .به عبارت دیگر بسیاری از بخش های اقتصادی
کشور بخاطر اینکه مسئولین بیشتر با آنها آشنا بوده و یا شناخت آنها ساده تر بوده طی سال
های گذشته مورد توجه واقع شده اند و نسبتا از ظرفیت های آنها استفاده شده است .ولی
در حوزه دریایی فرصتهای ناشناخته و بسیار مفیدی وجود دارد که می تواند اقتصاد کشور
را نیز رش�د قابل توجهی دهد .مواردی همون خدمات دریایی ،توس�عه ترانزیت کاال ،توسعه
سواحل مکران ،ساخت و تعمیر انواع شناورها ،توسعه و بهبود روشهای صید و پرورش ماهی،
توس�عه گردشگری در سواحل و جزایر و بس�یاری موارد مشابه می توانند محورهای خوبی
برای اجرایی سازی اصول اقتصاد مقاومتی محسوب شوند .خوشبختانه طی سال های اخیر،
فعالیتهای همه جانبه و جامع جهت استفاده از این مزیت ها تدوین و آغاز شده است ،مسلما
هم افزایی سازمانها و ارگان های دریایی کشور می تواند این برنامه ها را محقق و نتیج مفیدی
برای کشور به بار آورد.
امیدواریم با توجه ویژه دولت محترم شاهد تصمیمات مناسب در این راستا باشیم .تکیه بر
بخش خصوصی واقعی ،باور توان داخلی ،اس�تفاده از فارغ التحصیالن جوان و تدوین برنامه
های استانی برای استانهای ساحلی ،باید از ارکان تصمیمات فوق باشد.
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پیام مقام معظم رهبری

اقدام و عمل در تحقق بخشنامه های وزارتی

در بخشی از پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت
س��ال  95آمده است  ... « :گزارشی که برادران ما
در دولت به من دادند ،نشان میدهد که کارهای
وسیعی کردهاند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی
اس��ت؛ کارهائی اس��ت در زمینهی بخشنامهها و
دس��تورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای
مقدماتی اس��ت؛ اما آنچه که الزم است ادامه پیدا
کند ،عبارت اس��ت از اقدام کردن و عمل کردن و
روی زمین ،محصول کار را به مردم نش��ان دادن؛
این آن چیزی است که وظیفهی ما است؛ که من
انشاءاهلل در س��خنرانی شرحش را به آحاد ملت
عزیزمان عرض خواهم کرد». ...
با عنایت و توجه به پیام مهم رهبری در راس��تای
تحققاقتصادمقاومتیبهمعنایواقعیکلمه،شاهد
صدور برخی بخشنامه ها از سوی نهادهای دولتی
بوده که متاسفانه در بسیاری از موارد این بخشنامه
ها پس از رویت مدیران گاها به بخش بایگانی ارجاع
و در عمل آنچنان که باید و شاید اجرا نمی گردد.
نمونه آن بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در مهرماه
 94می باشد که در حکمی شرکتها و سازمانهای
تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد
شماره /121اردیبهشتماه 1395/صفحه 6

با اش��خاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با
کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد
که در متن نامه آمده اس��ت ...« :مقرر میگردد
از انعقاد هر نوع ق�رارداد اعم از پیمانکاری،
اجاره داراییهایی مولد ،قراردادهای BOT،
 ،BLTنظای�ر آن و همچنی�ن قراردادهای
خریدخدماتبااشخاصحقیقیو حقوقیبه
نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان
اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوقهای
بازنشستگی.شرکتهاوصندوقهایتعاونی
کارکنان ،صندوقهای پسانداز کارکنان و از
این قبیل) خودداری به عمل آید .الزم است
بهقراردادهایقبلینیزدرپایانمدتقرارداد
یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد)
خاتمه داده شود»...
این نامه با توجه به شرایط شرکتهای خصوصی که
دوران سختی را در زمان تحریم ها سپری نمودند
و همچنین جامعه دریایی کش��ور مهم بوده که
انجمن مهندسی دریایی ایران و انجمن سازندگان
شناور ،تجهیزات و سازه های دریایی ایران به عنوان
نمایندگان بخش عظیمی از جامعه دریایی کشور،

طی نامه ای از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
بابت این جهت گیری دقیق که تاثیر بسیار مهمی
در فعال س��ازی بخش خصوصی واقعی و توسعه
دریایی کش��ور خواهد داشت ،تش��کر و قدردانی
نمودند.
اما نکته قابل توجه این است که با گذشت نزدیک از
 7ماه از اعالم این حکم و با توجه به نامگذاری سال
 95با محوریت «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل»
گاها خبر هایی منتشر و سواالت مختلفی در ذهن
فعاالن تداعی میکند :
بعد از گذشت ماه ها از انتشار این نامه ،مفاد آن به
واقع ،تا چه حد عملی شده است؟

رهبر انقلاب :وارد کردن اجناس�ی که
مشابهداخلیدارندمطلقاممنوع
حضرت آی��تاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی در آس��تانهی روز کارگ��ر در دی��دار
ه��زاران نفر از کارگران ،با تجلی��ل از وفاداری
و ثبات قدم جامعهی کارگری در قبال انقالب
و نظام ،بر «حل مشکالت جامعهی کارگری»،
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«تقویت تولی��د داخلی»« ،ض��رورت مقابلهی
ج��دی با قاچ��اق کاال» و «ممنوعی��ت واردات
کاالهای دارای مش��ابه ایرانی» تأکید کردند و
با اشاره به ادامهی خصومتهای آمریکا افزودند:
آمریکاییه��ای غی��ر قابل اعتماد ،ب��ا اصرار بر
تحریمه��ای مختلف ایران ت�لاش میکنند با
ایجاد «ایرانهراس��ی» ،عم� ً
لا در راه تعامالت
اقتصادی کشور با خارج ،مانعتراشی کنند.
رهب��ر انقالب با تش��کر از زحمات و تالشهای
جامعهی کارگری کش��ور و اظهار ارادت نسبت
ب��ه کارگران ،کار و تالش در جامعه را «ارزش»
خواندن��د و گفتند :ه��ر فردی ک��ه در جامعه
مشغول کار اس��ت ،اعم از مسئول ،وزیر ،استاد
دانش��گاه ،دانش��جو ،طلبه ،مدیر و دیگران ،به
معن��ای عمومی کلمه کارگر اس��ت و در واقع،
«تولید ارزش» میکند.
حضرت آیتاهلل خامن��های با تأکید بر اینکه از
دیدگاه اس�لام« ،بیکاری ،تنبلی و وقتگذرانی
ضد ارزش است ،افزودند :باید همهی
بیهوده»ّ ،
کس��انی که در عرصههای مختلف مشغول کار
هستند ،عالوه بر باال بردن کیفیت کار ،حق آن
کار را ادا و خود را وقف کار کنند.
رهب��ر انق�لاب افزودند :هر کس��ی در کش��ور
مس��ئولیتی پذیرفته اس��ت ،باید همهی وقت
و ت��وان خود را به ادای صحیح آن مس��ئولیت
اختصاص دهد.
ایشان با اشاره به وفاداری و ثبات قدم جامعهی
کارگری نس��بت به انقالب و نظام اس�لامی در
طول  ۳۷س��ال گذشته خاطرنش��ان کردند :با
وجود مش��کالت معیشتی ،کارگران هیچگاه به
تبلیغات ضد انقالب اعتن��ا نکردند و در مقابل
نظام نایستادند بلکه همواره مدافع نظام اسالمی
بودهاند.
رهب��ر انقالب با تش��کر صمیمان��ه از جامعهی
کارگ��ری بهدلیل وفاداری و بصی��رت در قبال
مس��ائل انق�لاب و نظام ،به موض��وع «وظایف
کارگ��ران ،بنگاههای اقتصادی و مس��ئوالن در
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی» پرداختند
و گفتند :پیام اصلی «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و
عمل» این است که مسئوالن باید برای یکایک
بندهای سیاس��تهای کلی اقتص��اد مقاومتی،
برنامهریزی و آنها را بهصورت واقعی اجرا کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای« ،تعطیلی کارگاههای
تولیدی» را از آفات بزرگ برشمردند و گفتند:
برخ��ی اوق��ات ،تعطیل��ی کارگاهه��ا بهدلی��ل
مش��کالتی همچون کمبود نقدینگی و امکانات
یا فرس��ودگی تجهیزات است که در این موارد،

کارفرما مقصر نیس��ت و مس��ئوالن مربوط در
بخ��ش صنعت و تج��ارت ،بانکها ،مس��ئوالن
بخش فناوری و ش��رکتهای دانشبنیان ،باید
به مسئولیت خود عمل کنند.
ایش��ان افزودند :البت��ه در م��وارد دیگری نیز
بهدلیل س��وء اس��تفادهی برخی کارفرمایان و
اس��تفاده از وامها و تس��هیالت در بخشهایی
همچون ساختوس��از بهجای تولید ،کارگاهها
تعطیل میشوند که در این موارد ،باید دستگاه
قضایی ،دولت و دستگاههای اطالعاتی موضوع
را بهطور جدی پیگیری کنند.
رهبر انقالب تأکید کردند :کسی مخالف تولید
ثروت نیست اما این تولید ثروت نباید به بهای
لگدمال شدن جامعهی کارگری و اقشار محروم
باشد.
ایش��ان «تروی��ج محص��ول کارگ��ر ایران��ی»،
«سالمت محیط کار» و «افزایش سهم دستمزد
در هزینهی تولید» را از دیگر عوامل تأثیرگذار
در افزای��ش کیفی��ت کار کارگران دانس��تند و
تأکید کردند :ب��رای همهی این موارد ،میتوان
ب��ا اس��تفاده از روشهای صحی��ح و همچنین
تجربیات کشورهای دیگر ،برنامهریزی مناسب
انجام داد تا هم انگی��زه و کیفیت کار کارگران
ارتقا یابد ،و هم کارفرمایان آسیب نبینند.
حض��رت آی��تاهلل خامن��های ب��ا قدردان��ی از
کارفرمایان��ی ک��ه سرمایهش��ان را ب��ه ج��ای
س��رمایهگذاری ب��دون دغدغ��ه در بانکها ،به
می��دان تولید و کارآفرین��ی میآورند ،افزودند:
«همکاری صمیمانهی کارگران با کارفرمایان»،
«تالش مس��ئوالن برای تسهیل سرمایهگذاری
در بخشهای مختلف» و «فراهم کردن زمینهی

صادرات و دف��اع از حق��وق صادرکنندگان در
کشورهای خارجی» ،از جمله حقوق کارفرمایان
است که باید رعایت شود.
حضرت آی��تاهلل خامنهای با تأکی��د فراوان بر
«ارزش و اهمیت تولید داخلی» افزودند :تولید
داخل��ی باید بهعنوان امری مقدس ش��ناخته و
حمایت از آن ،یک «وظیفه» تلقی شود.
رهبر انقالب ،وارد کردن اجناس��ی را که مشابه
داخل��ی دارن��د« ،مطلق��اً ممن��وع» خواندند و
افزودند :برخی فروشگاهها مقیدند که جز تولید
داخلی نفروش��ند که باید به این انس��انهای با
غیرت آفرین گفت.
ایش��ان افزودند :البته در برخی فروش��گاههای
عمدت��اً بزرگ و گاه وابس��ته به دس��تگاههای
دولتی ،همهی اجناس ،خارجی اس��ت که این
کا ِر زشت ،عم ً
ال موجب بیکاری کارگر ایرانی و
بهبود وضع کارگر خارجی میشود.
رهبر انقالب با انتقاد از فرهنگ خرید کاالهای
خارجی و پُز دادن با کاالهای دارای نشانهای
خارج��ی گفتند :ما با دنیا تعام��ل داریم اما در
عرصههایی که تولید داخلی داریم ،وارد کردن و
فروش و مصرف کاالهای خارجی باید ب ه عنوان
ضد ارزش تبلیغ و شناخته شود.
یک ّ
ایشان خاطرنش��ان کردند :البته در این زمینه
طرف��دار افراط نیس��تم بلکه بای��د با حکمت و
تدبیر عمل کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای بهعنوان یک مصداق
ب��ه قضیهی وارد ک��ردن خودروهای آمریکایی
اش��اره کردن��د و گفتند :خ��ود آمریکاییها به
علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها،
رغبتی به خرید آنها ندارند؛ حاال در این شرایط
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ما بیاییم و از فالن کارخانهی رو به ورشکستگی
آمری��کا ،خودرو وارد کنی��م!؟ این جای تعجب
فراوان دارد.
ایش��ان افزودند :مدیران و مسئوالن محترم در
مقابل فش��ارهای پنهانی ک��ه در این زمینهها
وارد میشود ،بایستند و جدا ً نگذارند این قبیل
مسائل انجام شود.
حض��رت آیتاهلل خامنهای همچنین با انتقاد از
«واردات میلی��اردی برخی لوازم غیر ضروری»،
به مش��کل ج��دی قاچاق کااله��ا و اجناس به
داخل اش��اره و خاطرنشان کردند :به مسئوالن
دولتهای مختلف ،مکرر این مسئله را گوشزد
ک��ردهام ،و آنه��ا نی��ز میگویند اگ��ر تعرفهی
سنگین بگذاریم ،قاچاق آن کاال باال میرود ،اما
این دلیل ،پذیرفتنی نیست.
سم تولید داخلی
و
ایشان قاچاق را بالیی بزرگ
ّ
برش��مردند و با انتقاد ش��دید از ع��دم برخورد
جدی با این مسئله تأکید کردند :باید قویترین
اش��خاص را مأمور این کار کرد و دولت ،ضمن
تقویت دستگاههای ذیربط ،با قدرت با قاچاق
سازمانیافته مقابله و برخورد کند.
رهب��ر انق�لاب همچنی��ن در اش��اره ب��ه یک
مس��ئلهی خیلی مه��م در باب تولی��د داخلی
گفتند :گاه جنس��ی میتوان��د در داخل تولید
ش��ود ام��ا واردکنندگانی که س��ودهای کالن
بهدست میآورند ،با روشهای مختلف از جمله
«رشوههای س��نگین ،تهدید و حتی جنایت»،
تالش میکنند جلوی تولید آن کاال را بگیرند.
ایش��ان تأکید کردند :این مسائل ،بسیار مهم و
امنیتی است و نباید با آنها ساده برخورد کرد.
حض��رت آی��تاهلل خامن��های در ادام��هی
آسیبشناسی موانع رشد تولید داخلی ،به نقد
کس��انی پرداختند که به بهان��هی کهنه بودن
فناوری تولید محصوالت داخلی ،عم ً
ال راه ورود
محصوالت خارجی را به کشور هموار میکنند.
ایشان گفتند  :برخی مدافعان واردات کاالهای
خارج��ی ه��ر جا در اس��تدالل ک��م میآورند،
میگوین��د فن��اوری خارجی« ،پیش��رفته» و
فناوری داخلی« ،قدیمی» است؛ بسیار خب اما
چرا با این همه اس��تعداد و ذهن خالق ایرانی،
این مشکل را حل نمیکنید؟
رهبر انقالب س��ؤال کردند :آیا ذهن ایرانی که
میتوان��د موش��ک را پس از مس��افتی دو هزار
کیلومتری با خطایی کمتر از  ۱۰متر به هدف
بزند ،نمیتواند مش��کل فن��اوری داخلی برخی
عرصهها از جمله صنع��ت خودرو را حل کند؟
پس چرا برای حل مشکالت به اینگونه جوانان
مراجعه نمیکنید؟
حض��رت آی��تاهلل خامن��های افزودن��د :برخی
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پیش��رفتهای کش��ور محرمانه اس��ت و قابل
بازگویی نیس��ت وگرنه همه از استعداد جوانان
این سرزمین متعجب میشوند.
رهب��ر انق�لاب در جمعبن��دی ای��ن بخش از
سخنانش��ان افزودن��د :به جامع��هی کارگری،
کارفرمایان و مسئوالن دولتی خوشبین هستم
اما واقعیت این است که کار در جاهایی میلنگد
و برخ��ی علل و عوامل نمیگ��ذارد تالشها به
نتیجهی الزم برس��د ،مس��ئوالن تالش کنند و
با ش��ناخت و رفع این رخنهها ،ش��تاب حرکت
پیشرفت کشور را افزایش دهند.
ایش��ان تأکید کردند :رس��یدن ایران به قلهی
رفیع تمدن اسالمی ،شعار و رجزخوانی نیست
بلکه مس��تند به واقعیات ،امکانات ،ویژگیها و
ظرفیتهایی اس��ت که توجه به آنها ،زمینهساز
تحقق این هدف خواهد شد.
رهب��ر انقالب اس�لامی گفتند :البته دش��من،
همچنان دش��منی و ایجاد مان��ع میکند و در
رأس این دشمنی نیز آمریکا و صهیونیسم قرار
دارند.
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :آمریکاییها
گاه��ی اوق��ات از دور گالیه میکنن��د که چرا
نسبت به ما بدبین هستید!؟ خب مسائلی را که
موجب بدبینی هستند ،میبینیم و نمیتوانیم
چشمان خود را بر روی آنها ببندیم.
حضرت آیتاهلل خامنهای« ،انجام مبادالت بانکی
با زحمت و کندی زیاد و اخالل آمریکاییها در
معامالت بانکی» را نمونهای آشکار از زمینههای
بدبین��ی برش��مردند و گفتند :اکن��ون موضوع
اخت�لال در معام�لات بانکی را مس��ئوالن نیز
میگویند اما چرا بانکه��ای بزرگ دنیا حاضر
به همکاری با ایران نیستند؟
رهبر انقالب اسالمی گفتند :علت آنکه بانکهای
بزرگ دنیا حاضر به همکاری با ایران نیس��تند،
«ایرانهراس��ی»ای است که آمریکاییها ایجاد
کرده و ادامه میدهند.
ایشان تأکید کردند :بارها گفتهام که نمیتوان
به آمریکاییها اعتماد ک��رد و اکنون علت این
مسئله در حال روشن شدن است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به اینکه بر
روی کاغذ مینویس��ند و میگوین��د «بانکها
با ای��ران معامله کنند» ام��ا در عمل بهگونهی
دیگری اقدام میشود تا «ایرانهراسی» بهوجود
آید ،افزودن��د :آمریکاییها میگویند ایران یک
کشور حامی تروریس��م است و ممکن است به
علت حمایت از تروریس��م ،م��ورد تحریم قرار
گیرد.
ایش��ان تأکید کردند :این مطالب چه پیامی را
به بانکها و طرفهای خارجی منتقل میکند؟

پیام این مطالب این اس��ت ک��ه برای معامله با
ایران اقدام نکنی��د و در نتیجه ،عم ً
ال بانکها و
سرمایهداران خارجی از تعامل با ایران به هراس
میافتند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :البته درخصوص
موض��وع تروریس��م ،آمریکاییه��ا از هم��هی
تروریستها بدتر هس��تند و براساس اطالعات
موجود ،همچنان به ترویستهای نامونشاندار
کمک میکنند.
حض��رت آیتاهلل خامن��های به یک��ی دیگر از
شیوههای «ایرانهراس��ی» دولت آمریکا برای
ممانعت عملی از همکاری بانکها و سرمایهداران
خارجی اشاره کردند و گفتند :آنها ادعا میکنند
که دلیل همکاری نکردن کش��ورهای خارجی،
اوضاع داخل��ی ایران اس��ت درحالیکه اکنون
امنتر از ایران در منطقه وجود ندارد و ش��رایط
داخل��ی ایران ،از خود آمریکا که روزانه چندین
نفر کشته میشوند و حتی از کشورهای اروپایی
امنت��ر اس��ت و اوضاع داخلی ای��ران به کوری
چشم دشمنان ،بسیار خوب است.
رهبر انق�لاب اس�لامی تأکید مک��رر مقامات
آمریکایی بر حفظ شاکله و نظام تحریمهای ایران
را یکی دیگر از روشهای صریح «ایرانهراسی
برای ممانعت از حضور سرمایهگذاران خارجی»
برش��مردند و خاطرنش��ان کردند :ما با چنین
دش��منی طرف هستیم ،و برای هر فعالیتی که
میخواهیم انجام دهیم ،باید وجود این دشمن
را مفروض بگیریم.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به پیشرفت
جمهوری اس�لامی ایران در  ۳۷س��ال گذشته
بهرغ��م دش��منی آمریکا -تأکی��د کردند :اگراین دش��منی تا صد سال دیگر هم ادامه داشته
باشد ،به کوری چشم آنها تا صد سال دیگر نیز
پیشرفت خواهیم کرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،همهی مسئوالن سه
قوه ،دس��تگاهها و نهادهای انقالب و همچنین
آحاد مردم را به ش��ناخت قدر و قدرت کش��ور
و تواناییهای آن ،توصی��ه کردند و افزودند :ما
همانند امیرالمؤمنین علی علیهالس�لام مظلوم
اما قوی هستیم و اگر از تواناییها و ظرفیتهای
خود به بهترین ،انس��انیترین و اس�لامیترین
شکل استفاده کنیم ،قطعاً بر همهی موانع فائق
خواهیم آمد.
ایش��ان تأکید کردند :راه ما هموار نیس��ت اما
سنگالخ هم نیس��ت و اگر به قدرت خود تکیه
کنیم ،حتماً به موفقیت و پیشرفتهای بیشتر
خواهیم رسید.

Marine Engineering
بینالملل

همکاری ستاد توسعه فناوری دریایی معاونت علمی و انستیتو
دریاییکرهجنوبی

به منظور بررسی توانمندیها و پتانسیل های موجود در صنعت دریا و دریا نوردی ،کنفرانسی با عنوان «»IRAN-KOREA Economic Forum
بامشارکتانستیتویدریاییکرهجنوبی()KMIدرمحلسالنهمایشهایدانشگاهشهیدبهشتیبرگزارشد.

در این همایش ،جمع��ی از نمایندگان ایران به
همراه اعضای انس��تیتوی دریای��ی کره جنوبی
 KMIبا حضور محمد س��عید سیف دبیر ستاد
توس��عه فناوری و صنایع دانش بنی��ان دریایی
معاونت علمی درباره پتانسیل های صنعتی ایران
در حوزه دریا ،رش��د علمی و فارغ التحصیالن و
نیروهای متخصص ایرانی ،پتانس��یل های قابل
بهره برداری در بنادر ایران ،از جمله بندر شهید
رجای��ی ،چابهار و  ، ...بندرعباس به عنوان پورت
بازرگانی ب��زرگ دریای��ی و معرفی هجدهمین
همایش و نمایش��گاه صنایع دریایی در ایران به
مذاکرهپرداختند.
در این کنفرانس ،نمایندگان کره جنوبی نسبت
به همکاری و تفاهم در زمینه های مختلف اظهار
تمایل کردند و سواالت متعددی حول پتانسیل
های سرمایه گذاری در بنادر مختلف ایران مطرح
کردند.

بیان کرد :در دنياي امروز ،بس��ياري از ارتباطات
تجاري و فعاليت هاي پژوهش��ي كه در ارتباط با
دريا صورت مي گيرد در حال توسعه است و اين
روند باعث مي شود كه ارتباطات دريايي كشورها
نيز توسعه پيدا كند.
وی ک��ره جنوب��ی را از جمله  5ش��ریک بزرگ
اقتصادی ای��ران خواند و گفت :اگر به جغرافیای
کره زمین نگاهی بیندازیم ،کش��ورهایی که در
مجاورت دریا هس��تند و توانستهاند از پتانسیل
دریا استفاده کنند ،امروزه جزو قدرتمندترینها
از تمامی نظرهای اقتصادی ،نظامی ،سیاس��ی و
غیرههستند.
سیف اضافه کرد :دریا موهبت الهی ،منبع انرژی،
سوخت ،مواد غذایی و الیآخر است اما ما همچنان
دیر به این زمینه ورود کردهایم .هر پیشرفتی که
در زمینه دریایی داشتهایم بعد از انقالب اسالمی
صورت گرفته است.

کرهجنوبیازجمله 5شریکبزرگاقتصادی
ایران در صنعت دریایی بوده است
محمد سعید سیف دبیر س��تاد توسعه فناوری
و صنای��ع دانش بنی��ان دریایی معاونت علمی و
فناوری ریاس��ت جمهوری ،در این کنفرانس با
اشاره ایی به پتانسیل های موجود در صنعت دریا

بهبود و توسعه روابط اقتصادی بین ایران با
سایرکشورها
سانگ گوی کیم رییس انستیتوی دریانوردی کره
( )KMIدر کنفرانس بین المللی مجمع اقتصادی
ایران و کره که در دانشگاه شهید بهشتی اصفهان
برگزار ش��د با اش��اره به سفر رییس جمهور کره

جنوبی به ای��ران در آینده نزدیک گفت  :پس از
برجام زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران با
سایر کشورها از جمله کره فراهم شده است.
وی با اش��اره به فعالیت مجمع اقتصادی ایران و
کره گفت:این مجم��ع تالش می کند که روابط
اقتصادی بین دو کشور تسهیل و موانع و مشکالت
پیش رو برطرف شود.
رییس انستیتوی دریانوردی کره ( )KMIبا اشاره
به مزیت اقتصادی این کش��ور در تولید خودرو و
محصوالت کشاورزی گفت :این مجمع در زمینه
لجستیک ،پتروشیمی و سالمت خواستار توسعه
روابط ایران و کره است .
س��انگ گوی تصریح کرد :این مجمع می تواند
روابط تجاری بین دو کش��ور را تسهیل و با ارایه
طرح های استراتژی تجاری زمینه همکاری های
اقتصادی را توسعه دهند .کیم خواستار مشخص
شدن زمینه همکاری های مشترک بین ایران و
کره ش��د و گفت :مجمع اقتص��ادی ایران و کره
می تواند همکاری مشترک بین شرکت های دو
کشور را توسعه دهند.
در پایان کنفرانس مطابق با نظر طرفین ،مقرر شد
جلساتی تکمیلی به منظور ظهور همکاری ها و
اجرایی شدن آن ها تشکیل شود
این کنفرانس اقتصادی ای��ران – کره در دو روز
برگزار شد ،روز اول آن با عنوان سکوی همکاری
ایران و کره در ش��رایط پسا تحریم به همت اتاق
بازرگانی اصفهان و با مشارکت انستیتوی دریانوری
کره جنوبی و همکاری قطب علمی اقتصاد بین
الملل دانشگاه اصفهان ،دانشگاه شهید بهشتی در
تاالر اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در پایان تفاهم نامه همکاری توسط آقایان کیم و
سیف با موضوع همکاری در حوزه های لجستیک
دریایی ،تحقیقات دریایی و ساحلی ،حمل و نقل
دریایی ،بنادر ،تاسیس��ات دریای��ی ،انرژی های
تجدید پذی��ر دریایی ،آبزی��ان دریایی و محیط
زیست دریایی امضا شد.
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بینالملل
انعقاد موافقت نامه توسعه همکاریهای
مشترک موسسه رده بندی
ایرانیان و کره جنوبی

دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی:

بسیاری از مواقع قوانین برای توسعه پایدار
بخش دریایی دست و پا گیر هستند

انعقاد موافقت نامه توس�عه همکاری های
مشترک میان دو موسس�ه رده بندی کره
جنوب�ی و ایرانیان با حض�ور مقامات عالی
رتبه موسس�ه رده بن�دی ک�ره جنوبی و
موسسه رده بندی ایرانیان امضاء شد.

موافقت نامه تاس��یس ش��رکت مشترک میان
موسس��ه رده بندی ایرانیان و  KRکره جنوبی
با هدف توس��عه ظرفیت ها و خدمات رسانی در
بخش دریایی ،نفت و گاز و دیگر صنایع پیش از
ظهر امروز دوازدهم اردیبهش��ت ماه در موسسه
رده بندی ایرانیان منعقد شد.
در این مراس��م دکتر پارک مدیرعامل موسسه
رده بندی  KRکره جنوبی و عضو تیم توس��عه
روابط ایران و کره گفت :امیدواریم بتوانیم آموزش
پرسنل و سایر خدمات مشترک را توسعه دهیم.
وی درباره تاریخچه حضور  KRکره جنوبی در
ایران و همکاری با موسس��ه رده بندی ایرانیان
گفت  :موسس��ه  krکره از س��ال  2009میالدی
با همکاری موسس��ه ایرانیان در همه زمینه ها به
مطالعه پرداخته و در سال  2010که تحریم های
ایران آغاز شد همچنان در ایران ماند و از همکاری با
اینموسسهایرانیبسیارخرسندهستیم.
مدیرعامل موسسه رده بندی KRکره جنوبی ابراز
امیدواری کرد همکاری دو جانبه ایران و کره جنوبی
بتواندمنجربهعضویتموسسهردهبندیایرانیاندر
نالمللیردهبندی()IACSشود.
انجمنموسساتبی 
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س��عید مظاهری دبی��ر هجدهمین همایش
صنایع دریایی ضمن بیان این مطلب گفت:
خوشبختانه جامعه دریایی کشور موفق شد
سال گذشته سند جامع توسعه دریایی کشور
را به تصویب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی
برساند .این سند یک سند  10ساله است که
تا سال  1404وضعیت رشد و توسعه فناوری
در توسعه دریایی کشور را روشن می کند.
دکتر س��عید مظاه��ری افزود :این س��ند از
چندین ماده تشکیل ش��ده که از تعاریف و

یکی ازراهکارهای
تحقق شعاراقتصاد
مقاومتی ،اقدام و
عمل و توجه ویژه به
اجرایی ساختن سند
جامع توسعه دریایی
مصوب شورای عالی
انقالب فرهنگی است.
سیاست ها تا راهبردها و اقدامات ملی برای
توس��عه دریایی در کلیه بخش ها را مد نظر
قرار داده است.
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه ش��عار اقتصاد
مقاومتی ،اق��دام و عمل گفت :در صورتیکه
اقدامات مناس��ب انجام ش��ود ب��ا توجه به
برنامه 10س��اله ای که در س��ند دیده شده

اس��ت و راهبردهای��ی که ب��رای محورهای
مختلف مد نظر قرار گرفته شعار تحقق پیدا
می کند.
عضو هیئت علمی پژوهش��گاه ملی اقیانوس
شناس��ی و علوم جوی تصریح کرد  :اقتصاد
مقاومتی زیرس��اخت و الزمه اقتصاد پایدار
اس��ت و در حوزه دریایی باید تالش ش��ود
تا زیرس��اخت های الزم برای پایدار ش��دن
اقتصاد ضمن توسعه آن فراهم شود.
س��عید مظاهری با بیان ضرورت بروزرسانی
و روان س��ازی س��اختارها ،قوانین ،مقررات
و اس��تانداردها گف��ت :قوانین ،مق��ررات و
استانداردها در حوزه دریا در راستای اقتصاد
پای��دار و اقتصاد مقاومتی تحق��ق پیدا می
کند و این در حالیس��ت که در بس��یاری از
زمینه ها مشکل قوانین و مقررات وجود دارد
و بس��یاری از مواقع قوانی��ن و مقررات برای
توس��عه پایدار بخش دریایی دست و پا گیر
هستند.
عضو هیات مدیره انجمن مهندس��ی دریایی
ایران در ادامه با اش��اره به اهمیت توس��عه
کمی و کیفی سرمایه های انسانی و برقراری
و ارتباط مناس��ب بین نظام های آموزشی و
مهارتی بخش دریایی گفت  :سرمایه انسانی
در بخ��ش دریایی باید پای��دار بماند ضمن
اینک��ه برای توس��عه اقتصاد دری��ا توجه به
نیازهای آموزشی و مهارتی کسانیکه تثبیت
شده اند و کسانیکه باید به این حوزه کمک
کنند ضروری است.

Marine Engineering
بینالملل

تدوینشاخصهایفنیمناقصاتشناور
توسطموسساتردهبندی

به منظور بررسی توانمندیها و پتانسیل های موجود در صنعت دریا و دریا نوردی ،کنفرانسی با عنوان «»IRAN-KOREA Economic Forum
بامشارکتانستیتویدریاییکرهجنوبی()KMIدرمحلسالنهمایشهایدانشگاهشهیدبهشتیبرگزارشد.

حس��ن رضا صفری مدیرعامل موسسه رده بندی
ایرانیاندرجلسهکمیتهکشتیسازیکهبهمیزبانی
دکتر منصور معظمی ریاس��ت سازمان گسترش
و نوس��ازی صنایع ایران سه شنبه بیست و هشتم
اردیبهشت نود و پنج برگزار شد صحبت های جالب
توجهیداشت.
وی در ابتدای صحبت های خود به معرفی موسسه
رده بندی ایرانیان ،توانمندی ها و اهمیت آن برای
صنعت داخلی ایران پرداخ��ت و در ادامه گفت« :
وقتی ش��نیدیم جناب دکتر معظمی از نفت که
کارفرمای بزرگی برای صنعت فراس��احل و دریای
کش��ور است به بخش صنعت کش��ور آمدند ،هم
امیدوار شدیم هم کمی نگران .نگرانی از این بابت که
متأسفانه صنعت نفت کشور که به همت مردم غیور
ایران ملی شد و از کمپانی های انگلیسی به صورت
کلیتحویلگرفتهشدبعدا ًبههمتدستاندرکاران
ایرانی صنعت نفت با خرید از خارج و واگذاری پروژه
ها به خارجی ها دوباره صنعت نفت رانتی و خارجی
سازی شد .امیدواری ما هم از این بابت بود باالخره
یک مقام ارشد از یک کارفرمای بزرگ شاید کار برای
جامعه صنعتی دریایی کشور بیاورد .به هر حال به
عنوان کسی که دو سال در این سازمان معظم کار
کردم فکر می کنم که دقیقا می دانم چرا تا بحال
چیزی از این سازمان برای صنعت دریایی درنیامده

استچوناینسازمانبرخالفاسمشومأموریتش
به جای اداره کردن منابع برای توسعه صنعت توسط
مدیرانوکارشناسان،توسطنیروهاییادارهمیشود
که تنها برای حفظ و ارتقای موفقیت های شغلی
خود تالش می کنند».
مدیرعامل موسس��ه رده بندی ایرانی��ان در ادامه
پیشنهاداتخودرابرایارتقایصنعتدریاییکشور
مطرح کرد ،که در ادامه می خوانید:
 -1در وزارت صنعت ،معدن و تجارت لیستی وجود
دارد که ورود برخی تجهیزات و کاالها را ممنوع اعالم
کرده است .پیشنهاد این است که نام خدمات رده
بندی هم در این لیست گنجانده شود.
 -2موسسه رده بندی ایرانیان از سوی وزارت صنایع،
سازمان صنایع و ش��ورایعالی به عنوان موسسه و
سازمان مورد تایید برای کارگزار و عامل نظارت بانک
معرفیشود.
-3تدوینشاخصهایفنیمناقصاتانتخابشناور
برای اجاره در صنعت نفت به موسسات رده بندی
واگذار شود.
 -4تدوین ش��اخص های فنی مناقصات واگذاری
ساخت شناور به کشتی س��ازان به موسسات رده
بندی واگذار شود.
 -5طرح رتبه بندی شرکت ها و موسسات رده بندی
اجراییشود.
 -6سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعریف

جدیدی از طرح و ایجاد ش��رکت ها برای توس��عه
صنعت ارائه دهند و به جای ایجاد شرکت ها که بعدا
بایستی به صورت خصوصی سازی و یا اختصاصی
سازیِ واگذار شده ،از دست برود طرح سفارش دهی
به بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد و یا از
همان ابتدا طرح ایجاد شرکت ها و مجری طرح به
بخش خصوصی صاحب صالحیت واگذار ش��ود و
همان حمایتی که از مجریان دولتی ایجاد شرکت
ها و طرح ها به عمل می آید از همین ابتدا از بخش
خصوصی واقعی که می خواهد کارخانه و یا صنعتی
را برای خودشان ایجاد کنند حمایت شود.
 -7تدوی��ن معیارهای تأیید صالحی��ت واگذاری
ش��رکت ها و طرح ها به بخش های خصوصی به
تشکلهایتخصصیواگذارشود.
 -8واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش
خصوصی به صورت اجاره بلندمدت با نرخ بس��یار
پایین و به ش��رط نگهداری و توسعه زیرساخت ها
انجامگیرد.
 -9بح��ث بار برای صاحبان ش��ناورهای ایرانی در
پسابرجام بسیار مهم اس��ت .واگذاری حمل نفت
ایران به نفتکش حمل بار ای��ران واردات و صادرات
به کشتیرانی اگر کشتی کم بود خودش اجاره کند و
همچنیندربعدشناورهایکوچک
 -10ایجاد شرکتی بزرگ holding company
متشکلازکلیهشرکتهایخصوصیصنایعدریایی
ایران ،این شرکت می تواند وظیفه بازاریابی و تنظیم
بازار و کمک به توسعه زیرساخت های هر شرکت را
داشته باشد و این شرکت بزرگ می تواند به تجمیع
ظرفیتهابپردازد.
 -11س��ه ضلع توسعه صنعت دریایی ایران بانک،
بیمه و موسسات رده بندی است و اگر این سه ضلع
هماهنگشوندصنعتتوسعهمییابد.
باید دید ریاست جدید سازمان گسترش و نوسازی
صنایع تا چه حد می تواند در عمل یاریگر صنعت
دریاییایرانباشد.
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حمل و نقل

توسعه همکاریاقتصادیازطریقاتصالبیشتربنادرایرانوعمان

درنشستاتاقمشترکایرانوعمان،موقعیتهاوفرصتهایسرمایهگذاریوکارمشترکبرایتوسعهمناسباتاقتصادیبیندوکشوربررسیشد.

کش��ور عمان با توجه به ظرفیته��ای موجود،
موقعی��ت جغرافیایی و همچنین دسترس��ی به
کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و آفریقا،
میتواند بازارهای خوبی را برای صادرات کاالهای
ایران ایجاد کند.
در همین راستا نشست اتاق مشترک ایران و عمان
با حضور محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران
و عم��ان ،حافظ کمال هدای��ت نایب رئیس این
اتاق ،جم��ال عزیز مدیرعامل منطقه آزاد تجاری
صحار ،تج��ار و فعاالن اقتص��ادی ایران در محل
س��الن همایشهای اتاق بازرگانی صنایع ،معادن
و کش��اورزی ایران برگزار شد ،که در آن موقعیت
ها و فرصت های س��رمایه گذاری و کار مشترک
برای توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور مورد
بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران ،در این نشست
محسن ضرابی ،رئیس اتاق مشترک ایران و عمان
با اش��اره به روابط خوب سیاس��ی بین دو کشور
حجم مناس��بات اقتصادی را در مقایسه با روابط
دیپلماتیک دو کشور بسیار کم ارزیابی کرد و گفت:
دولتمردان عمان در طول شرایط تحریم همواره
مناسبات اقتصادی بین دو کشور را حفظ کردند
و در زمان مذاکرات بین ایران و کش��ورهای پنج
بعالوه یک ،اثرگذاری مثبت داشتند .امیدواریم با
سرمایه گذاری مشترک و انجام کارهای اشتراکی،
حجم مناسبات اقتصادی بین دو کشور باالتر رود.
وی موقعیت خوب جغرافیایی ،معافیت گمرکی،
مالیات��ی و نرخ ت��ورم  3درص��د را از مزیتهای
س��رمایهگذاری در کشور عمان ،برشمرد و افزود:
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بندر سیراف و صحار به عنوان مجراهای صادرات و
حمل و نقل بین قارهای جهت دسترسی به شرق
آسیا ،رابطه تاریخی دارند .این بنادر به عنوان دروازه
های ورود به بازارهای منطقه ای مانند شمال ایران
وکشورهایحاشیهخلیجفارسمیتوانندبهعنوان
یک هاب مهم در منطقه ایفای نقش نمایند.
وی به قرارداد حمل و نقل ،ترانزیت و تس��هیالت
گمرک��ی چهارجانبه میان ایران ،ترکمنس��تان،
ازبکستان و عمان اشاره کرد و افزود :این قرارداد که
بین چهار کشور به امضا رسیده است ،فرصتی بی
نظیر برای دسترسی سریعتر به بازارهای منطقهای
را فراه��م آورده اس��ت و امیدواریم ش��رکتهای
بازرگانی و تولید کنندگان ایرانی با سرمایهگذاری
در مناط��ق آزاد تجاری مانند صح��ار و الدقوم ،از
فرصت موجود بهرهبرداری نمایند.
ضرابی حجم مناس��بات بین دو کش��ور را کمتر
از یک میلی��ارد دالر عنوان کرد و گفت :ظرفیت
افزایش این حجم به پنج برابر سطح فعلی موجود
اس��ت و با همکاری سفارت خانه ها ،اتاقهای دو
کشور و مقامات سیاسی ،حجم فعالیت ها بیشتر از
گذشته خواهد شد.
وی اف��زود :ق��رارداد تج��ارت آزاد بی��ن عمان با
کش��ورهای س��نگاپور و آمریکا ،امکان صادرات
کاالهای تولید این کشورها بدون عوارض گمرکی
و مالیات را فراهم آورده است که تولید کنندگان
ایران��ی میتوانند با ایج��اد ارزش افزوده در خاک
کشور عمان و بسته بندی جدید این کاالها را به
کشور ثالث صادر نمایند.
در ادامه جمال عزیز مدیرعامل منطقه آزاد تجاری

صح��ار ،با ارائ��ه گزارش مفصل��ی از فرصتهای
سرمایهگذاری و زیرساخت های تجاری و گمرکی
این منطقه ،س��رمایهگذاری و توس��عه همکاری
اقتصادی از طریق اتصال بیش��تر بن��ادر ایران و
عمان را خواستار شد و گفت :اشتراکات فرهنگی،
سابقه خوب تاریخی ،روابط دیپلماتیک سطح باال،
بسترهای توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور
است.
جمال عزیز ضمن اش��اره به ق��رارداد چهارجانبه
تجاری بین ایران ،ازبکستان ،ترکمنستان و عمان،
دسترس��ی بندر صحار به شرق آسیا ،کشورهای
منطق��ه خلیج فارس ،ش��رق آفریق��ا را فرصتی
مناسب برای توسعه همکاری بین ایران و عمان
ارزیابی کرد و گفت :عمیق بودن بندر صحار ،امکان
تخلیه و بارگی��ری چهار و نیم میلیون کانتینر و
کناره گیری کشتی هایی با ظرفیت  400،000تن
را فراهم آورده است .انبار و تجهیزات تخصصی با
وسعت  93000مترمربع جهت صادرات و واردات
مواد غذای��ی در کنار دیگر بخش های مربوط به
ذخیره سازی کاالهای اساسی مانند گندم و شکر،
محصوالت نفتی ،پتروش��یمی و مواد معدنی در
منطقه صحار وجود دارد.
وی همچنین ،صرفه جوبی در هزینه های اضافی
عبور از تنگه هرمز ،تسیالت ثبت سریع شرکت و
انج��ام خدمات گمرکی در یک مرحله را از مزیت
های این منطقه خاطر نش��ان ک��رد و افزود :نرخ
تسهیالت بانکی برای انجام پروژه در این منطقه
تجاری بین 4الی 6درصد است .ویزای تجاری بلند
مدت به سرمایه گذاران برای تردد ارائه می گردد.
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اخبارصنایعکشتیسازی

سازندگان شناور مشکالت خود را مطرح کردند
سهشنبهبیستوهشتماردیبهشتنودوپنج،دکترمنصورمعظمیریاستسازمانگسترشونوسازیصنایعایرانمیزبانکمیتهکشتیسازیانجمن
مهندسیدریاییایرانبود.دراینجلسهمدیرانکشتیسازیبخشخصوصیودولتیمشکالتومسائلخودرامطرحکردندکهدرادامهمیخوانید:

مهندس علیپور معاون سازمان صنایع دریایی در
حوزه شناورهای سطحی:
« س��ازمان صنایع دریایی در چهارحوزه فعالیت
دارد .ظرفیت مهندس��ی در این س��ازمان ایجاد
شده که زنجیره کاملی از فرایند طراحی ،ساخت
و تحوی��ل در س��ازمان به وجود ام��ده که خب
طبیعتا یک سازمان دولتی است و زیرساخت ها
ایجاد ش��ده .در واقع این یاردهای کشتی سازی
را دوس��تان ایجاد کردند ولی صنعت های دیگر
مانند بنیان موتور ،توس دریا و ...را ما ایجاد کردیم.
بنابراین ظرفیت های مهندسی و تولید در سازمان
صنایع دریایی ایجاد شده و امیدواریم کمکی باشد
تا هم افزایی در حوزه های دیگر هم اتفاق بیفتد.
موضوع دیگر اینکه تامین شناور از خارج به دلیل
ظرفیت ه��ای که داریم ،گریبان ما را هم گرفته
است».
مهندس ابوالفضل از کشتی سازی اروندان:
« در ابتدا امیدوارم س��ازمان گسترش همکاری
کنند که تهاتر بدهی اروندان انجام ش��ود و این
وزنه از پای اروندان جدا ش��ود ،چون در مس��ائل
موضوعی همیشه همراه ما هست و فکر می کنم
با توجه به ش��رایطی موج��ود ،این موضوع قابل

حل است .بحث دیگر اینکه وزارت کار اعالم می
کند ما  370میلیون تومان سرمایه گذاری برای
ایجاد یک اشتغال پایدار نیاز داریم ،در حالی که
پ��روژه هایی که ما به صندوق توس��عه دریایی و
بانک های مختلف اعالم کردیم با feasibility
 studyکامل برای  1000نفر اشتغال ایجاد می
کند و ما  0.1مبلغ اعالمی وزارت کار تسهیالت
نیاز داریم تا ش��غل پایدار برای حداقل  10سال
ایجاد کنیم» .
مهندس بابائیان قائم مقام کشتی سازی اروندان:
« قب��ل از هرچیز باید بگویم ما هیچ مش��کلی
در س��اخت و ساز ش��ناورهای متوسط نداریم و
امکان س��اخت همه انواع آن در کشور ما وجود
دارد .مشکل اینجاست که عده ای عالقه مندند
که شناور را وارد کنند ،اگر ما بتوانیم تا حدودی
جل��وی این واردات مخرب را بگیریم مش��کل تا
حدود زیادی حل می شود ،بحث دیگر تسهیالت
اس��ت و اینکه برای س��ازنده ها تسهیالت مهیا
نمی شود .موضوع آخر همان بدهی  54میلیارد
تومان بدهی اروندان به سازمان گسترش است ،ما
قراردادهای کالنی بستیم که به خاطر حساب ها
و قضیه ماده  141باعث شد که اروندان نتواند به

موقع نسبت به ساخت شناورهای خودش اقدام
بکند».
مهندس رحمانی مدیرعامل شرکت شناورسازان
صنعت و دریا:
« شناورس��ازان صنعت و دریا اولین شرکتی بود
که بعد از ایتالیایی ها در ایران دستگاه جرثقیل
از آب گیری ش��ناور ساخت ،ولی متاسفانه هیچ
پش��تیبانی صورت نگرفت و شرکت های دولتی
– غی��ر دولتی نیاز خود را از خارج تامین کردند،
کاالهای دست دوم وارد کردند ،در صورتی که ما
در داخل تا  800تن را طراحی کردیم» .
دکتر فالحی رئیس انجمن س��ازندگان ش��ناور،
تجهیزات و سازه های دریایی ایران :
« م��ا در مکاتباتی طوالنی ب��ا معاون اول جناب
آقای جهانگیری دستور  1میلیارد دالر اعتبار از
صندوق توسعه ملی را دادند و ما یک سنت از آن
را نتوانستیم بگیریم و بیش از یک سال است که
از این ماجرا می گذرد.اما علت چیست؟ ببینید ما
در داخ��ل بدنه دولت صاحب عله نداریم ،اگر در
بخش صنایع نظامی توفیقاتی حاصل شده ،یک
صنعت دریایی کنار آن شکل گرفته بود .در حالی
که در درون نظ��ام صنعتی ،هیچ بخش دریایی
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نداریم ،اس��تدعای من این است که یک معاونت
در وزارت صنایع و معادن شکل بگیرد ،چون می
توان��د این صنعت مهم را زنده نگه��دارد و رو به
جلو حرکت دهد ،شاید اولین وظیفه این معاونت
مثال دریافت همین  1میلیارد باشد که با دستور
معاون اول رئیس جمهور بوده است .من اطمینان
دارم که اگر تس��هیالت بخش خصوصی به شرط
ساخت داخل تامین شود ،با توجه به زمان بندی
دقیق ،سفارشات به داخل سپرده خواهد شد .به
این معنا که فاینانس صاحبان کشتی و کشتیرانی
ها به ش��رطی تامین ش��ود که از سازنده داخلی
شناور خرید کنند ،شک نکنید که توسعه صنعت
کشتی س��ازی را خیلی زود خواهیم دید .بحث
آخر قوانین گل و گش��اد در صنایع دریایی است
که باید بازنگری شود و چکیده ای قابل اجرا را از
آن دربیاوریم که قابل استفاده باشد».
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مهندس بابایی عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی
دریایی ایران:
« در ماده  7قانون حمایت از صنایع دریایی معادل
یک میلیارد دالر از محل صندوق توسعه صنایع
دریایی باید تزریق ش��ود که قانون است :سازمان
مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور و بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران مکلفند در بودجه سنواتی
منابع موردنیاز را تا سقف یک میلیارد دالر ساالنه
از محل حس��اب فالن در نظر بگیرند .این قانون
است و در مجلش هم تصویب شده است ولی اجرا
نمی شود».
مهندس پوری مدیرعامل ش��رکت کشتی سازی
بوت سرویس ایران در جزیره کیش :
« از س��ال  84فعال هستیم و با همکاری صنایع
دریایی بال��غ بر  25فروند ش��ناور تندرو تحویل
دادیم :گارد س��احلی ،شناور راهنما بر ،مسافربرو
...اما مشکلی که وجود دارد تامین منابع مالی پروژه
های صنعت دریایی اس��ت .ما حدود  8-7سال

ازسال  84فعال
هستیم و با همکاری
صنایع دریایی بالغ
بر 25فروند شناور
تندرو تحویل دادیم

تحری��م بودیم که برای هیچ ک��دام از پروژه های
ما  LCباز نش��د ،چون بانک های ما این توانایی
را نداشتند ،نهایتا ما با منابع خود تامین تجهیزات
می کردیم .آقایان مطلعن��د که در دوران تحریم
ما ب��ا  30-20درصد پیش پرداخت چیزی نمی
خریدی��م ،باید  80-70درص��د نقد پرداخت می
کردیم و بعد از  6ماه تحویل می گرفتیم .در نتیجه
منابع مالی ما ته کشید و در وضعیت کنونی و بعد
از تحریم ها دوباره همان مش��کالت را بر صنعت
کشتی سازی خود تحمیل می کنیم در حالی که
انتظار داشتیم دوران جدیدی داشتیم.خدود  6ماه
پیش مهندس افخم��ی از بانک صنعت و معدن
به مجموعه ما تش��ریف آوردند و محبت کردند و
گفتند یک وام ارزی از منابع صندوق توس��عه به
ش��ما اختصاص خواهد یاف��ت و این موضوع بعد
از  4 -3ماه تصویب ش��د و کاش این اتفاق نمی
افتاد 6.5 ،میلی��ون دالر برای ما مصوب کردند و
باز هم کاش این اتفاق نمی افتاد ،بندهایی برای ما
گذاشتند که به معنای ندادن پول بود ،از همکاران
جناب مهندس رفعت ازشورای عالی صنایع دریایی
تماس گرفتند و پرسیدند که آیا این وام را دریافت
ک��رده ام و جواب من منفی بود ،پرس��یدند چرا؟
ج��واب واضح بود ،چون  150درصد وثیقه ملکی
از من خواستند .اگر یک صنعتگر توانایی تامین
 150درصد وثیقه ملکی داشته باشد ،چرا باید وام
بگیرد؟ وثیقه اش را می فروش��د .برای  6میلیون
دالر از من  10میلیون دالر وثیقه ملکی خواستند.
چطور می شود این میزان وثیقه را تامین کرد؟ این
کارها صنعت و صنعتگر را ناامید و نابود می کند».

Marine Engineering
معرفیکتاب

کتاب نقشه راه فناوری های دریایی
ایران منتشر شد
ت بندی فناوریهای مورد نیاز در حوزه دریا و دس�تیابی به اهداف سند
به منظور اولوی 
توسعه دریایی کشور
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی
معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریبهمنظور
ت بندی فناوریهای مورد نیاز در حوزه دریا
اولوی 
و دستیابی به اهداف سند توسعه دریایی کشور،
با همکاری ارگانهای دریایی کشور،کتاب نقشهراه
فناوریهای دریایی ایران را منتشر کرد.
الزم به ذکر است نقش��ه راه فناوریهای دریایی
کشور با همکاری همه ارگانهای دریایی ،خبرگان
و متخصصین دریایی تهیه و تدوین شده است.
پاویون اختصاصی دریایی ایران در آلمان

نمایشگاه صنایع و فناوریهای دریایی و
دریانوردی آلمان -هامبورگ ()SMM
th

IRANIMEX
2016

نمايشگاهصنايعوفناوریهای
دريايیودري�انوردی
آلمان -هامبورگ 16،الی 19شهريورماه1395

مركزهمكاریهایفناوریونوآوریرياستجمهوریباهمكاریانجمنمهندسیدريايی
ايران و ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنيان دريايی اقدام به برگزاری پاويون صنايع
دريايی ايران در نمايشگاه صنايع دريايی و دريانوردی آلمان -هامبورگ ()SMM2016
نموده است ،تا با حضور شركتها ،سازمانها و موسسات دريايی داخلی در اين پاويون،
زمينهساز حضور در عرصههای بينالمللی جهت ارائه دستاوردهای صنايع دريايی ايران
در راستای نيل به انتقال تكنولوژی و بومیسازی و همچنين به روز شدن در عرصههای
مختلف اين صنعت استراتژيک و همچنين نگرش به ايجاد بسترسازی جهت جذب
سرمايهگذاری خارجی را فراهم آورد.

Setting a Course
6 – 9 september 2016

hamburg

اخبارانجمن
اخذتاییدیهکشورصاحبپرچمدیگرتوسط
موسسهردهبندیایرانیان
موسس��ه رده بن��دی ایرانیان تاییدیه کش��ور
صاحب پرچ م iThe Federated States of M
 cronesiaرا دریافت نموده است.
بدنبال تالش��ها و پیگیریهای مکرر موسس��ه
ردهبن��دی ایرانیان با کش��ور ف��درال میکرونز
صاحب پرچم و عضو رسمی سازمان بینالمللی
دریان��وردی  ،IMOموفق گردید که از س��وی
این مرجع دریایی که در لیس��ت سفید IMO
قراردارد به رسمیت شناخته شود.
این پرچم از جمله پرچم های آزاد (مصلحتی)
 CONVENIENCEاس��ت که آمادگی کامل
جهت ثب��ت کش��تیها و س��کوهای حفاری
را ب��ا برخورداری از ش��رایط مناس��ب و مزیت
هایی چ��ون معافی��ت از مالی��ات ،دارا بوده و
مجوز برافراش��تن پرچم ای��ن دولت را بر روی
کشتیهای تحت مالکیت کشتیرانی ملی و سایر
مالکان واحدهای ش��ناور و سکوهای حفاری را
ص��ادر نماید .همچنین براس��اس هماهنگی و
مذاکرات بعمل آمده  ،نماینده پرچم مزبور نیز
در ایران حضور دارد و کشتی ها با برخورداری
از گواهینامه های رده بن��دی و قانونی صادره
توسط موسس��ه رده بندی ایرانیان می توانند
از خدمات ثبت و برافراش��تن پرچم این کشور
بهره مند گردند.

هامبورگ برگزار خواهد ش��د .در این راستا و با
توجه ب��ه همکاریهای بینالملل��ی در جهت
ارائه دس��تاوردهای صنایع دریایی ایران ،انتقال
تکنولوژی و بومیسازی و همچنین به روز شدن
در عرصههای مختلف این صنعت اس��تراتژیک
و نگرش به بسترس��ازی مناسب جهت جذب
س��رمایهگذاری خارجی در شرایط پسا تحریم،
مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاس��ت
جمهوری با همکاری انجمن مهندسی دریایی
ایران و ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی اقدام به برگزاری پاویون صنایع دریایی
ای��ران در این نمایش��گاه نموده اس��ت .الزم به
ذکراست که ،نمایشگاه بینالمللی SMMآلمان
میزبان  55000بازدید کننده از سطح جهان با
بیش از  2600ش��رکت از سراسر دنیا میباشد
که به لحاظ کیفیت ،برگزاری ،مشارکت کننده
و بازدید کننده در صدر نمایشگاه های دریایی
جهان قرار گرفته است.
a new dedicated
exhibit area at SMM:
alternative marine
propulsion

ﻛارآﻓريﻨاﻥ ﺗﻮﺳﻌه ﭘﻮيا

جهت کسب اطالعات بیشتر و نحوه
مشارکت و حضور در نمایشگاه صنایع
و فناوریهای دریایی و دریانوردی
آلمان )(SMM2016
با شماره 09125994918
تماس حاصل فرمائید.

نمایشگاهصنایعدریایی،فراساحل،کشتیسازی
و دریانوردی هامب��ورگ آلمان ()SMM2016
در تاریخ  16الی  19ش��هریور  1395و در شهر
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انرژی

صنایع نفت و گاز دریایی نقش چشم گیری در حوزه
اشتغال و ایجاد تغییرات جمعیتی سواحل دارد

دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی  :فعالیت های انجمن مهندسی دریایی ایران بطور کلی همواره در راستای اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
بوده است.

دکتر سعید مظاهری دبیر هجدهمین همایش
صنایع دریایی در اینباره گفت  :رویکرد انجمن
مهندس��ی دریایی ای��ران و فعالیتهای آن بطور
کلی هم��واره در راس��تای اقتص��اد مقاومتی،
اقدام و عمل بوده اس��ت .نگاه به ایجاد اشتغال
و ارتقاء سطح علمی و اجرایی و انتقال به دست
اندرکاران اجرایی کشور بوده است و سعی کرده
از فعالیته��ا و تکنولوژی های نوین که در دنیا و
در حوزه دریا رش��د پیدا می کند حمایت کرده
و آنها را به س��مت داخل کشور هدایت و بومی
سازی کند .در همین جهت کمیته های هشت
گانه تخصصی و صنفی در انجمن فعالیت دارند،
شرکتهای عضو انجمن در این کمیته ها همواره
فعالیت و به بررسی مسائل و مشکالت پرداخته
و این موضوع از دغدغه انجمن مهندسی دریایی
ایران می باشد.
سعید مظاهری در خصوص محورهای همایش
هجده��م گفت  :طبیعی اس��ت امس��ال هم با
رویکرد اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل محورهای
همایش تنظی��م و تمامی محوره��ا از دیدگاه
فناوری ه��ای علمی و تحقیقات��ی محورهایی
هس��تند که در توسعه اقتصاد کشور ،نگرش به
داخل و انتق��ال تکنولوژی با حضور خارجی ها
تاکید می نماید.
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وی در خص��وص محوره��ای همایش هجدهم
گف��ت  :در این همایش ب��رای  10محور برنامه
ریزی شده که مدیریت و اقتصاد دریایی ،صنایع
نف��ت و گاز دریایی ،دریان��وردی و حمل ونقل
دریایی ،قوانین ،مقررات و استانداردها ،ایمنی و
محیط زیست دریایی ،شرایط محیطی دریایی،

دربحث اقتصاد
دریایی صنایع
فراساحل می توانند
نقش چشم گیری
داشته باشند.

ساخت ش��ناورهای دریایی ،تاسیسات ساحلی
و فراس��احلی ،فناوریه��ای نوی��ن و انرژی های
تجدیدپذیر دریایی و س��رمایه های انس��انی را
ش��امل می شود .محورهای همایش با توجه به
فعالیتهایی که در حوزه دریا انجام می ش��ود و
تجربه برگزاری هفده همایش صنایع دریایی و

بازخوردهای آن از ستاد اجرایی همایش که اعضاء
آن از وزارتخانه ها و سازمانها ،ارگانها و شرکتهای
دریایی می باشد گرفته شده و تغیراتی نسبت به
همایشهای گذشته ایجاد شده است.
وی اف��زود  :وجه تمایز آن اضافه ش��دن محور
صنای��ع نف��ت و گاز دریایی با ای��ن رویکرد که
توجه و اهمیت ویژه ای به صنایع فراساحل داده
شود .در بحث اقتصاد دریایی صنایع فراساحل
می توانند نقش چش��م گیری داش��ته باشند و
در حوزه اشتغال و ایجاد تغییرات جمعیتی در
سواحل می تواند مثمر ثمر باشد.
دبیرهجدهمی��ن همای��ش صنای��ع دریایی در
خصوص محل برگ��زاری همایش گفت  :طبق
هماهنگ��ی صورت پذیرفته با س��ازمان منطقه
آزاد کیش از این پس همایشهای صنایع دریایی
همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی
و دریانوردی همه س��اله در کی��ش برگزار می
گردد.
الزم ب��ه یادآوری اس��ت هجدهی��ن همایش و
نمایش��گاه صنایع دریایی و دریانوردی  27الی
 30مه��ر م��اه  1395در جزی��ره زیبای کیش
برگزار می گردد.

Marine Engineering
اسداله رحمانی ،مدیرعامل شرکت شناورسازان صنعت و دریا:

كشور نیازمند ورود تكنولوژی است نه خروج سرمايه ملت
حدود یک ماه پیش ،اسد اهلل رحمانی مدیرعامل شرکت شناورسازان صنعت و دریا از امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت  ABSهلند در زمینه
ساخت گیربکس های  Z-Driveخبر داد.
در همین زمینه گفت و گویی اختصاصی را با اسداله رحمانی ترتیب دادهایم که در ادامه می خوانید :

تفاه�م نام�ه هم�کاری ب�ا
شرکت هلندی  ABSدر چه زمینه هایی
منعقد شد؟

ش��رکت هلندی  ABSتاکنون از  30شرکت
داخلی بازدید داش��ته اند و در بازدید مفصلی
که از شرکت شناورسازان صنعت و دریا انجام
دادند برای تهیه تفاهم نامه همکاری به منظور
تامین مناف��ع طرفین اظهار تمای��ل کردند و
مه��ارت ها ،توانمندی ها و نیروهای ما را مورد
تایی��د ق��رار دادند .ما هیچ��گاه تصمیمی که
منجر ب��ه خروج ارز داخل به خارج از کش��ور
باشد نخواهیم گرفت و خرید اجناس از خارج
از کشور را درست نمی دانیم ،حرف ما این بود
که ش��ما باید به عنوان ش��ریک با ما وارد کار
انتقال تکنولوژی گیربکس های  Z-Driveو
جرثقیل های پاش��نه کشتی و همکاری با این
محوریت باشید.

نحوه انتقال تکنولوژی چگونه
خواهد بود؟

ما از نظر س��اخت قطع��ات از جمله این نوع از
گیربک��س ها هیچ مش��کلی نداریم و فکر می
کن��م با تامین س��رمایه قطعا توانایی س��اخت
همه قطع��ات را در داخل داریم ،از طرفی این
موض��وع اعتمادی ایجاد می کن��د برای اینکه
ش��رکت های داخلی بتوانند به ما کار بدهند.
ما می خواهیم بهانه شرکت های دولتی و نیمه
دولتی و ش��رکت هایی که زیرمجموعه دولت
هستند مثل صندوق های بازنشستگی را قطع
کنیم .بحث م��ا از طرفی از بین بردن توجیه
های نادرس��ت شرکت های س��فارش دهنده
داخلی است (چرا که مدعی الزام شرکت های
داخلی از نظر انتقال تکنولوژی هستند) و اینکه
ش��رکت معتبر  ABSهلند هم با ما همکاری
می کند ،ش��ما دستور دهید و ما سفارشات را
می پذیریم و به نحو احسن انجام می دهیم.

از طرف��ی ما توانایی س��اخت تم��ام تجیزاتی
که آنها دارند را داش��ته ایم و سفارش��ات را با
تم��ام محدودیت ها در داخل انجام می دهیم.
هیچ پروژه ای وجود ندارد که ما نتوانیم انجام

ماهیچگاهتصمیمی
که منجر به خروج ارز
داخل به خارج از کشور
باشدنخواهیمگرفتو
خرید اجناس از خارج
از کشور را درست نمی
دانیم.
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بدهیم ،منتهی ش��رکت ه��ای دولتی داخلی،
بخ��ش خصوص��ی را تحریم کرده ان��د .کدام
بخش ش��ناوری که در خارج ساخته می شود
ِ
می تواند بهتر از ش��ناور ساخت داخل باشد؟
من از بهترین شرکت ها بازدید کرده ام ،سازه
های ما از بسیاری از آن ها برتر است .با بستن
قرارداد همکاری با شرکت های معتبر خارجی،
شرکت های دولتی در داخل ،احتماال تصمیم
م��ی گیرند ما را از لیس��ت تحری��م ها خارج
کنند.
به نظر ش�ما امکان صادرات
اقلام س�اخت داخل با مهی�ا کردن چه
بسترهایی امکان پذیر است؟

ببینی��د ،در دوره ای ما تصمی��م به تعمیرات
شناورهای خارجی در داخل گرفتیم .در همان
دوره شرکت شناورس��ازان صنعت و دریا روی
چهار ش��ناور خارجی تعمی��رات انجام داد .دو
یدک کش کویتی ،یک ش��ناور هندی و شناور
مخزن دار دیگری که در هندیجان تعمیر شد؛
در واق��ع ارتباطات ما می تواند بس��یار خوب
باش��د و ما پتانس��یل های باالی��ی در منطقه
خلیج ف��ارس داریم که به خوبی با عملکردش
شناس��انده شده اس��ت ،بنابرابن به شکلی این
اطمینان وجود دارد که به ما کار بدهند .حال
ما باید تالش کنیم که تکنولوژی برتری داشته
باش��یم ،برای اینکه ش��رکت خارجی که از ما
کاالیی درخواس��ت می کند ،بابت دریافت آن
به شکل باکیفیت اطمینان داشته باشد .بخش
دولتی ما می داند که ما کننده ایم و می توانیم
انجام بدهیم و ما می خواهیم بهانه های آن ها
را از بین ببریم .از طرفی زمانی که کش��ورهای
منطق��ه به ما مراجعه کنن��د و ببینند که یک
ش��رکت خارجی با ما مش��ارکت م��ی کند ،با
اطمینان بیش��تری خرید انجام می دهند .در
واق��ع ما در تم��ام پروژه هایی ک��ه انجام داده
ای��م و در این رنج از ش��ناورها که فعالیت می
کنیم ،در بحث طراحی ،س��اخت و راه اندازی
هیچ مش��کلی نداش��ته ایم .از طرفی وام بانک
های داخلی با بهره بس��یار باال است و با وجود
یارانه ای که می دهند باز نسبت به خارجی ها
بهره اش باالتر اس��ت مثال صندوق حمایت12
تا  10درصد یارانه می دهد و باز ما حدود 12
درصد باید بهره بانکی بدهیم ،همانطور که می
دانید در همه جای دنیا به همه ش��رکت های
دریایی بابت این موضوع سوبس��یت می دهند
ولی در داخل کشور ما این اتفاق نمی افتد ،از
طرفی در همان بحث صندوق حمایت و وجوه
اداره شده با وجود اینکه کارهای بسیار خوبی
انجام شده ولی همچنان کاستی هایی وجود دارد.
ش��ما اگر شرکت هایی که وام گرفتند و صاحب
شناور شدند را نگاه کنید 90 ،درصد آن ها دریایی
نیستند؛ موضوع دیگر اینکه با بهره ای که در داخل
وجود دارد اگر ما بتوانیم از فاینانسورهای خارجی
استفاده کنیم ،می توانیم سرمایه گذاری در دریا را
قوی تر کنیم و اشتغال بیشتری ایجاد کنیم.
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ماهیچگاهتصمیمی
که منجر به خروج ارز
داخل به خارج از کشور
باشدنخواهیمگرفتو
خرید اجناس از خارج
از کشور را درست نمی
دانیم.

ب�ه نظر ش�ما ب�رای تامین
فاینان�س خارج�ی چ�ه زمینه ه�ا و چه
بس�ترهایی بای�د فراهم ش�ود و بخش
دولتی داخلی چه نقش�ی م�ی تواند ایفا
کند؟

شوند نیاز به ضمانت و گارانتی دارند ،من می توانم
سقف مبلغی تامین مالی انجام دهم و تا ارزشی می
توان��م این گارانتی را تضمین کنم؛ مثال مدت ها
پیش زمانی خواستیم ضمانتنامه ارزی تهیه کنیم
نتوانستم و نهایتا آن را تبدیل به ضمانت نامه ریالی
کردیم .باید در بانک مرکزی دس��تورات الزم داده
شود تا ما به این اعتبارات دسترسی داشته باشیم.
از بخش خصوصی نه از نظر اس��نادی و نه از نظر
مدارکی پشتیبانی صورت نگرفته است .همکاری
دولت این بوده که بابت امضای مدرکی مرا مدت ها
معطل کرده است .به جرات می توانم بگویم یکی از
مهم ترین موانع ایجاد اشتغال همین بخش دولتی
است.زمانیمنتصمیمگرفتمنمایشگاهیباعنوان
موانع ایحاد اشتغال ایجاد کنم ،نامه نگاری کردم
و چه جواب هایی گرفتم .تناقص در دس��توارت،

دوباره کاری ها و بسیاری مشکالت و نواقص که به
عینه مشاهده کردم .من شخصا به جناب مهندس
نعمت زاده گفتم که شما در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت پروانه بهره برداری صادر کرده اید ،ولی به
جز جواز تاس��یس چه کار پراهمتی برای شرکت
ها انجام داده اید؟ شما برخالف پشتیبانی ،ایجاد
دردس��ری برای من و امثال من کرده اید و مبالغ
کمی هم که به دست می آوردیم را از دست دادیم.
شما پروانه بهره برداری صادر می کنید و از طرف
دیگر س��رمایه در گردش به من نداده اید .من به
خود جناب وزیر گفتم که من جرثقیل از آبگیری
شناور را ساختم ولی کسی از من نمی خرد .کسی
ممکن است بگوید که باید بازارش را هم پیدا کنی،
ولی باید پش��تیبانی وجود داشته باشد .متاسفانه
ش��رکت های متعددی رفته اند و دست دوم وارد
کرده اند .این اقالم دس��ت چن��دم در آینده بالی
جان صنعت دریایی ما خواهد شد .چرا که مدتی
بعد باید به دنبال قطعه در خارج از کشور بود و از
طرفی پول از مملکت خارج شده است .الستیکی
که 24میلیون قیمت دارد را می توان با نیم میلیون
و با استفاده از الستیک دسته دوم هواپیما تامین
کرد ،چه پشتیبانی صورت گرفت؟ متاسفانه بخش
خصوص��ی با افکار و آدم هایی س��ر و کار دارد که
دولتی فکر کرده اند و از ترس از دست دادن پست
و مقام دست به اقدامات غلط می زنند .ببینید من
با شرکتی قرارداد دارم و گفته که  9میلیارد تومان
باید ضمانت بدهم ،گفتم سند در رهن می گذارم
چ��ون اگر ضمانت نامه بگذارم باید  10درصد آن
 900میلیون همراه با  300میلیون هزینه جانبی
بپردازم و مگر این کار چقدر برای من سود دارد؟
مگر زمانی که به سراغ خارجی ها می رویم آن ها
به ما ضمانت نامه می دهند؟ آقای مسئولی که از من
ضمانت نامه می خواهد باید چند روز پشت درهای
شرکتخارجیکهسراغشرفتهمنتظربماند.

Marine Engineering
مدیرعاملشرکتشناورسازانصنعتودریا:

سفارشات غیر قابل پیگیری در صنعت کشتی سازی
ایراد عمده وجوه اداره شده این است که اگر شما واقعا نمی خواهید وجوه را به نفع خودتان اداره بکنید ،چرا درون سازمانی کارشناس
استخدام کرده اید؟
به گزارش مارین نیوز مدتی پیش خبرهایی مبنی بر س�فارش س�اخت بارج هزارتنی از سوی شرکتی دولتی به خارج از کشور در فضای
مجازی دست به دست شد .موضوع را از اسداهلل رحمانی مدیرعامل شرکت شناورسازان صنعت و دریا از بخش خصوصی جویا شدیم که
در ادامه می خوانید:

در روزهای گذشته خبرهایی
مبنی بر سفارش ساخت شناور به خارج
از کش�ور در فضای مجازی وجود داشته
که بنابر صحبت های شما امکان ساخت
آنها در داخل وجود داشته است ؟

من این موض��وع را تایید می کنم ،خریدهایی
انجام ش��ده ولی رسمی نشده و عدم شفافیت
در ای��ن خص��وص باید دالیل خاصی داش��ته
باش��د .مثال رئیس هیئت مدیره آن ش��رکت
دولتی الزامی ایج��اد کرده مبنی بر اینکه باید
با خارجی ها قرارداد طراحی بس��ت .مس��ئله
همین است ،چرا با شرکت های خارجی؟ ما در
داخل طراح های زبده ای داریم ،من به شخصه
ش��رکت های زیادی سراغ دارم که به خوبی از
عهده این کار برمی آیند.
به نظر شما چرا بخش دولتی
باید به سراغ س�ازننده خارجی برود در
حالی که کشتی سازهای داخلی از عهده
ساخت آن کاال برمی آیند؟

دلیلش واضح است ،چون مهم ترین امتیاز خرید
از خارجی ها ،غیرقابل پیگیری بودن جزئیات
قرارداد اس��ت .همکاری با سازندگان داخلی به
معنای ش��فاف بودن همه جزئیات است .دلیل
دیگر اینکه مبالغی نزدیک به یک میلیون دالر
و بیشتر در این قراردادها به اشخاص می رسد
که به راحت��ی امکان جابجای��ی آن در داخل
کش��ور وجود ندارد .ببینید ما هیچ مش��کلی
در س��اخت هیچ ش��ناوری در داخل نداریم و
نخواهیم داشت و اهل فن هم این صحبت مرا
تایید می کنند .طراح های ایرانی هیچ مشکلی
ندارند و تمام و کم��ال از پس کار برمی آیند.
فقط تنها مسئله این است که اینها می خواهند

جایی قرارداد ببندند که غیرقابل پیگیری باشد
و باعث می ش��وند ارز ای��ن مملکت به خاطر
منافع شخصی خارج ش��ود .من می توانم این
موضوع را اثبات کنم و اینکه مثال بابت طراحی
یک کش��تی در ایران نهایتا گرانترین کش��تی
 150تا  160میلیون تومان هزینه طراحی می
شود .همین سفارش را از طراحان ایرانی دریغ
می کنند و با مبالغ باالتری به ش��رکت هایی
در خارج از کش��ور می سپارند .جالب تر اینکه
نهادی برای رس��یدگی به ای��ن تخلفات وجود
ندارد .همه ی مدیران دولتی از ایجاد اشتغال و
تولید ملی حرف می زنند ولی در عمل زمانی
که سازندگان و تولیدکنندگان داخلی فعالیت
می کنند  ،همان ها در کارش��ان سنگ اندازی
می کنند .کس��انی که در اداراتی نشسته اند و
تخص��ص کافی ندارند و مدی��ران رده پایین تر
عامل این اتفاق هستند .وقتی توان ساخت تمام
ش��ناورها در داخل وجود دارد و کارشناسان ما
قادرند سیستم ها و امکانات مربوط به هر شناور
را نصب و راه اندازی کنند ،چرا این سفارش��ات
باید به شرکت های خارجی سپرده شود؟

س�ازمان بنادر ادعا می کند،
از طری�ق کمیت�ه وج�وه اداره ش�ده به
س�ازندگان داخلی کمک م�ی کند ،نظر
شما در این خصوص چیست؟

ببینید سازمان بنادر نظر مساعدی دارد که به
کشتی سازان کمک کند ولی سوالی مطرح می
شود ،ما دو موسسه رده بندی در داخل داریم
ک��ه در ح��د
موسس��ه های
بی��ن الملل��ی
هس��تند چون
من با موسسه
ه��ای رده
بندی خارجی
ه��م کار کرده
ام .چ��ه دلیلی
وج��ود دارد ،ب��رای فعالیت های کارشناس��ی
مختلف سراغ موسسه های رده بندی خارجی
برویم؟ من می گویم سازمان بنادر دستش درد
نکند ،وجوه در اختیار کش��تی س��ازی ها قرار
داده اس��ت .من همیش��ه گفته ام که اگر این
تامین مالی از سوی سازمان بنادر صورت نمی
گرفت ،س��ازندگان داخلی از بی��ن می رفتند.
ایراد عمده وجوه اداره ش��ده این است که اگر
شما واقعا نمی خواهید وجوه را به نفع خودتان
اداره بکنید ،چرا درون س��ازمانی کارش��ناس
اس��تخدام کرده اید؟ چرا از س��ازمان های بی
طرف مثل موسسه های رده بندی داخلی که
بسیار معتبر و ماهر هستند استفاده نمی شود.
پس برای اینکه بتوانند کشتی ساز را در کنترل
خود بگیرند ،یک واحد کارشناسی تعریف می
کنند و داستان های بعدی درست می شود که
منافع شخصی برای افراد خواهد داشت.
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معرفیکتاب

اخبارصنایعکشتیسازی

واژهنامهفنیوتوصیفیمهندسیدریا

درخواست صنایع کشتی سازی داخل از
محمدسعیدی

صنایع کشتی سازی در راستای استفاده حداکثری از توانمندی های صنایع داخلی ،در نامه
ای با تاکید بر این مهم خواستار پیگیری موضوع از مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمیشدند.

مدت زیادی است که کمبود واژهنامهای کمحجم
و کارب��ردی که مراجعان فارس��یزبان کتابها و
مقاالت انگلیسی را در زمینه کشتی و کشتیسازی
راهنمای��ی کن��د و باعث هماهنگی بیش��تر در
نوشتههای فنی فارسی شود ،به چشم میخورد.
واژهنامه حاضر نتیجه کوششی است که مؤلف به
خاطر کمک به رفع این نقیصه انجام داده اس��ت
و تقدی��م به عالقهمندان مینماید .در تدوین این
واژهنامه س��عی ش��ده اس��ت که تا حد امکان از
اصطالح��ات متداول مهندس��ان و صنعتگران و
واژههای بهکار رفته در کتابها و نوشتههای فنی
استفاده شود .در مورد واژههایی که معادل فارسی
ندارند ،سعی شده است که معادلی مناسب برای
آنها به کار گرفته شود و این همان روشی است
که در تمام زبانه��ای دیگر برای واژههای جدید
مورد نیاز است .یکی از مزیتهای عمده این کتاب،
داشتندوکاربردمتفاوتاست.یعنیاینکهخواننده
گرامی میتواند به فرهنگ مصور کتاب رجوع کند
و کلمات مورد نی��از را از متن واژهنامه بیابد یا بر
عکس ،چنانچه در رجوع به واژهای ،شکلی مورد
نیاز باشد ،میتواند به واژهنامه مصور رجوع نماید .در
این کتاب تلفظ هر واژه بر اساس استاندارد ،IPA
در جلوی آن نوش��ته شده است .متأسفانه کمتر
کسی به تلفظ صحیح کلمات تخصصی توجه دارد
که با این اقدام ،امید به اصالح روند یادگیری است.
از آنجایی که سعی شده است فقط واژگان مربوط
به خود سازه کشتی ،کشتیسازی و صنایع مرتبط
به آن آورده ش��ود؛ لذا ب��رای برهم نزدن رویه ،در
پایان کتاب اختصارات و اصطالحاتی که مستقیماً
به کشتیسازی مربوط نمیشود و یا اینکه مجالی
برای بی��ان آنها در متن اصلی نبوده اس��ت ،در
قسمت پیوست آورده شدهاند
عالقهمن��دان برای تهی��ه این کت��اب میتوانند
درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
باتشکر
عبدالخالد زارعی
(عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس)
لینک اطالعات شناسنامهای کتاب:

Azareei@Alum.sharif.edu
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3361728
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صنایع کشتی س��ازی در راس��تای استفاده
حداکثری از توانمندی های صنایع داخلی ،در
نامه ای با تاکید بر این مهم خواستار پیگیری
موض��وع از مدیرعامل ش��رکت کش��تیرانی
جمهوری اسالمی شدند.
اواخ��ر آبان ماه  ،94کمیته کش��تی س��ازی
انجمن مهندسی دریایی ایران طی مکاتباتی
در جهت استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت
های داخلی ،از کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران خواس��ت تا در جهت استفاده بهینه از
امکان��ات داخل و هماهنگی برنامه های آتی،
نسخه ای از برنامه های آتی و توسعه ناوگان
ش��رکت در اختیار انجمن ق��رار گیرد که به
گزارش دبیرخان��ه انجمن تا کنون جوابیه به
دبیرخانه ارسال نگردیده است.
با عنایت به نام گذاری سال  95به نام «سال
اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل» و شرایط بین
المللی جدید ،کمیته کشتی سازی انجمن با
بیش از  50عضو از سازندگان کشتی ،شناور
مج��ددا در راس��تای اس��تفاده حداکثری از
توانمندی ه��ای صنایع داخلی ،در نامه ای با
تاکید بر این مهم خواس��تار پیگیری موضوع
از مدیر عامل ش��رکت کش��تیرانی جمهوری
اسالمی شده است.
متن کامل نامه:
به نام خدا
«سال اقتصاد مقاومتی» ،
جناب آقای دکتر سعیدی
مدیرعامل محترم شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران

باسالم

احتراماً ،پی��رو مکاتبات قبلی و
بازگش��ت به نامه ش��ماره 15200/2981
م��ورخ  26/8/94آن ش��رکت محت��رم در
خصوص مباحث مرتبط با خرید و سفارش
ناوگان مورد نیاز شرکت های گروه کشتیرانی
جمهوری اس�لامی ایران به استحضار می
رس��اند تا این تاریخ هیچ برنامه و اطالعات
مشخصی از طرف آن شرکت جهت توسعه
ناوگان تجاری کش��ور ارائه نشده و طبیعتاً
صنایع دریایی کشور منتظر ارائه اطالعات
هس��تند تا برنامه ریزی های الزم را در این
خصوص انجام دهند .ای��ن موارد در حالی
است که مذاکرات مختلفی با شرکت های
خارجی توسط آن شرکت محترم در حال
انجام می باشد.
با توجه به ش��رایط جدی��د بین المللی به
وجود آمده بیم آن می رود که سفارش های
ساخت ش��ناور کشور بدون در نظر گرفتن
توانمندی های صنایع داخلی به ش��رکت
های خارجی داده شود .لذا خواهشمند است
ترتیبی اتخاذ شود تا هرچه سریعتر نیازهای
آن ش��رکت اعالم و روش استفاده بهینه از
امکانات س��اخت داخ��ل و توانمندی های
کارشناسان ایرانی که موجب اشتغالزایی و
رش��د و شکوفایی صنایع داخل خواهد شد
مشخص گردد.
پیمان مسعودزاده
عضو هیات مدیره و رئیس کمیته کشتی
سازی انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نامه 23/1/1395 :

Marine Engineering
نامه انجمن مهندسی دریایی به وزیر راه و شهرسازی

مهلت شش ماهه که وزیر راه و
شهرسازی داده بود تمام شد

ن های تابعه وزارت راه و
شرکت ها و سازما 

بیش از شش ماه پیش وزیر راه و شهرسازی
شهرس�ازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و با کارکنان شاغل و
بازنشسته آن دستگاه منع کرد.

عب��اس آخوندی وزی��ر راه و شهرس��ازی در
ن
شرکت ها و سازما 

مهرماه  94در ابالغیه ای
های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر
نوع قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی و با
کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد
که در متن نامه آمده است ...« :مقرر میگردد
از انعق��اد هر نوع قرارداد اع��م از پیمانکاری،
اجاره داراییهای��ی مولد ،قراردادهای BOT،
 ،BLTنظای��ر آن و همچنی��ن قرارداده��ای
خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به
نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان
اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوقهای
بازنشستگی .شرکتها و صندوقهای تعاونی
کارکنان ،صندوقهای پسانداز کارکنان و از
این قبیل) خودداری به عمل آید .الزم اس��ت
به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد
یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد)
خاتمه داده شود»...
هی��ات مدی��ره انجم��ن مهندس��ی دریایی
ایران ضمن تش��کر از حمایت های س��ازنده
وزی��ر محترم ،در نامه ای خواس��تار پیگیری
قراردادهایی اس��ت که به تازگی در سیستم
داخلی سازمان بنادر و دریانوردی منعقد شده
است.
متن نامه در زیر آمده است :

جناب آقای دکتر آخوندی
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سالم
ً
احتراما ،ضمن تبریک س��ال نو
و تش��کر از حمایت های سازنده جنابعالی
از صنای��ع و محص��والت س��اخت داخل و
نیز اهمیت دادن به موضوعات و مشکالت
اشتغال در کشور ،همانگونه که مستحضرید
صنایع دریایی کش��ور یک صنعت نوپا در
کشور بوده و نیاز توجه خاص و همه جانبه
دارد .متاس��فانه با وجود ابالغ جنابعالی در
مهرماه  94مبن��ی بر عدم انعق��اد قرارداد
با ش��رکت ها ،صندوق های بازنشس��تگی،
تعاونی ها و دیگر زیرمجموعه آن وزارتخانه،
همچنان شاهد اینگونه قراردادها در سیستم
داخلی سازمان بنادر و دریانوردی هستیم.
خواهشمند است دس��تور فرمائید با توجه
به س��پری شدن مدت  6ماه مشخص شده
پیگیری های الزم در این خصوص صورت
گرفته تا موجبات رفع این معضل اساس��ی
فراهم گردد.
پیشاپیش از توجه خاص جنابعالی به این
موضوع کمال تشکر را دارد.
هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نامه 22/1/95 :

حمل و نقل
عملکرد کنترل و بازرسی ایمنی
شناورهای ایرانی و خارجی
در سال 93

سایت رسمی س��ازمان بنادر و دریانوردی در
زیربرگی با عنوان «بازرس��ی متمرکز(»)CIC
عملکرد کنترل و بازرس��ی ایمنی شناورهای
ایرانی و خارجی را در س��ال  93منتشر کرده
است.
سایت رسمی س��ازمان بنادر و دریانوردی در
زیربرگی با عنوان «بازرس��ی متمرکز(»)CIC
عملکرد کنترل و بازرس��ی ایمنی شناورهای
ایرانی و خارجی را در س��ال  93منتشر کرده
است.
به گزارش مارین نیوز با تمرکز بر جزئیاتی که
این جدول در اختی��ار قرار می دهد ،به گزاره
ه��ای کلی جالب��ی خواهیم رس��ید که بیش
از هم��ه باید م��ورد توجه نهاده��ای نظارتی،
موسس��ات رده بندی ،شرکت های کشتیرانی
و مسافرین قرار گیرد:
 -1مطابق با آمار کش��تی های ایرانی()FSC
واجد شرایط بازرس��ی36 ،درصد کشتی های
ایرانی بازرسی شده توقیف شده اند.
 -2مطابق با آمار کشتی های خارجی ()PSC
واجد شرایط بازرس��ی11 ،درصد کشتی های
خارجی بازرسی شده توقیف شده اند.
 -3بیش از 90درصد شناورهای غیرکنوانسیونی
بازرسی شده نقص فنی و ایمنی دارند.
 -4حدود 70درصد شناورهای بازرسی شده،
به دلیل نقص فنی و ایمنی توقیف شده اند.
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گفتوگو با مهندس احمد رفعت ،رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی:

بی توجهی و مقاومت به دستور مقامات مسئول در صنایع دریایی
با طرح سوالی که چرا نباید نفتکش از خارج بخریم و چرا سفارشات کشتی به صنایع داخلی هشت سال طول کشید ؟ ،مصاحبه ای با رییس
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی انجام گرفته و ایشان صراحتا از مشکالت این صنعت گفتند ،که در ادامه میخوانید:
مدتی پیش علی اکبر
غنج��ی مدیرعامل
شرکت کش��تیرانی
دری��ای خ��زر ،در
مصاحبه ای سفارش
س��اخت ش��ناور به
خ��ارج از کش��ور را
امری طبیعی دانست
و با اش��اره به اینکه"
صرف��ه اقتص��ادی"
س��فارش س��اخت
کش��تی به خارج از
کش��ور بیشتر است،
ادام��ه داد« :ام��روز،
لونقل را انجام دهیم .پس
م��ا قصد داریم این حم 
چرا نباید نفتکش بخریم؟ چون قرار است عدهای
آن را در ایران بسازند؟ شرکت کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران ،نخستین شرکتی بود که  13سال
پیش ،سفارش 5فروند کشتی را به کارخانه ایزوایکو
داد .همزمان با این سفارش ،یک کشتی را به برای
مدلسازی به آلمان سفارش دادند و قرار بود انتقال
تکنولوژی آن صورت پذیرد که چنین امری محقق
نشد .امروز پس از گذشت 8سال ،آن کشتی آلمانی
در شرف از رده خارج شدن است ،اما ما هنوز سومین
کشتی خود را از شرکت ایزوایکو تحویل نگرفتهایم.
برای اطالعات بیش��تر باید عرض کنم ش��رکت
ایزوایکو تنها وظیفه مونتاژ بدنه این کشتیها را بر
عهده داشت و تجهیزات دیگر کشتی مانند موتور و
 ...همگی از خارج کشور سفارش داده شده بودند .ما
نباید در جهت حرکت به سوی هدفی خوب ،اهداف
دیگر را نابود کنیم».
در همین زمینه و با توجه به صحبت های ایشان،
ماریننیوزمجموعهمصاحبههاییرابامتخصصان،
مدیران و فعاالن صنعت دریایی ایران ترتیب داده
اس��ت .مش��روح گفت و گو با احمد رفعت رییس
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی را در ادامه می
خوانید:
گف�ت و گ�و را با صحبت در
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م�ورد «صرف�ه اقتص�ادی» سفارش�ات
س�اخت کشتی به خارج از کشور شروع
کنیم.

این که ما بگوییم سفارش��ات به خارج از کشور
صرفه بیش��تری دارد یا توانمندی های کش��ور
ما در این زمینه پایین اس��ت و یا اینکه صنعت
کشور ما در این زمینه ضعیف است ،به زعم من
که مدتی اس��ت در صنایع دریایی فعالیت دارم
درس��ت نیس��ت .این صحبت ها در بخش های
دیگر صنعتی هم همواره مطرح می شود و حرف
های کلیش��ه ای اس��ت .مدیران و بخش های
مختلف صنعت دریایی ما هم��واره رقابت پذیر
بودن را مطرح می کنند ،اما سوال اینجاست که
این رقابت پذیری چگونه و تحت چه ش��رایطی
امکان پذیر است؟ در شرایط نابرابر استفاده از این
عبارت درست نیست .در بحث صنایع دریایی ما
شرکتی می خواهد پنج شناور خریداری کند ،به
یک شرکت کره ای مراجعه می کند (کما اینکه
بارها این اتفاق افتاده است) شرکت خارجی بعد
از بستن قرارداد به بانک کره ای مراجعه می کند،
بانک هم ظرف مدت بسیار کوتاهی که شاید به
ماه هم نرس��د ،با بهره زیر 2درصد تسهیالتی را
در اختیار شرکت سازنده قرار می دهد .شرکت
س��ازنده نیز به موقع پروژه را پیش می برد و به
تناسب آن بخش های دیگر پول را دریافت می
کند و شناور مثال ظرف  2-1.5سال ساخته می
شود.
حال ش��رایط را در ایران بررسی کنیم؛ شرکت
متقاضی با یک سازنده داخلی قرارداد می بندد.
کشتی ساز به سیستم بانکی مراجعه می کند ،به
جرات اعالم می کنم اخذ تسهیالت برای سازنده
داخلی س��ال ها طول می کشد و در مورد بهره
هم نیازی به صحبت نیست .بعد اعالم می کنیم
صنعت داخلی ما در این زمینه مشکل دارد .می
توان اثب��ات کرد که صنعت داخل��ی دریایی از
نظر س��خت افزاری و نرم افزاری ،زیرساخت ها،
پرس��نل ،توانمندی ،دانش و آموزش با همتایان
خارجی قابل رقابت اس��ت ،تنه��ا چیزی که در

صنعت ما قابل رقابت نیست مسائل مالی است
که تبدیل به پاشنه آشیل صنعت ما شده است.
از طرفی کسانی اعالم می کنند که ما نتوانستیم
و نمی توانیم و پروژه ها و سفارش��ات را تمام و
کمال به شرکت های خارجی واگذار می کنیم و
با کمال افتخار این موضوع را اعالم می کنیم .اگر
ما می خواهیم صنعت دریایی ما اصالح شود مهم
ترین راهکار تامین تسهیالت بانکی است .مشکل
ما سیستم بانکی اس��ت و چون بانک صنعت و
معدن توسط وزیر به عنوان بانک عامل انتخاب
شده اند ،مشکل ما عدم همکاری و اعتقاد بانک
صنعت و معدن به ظرفیت های داخلی است .می
توان به راحتی دهها طرح را به شما معرفی کنم
که بیشتر از یک سال است که به بانک صنعت
و معدن داده ش��ده و با دستورات اکید مهندس
نعمت زاده وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
مکتوب شده و کوچکترین تسهیالتی پرداخت
نشده است.
ش�ما می گویی�د مهم ترین
مسئله تامین مالی پروژه هاست .سازنده
های داخلی هیچ مشکلی در زمینه توليد
و س�اخت ندارند؟ به نظر شما دولت در
ای�ن زمینه چه راهکارهای�ی را می تواند
ارئه دهد؟

ببینید ما در تاریخ صنعت دریایی کش��ور که
با شرکت ایزوایکو ش��روع شد ،کل شناورهای
بزرگی که به شرکت های داخلی سپرده شده
 5عدد بوده اس��ت ،در حالی که رقمی باالتر از
 300دستگاه وارد کرده ایم .حال وقتی کسی
اعالم می کند زمان س��اخت شناوری ده سال
طول کشیده نمی گوید که آیا زیرساخت های
صنع��ت داخلی مقصر بوده یا مش��کالت مالی
عامل اصلی این مس��ئله بوده اس��ت .از طرفی
در تحویل  300دس��تگاه نیز تاخیراتی وجود
داش��ته و کافی اس��ت یک تیم کارشناسی به
بانک مرکزی مراجعه و بررسی کند چندبار این

Marine Engineering
قراردادها تمدید ش��ده اس��ت .حال  5دستگاه
از  300دس��تگاه تاخیر داش��ته و آن هم نه به
دلیل مشکالت صنعت داخلی ،به دلیل مسائلی
که در سیس��تم بانک��ی و تامی��ن مالی وجود
داش��ته اس��ت .البته من قصد ندارم مشکالت
مدیریت��ی را در بن��گاه های تولی��دی نادیده
بگی��رم ولی باید بر مبنای اهمیت به مس��ائل
توجه کرد .دلیل تاکید ش��دید بر تاخیرات در
س��اخت این  5دس��تگاه افزایش سفارشات به
خارج و رساندنش مثال به  600دستگاه است.
اگر شما تس��هیالت خواستید و یک سال بعد
به ش��ما داده ش��د ،یعنی پروژه ش��ما در کنار
افزایش هزینه های جانبی حداقل یک س��ال
عقب افتاده اس��ت .اگر ما می خواهیم صنعت
دریایی نجات پیدا کند ،باید تس��هیالت بانکی
را ب��ه موقع در اختیار س��ازندگان قرار دهیم و
براساس پیش��رفت فیزیکی پروژه تامین مالی
در مراح��ل دیگر انجام ش��ود؛ همان کاری که
سیستم بانکی دنیا انجام می دهد.
س��ازنده داخلی اعالمی می کن��د که من 20
درص��د را تامین می کنم و بان��ک  80درصد
را در اختی��ار من قرار ده��د و اینکه حاضرم با
همی��ن  20درصد که خ��ودم تامین می کنم
پ��روژه را آغاز کنم و بع��د از هزینه کردن آن
بانک  80درصد را پرداخت کند ،سیستم بانکی
و بانک صنعت و معدن این موضوع را هم قبول
نکرده است.

سازنده داخلی اعالمی می کند
که من  20درصد را تامین می
کنم و بانک  80درصد را در
اختیارمن قراردهد و اینکه
حاضرم با همین  20درصد که
خودم تامین می کنم پروژه را
آغازکنم و بعد ازهزینه کردن
آن بانک  80درصد را پرداخت
کند ،سیستم بانکی و بانک
صنعت و معدن این موضوع
را هم قبول نکرده است.

نظ�ر ش�ما در مورد کش�تی
هایی که امکان س�اخت آن ها در داخل
وجود ندارد چیست؟

در شورای عالی صنایع دریایی کشور و با حضور
معاون اول تصویب شد که ورود شناورهای زیر
 100هزار تن ممنوع و خالف قانون است و اگر
وارد شود ،قطعا س��ازمان های نظارتی کنترل
خواهن��د کرد .ش��رکت های کش��تیرانی هم
عمدتا دولتی هستند و جزء ارگان های دولتی
محسوب می ش��وند .تیم های کارشناسی که
در این زمینه تش��کیل شده موضوع را بررسی
می کنند و برای ش��ناوری که امکان س��اخت
آن در داخ��ل وجود ندارد ،امکان س��فارش به
خارج از کش��ور را مطابق ضوابط قانونی اعالم
م��ی کنند و در کنار آن طب��ق قانون حداکثر
استفاده از ظرفیت های داخلی برای ساخت آن

هم برنامه ریزی می کنیم ،اما ظلم به کشور و
ظرفیت های داخلی کشور است که شناور و یا
تجهیزات آن که امکان س��اخت آن در داخل
وجود دارد را به خارج از کشور سفارش دهیم.
م��ا اگر مي خواهي��م دس��تورات رهبر معظم
انقالب را در راس��تاي اقتصاد مقاومتي كه شاه
بيت آن حمايت از توليدات داخل است را پياده
كنيم نياز به حمايت جدي و عملي سيس��تم
بانكي داريم كه در زمينه صنايع حمايت جدي
بكنند  .صنعت بخصوص صنايع دريائي عمده
مش��كالتش سيستم بانكي است كه ان شاءاهلل
با تغيير رويكرد بانكها بخصوص بانك صنعت و
معدن ش��اهد تحول اساسي در صنايع دريائي
باشيم.
نق�ش انجم�ن مهندس�ی
دریایی ایران را در حوزه صنایع دریایی
چطور ارزیابی می کنید؟

واضح است که انجمن یکی از ارگان هایی است
که خدمات بسیار موثری برای صنعت دریایی
کشور انجام داده و در حال انجام است .حمایتی
که از ظرفیت های داخلی صنعت دریایی توسط
انجم��ن انجام می گی��رد ،در کنار برنامه هایی
ک��ه برای همایش ها و نمایش��گاهها انجام می
گیرد ،کارساز راهگشا و بسیار موثر است .ما نیز
در شورای عالی صنایع دریایی کشور با هیئت
مدیره انجمن مهندس��ی دریایی ایران در حال
همکاری هستیم.
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دفاع
دستاوردهایمثبتنمایشگاه
برای جمهوری اسالمی ایران
فرمانده نیروی دریایی سپاه حضور شرکت های
ب��زرگ داخلی و خارجی در نمایش��گاه صنایع
دریایی بس��یار مس��رت بخش خواند .فرمانده
نیروی دریایی س��پاه حضور شرکت های بزرگ
داخلی و خارجی در نمایش��گاه صنایع دریایی
بس��یار مس��رت بخش خواند .به گزارش مارین
نیوز ،سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه
در آخری��ن روز برگ��زاری هفتمین نمایش��گاه
صنایع دریایی از توانمندی های دفاعی جمهوری
اسالمی ایران در صنعت دریایی بازدید کرد و با
اشاره به قدرت دفاعی کشورمان گفت :جمهوری
اسالمی ایران در سالهای
پس از پی��روزی انقالب
اسالمی تا کنون توانسته
اس��ت با ق��درت مقابل
دشمنان خود بایستد .او
افزود :دشمنان نظام به
ویژه آمری��کا توان درک
بسیاری از توانمندی های
کشورمان مانند ایمان به
خدای متعال ،امدادهای غیبی و اعتقادات معنوی
ایرانیان را ندارند .سردار فدوی خاطر نشان کرد:
دش��منان ما تنها به ادوات دفاعی و ساز و برگ
های نظامی ما توج��ه دارند که البته جمهوری
اسالمی ایران دراین خصوص و تولید تسلیحات
دفاعی پیشرفت های قابل قبولی داشته است.
فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقالب
اس�لامی گفت :ازابتدای انق�لاب تا کنون تمام
شناورهای دفاعی ،موش��ک ها و ادوات نظامی
را در داخل کش��ور تولید م��ی کنیم و آموزش
نیروهای دفاعی هم در کشورمان انجام می شود.
او حضور ش��رکتهای بزرگ داخلی و خارجی
در نمایشگاه صنایع دریایی بسیار مسرت بخش
خواند و گفت :ظهور توانمندی های کشورمان در
حوزه دریا در هفدهمین نمایشگاه صنایع دریایی
و تب��ادل اطالعات و دانش روز با ش��رکت های
مطرح دنیا دستاوردهای مثبتی برای جمهوری
اسالمی ایران خواهد داشت.
هفتمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی
کیش اول تا  4دی با حضور بیش از  200شرکت
داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای
بین المللی کیش برگزار شد.
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دبیرخانه دومین جشنواره ملی دریا

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت از
ابتدایی تا دانشگاه
سومینجلسهدبیرخانهدومینجشنوارهملیدریامسیرپیشرفتامروزششماردیبهشت
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری
و صنایع دانش بنی��ان دریایی ،ضمن اهمیت
برگزاری جش��نواره و آشنایی دانش آموزان با
دریا گفت  :با توجه به این مهم برنامه هایی را با
جشنواره تلفیق کردیم تا با حضور دانش آموزان
و دانش��جویان در کنار هم شاهد جشنواره ای
کامل و جامع باشیم .دبیر ستاد توسعه فناوری
و صنای��ع دانش بنیان دریایی از س��ازمانها و
ارگانها درخواست نمود تا با معرفی و انعکاس
این رویداد مهم حضور فعال داش��ته باشند و
با ش��رکت در بخش های فناورانه و مسابقات
دانشجویی همکاری جدی داشته باشند .سیف
ابراز امیدواری کرد برگزاری جلسات دبیرخانه
جشنواره و دریافت پیشنهادات اعضا می تواند
ما را با روشهای بهتر جهت رسیدن به این مهم
فراهم نماید ،ضمن اینکه نباید فراموش کنیم به
دنبال چه هستیم .در ادامه جلسه بهنام رضایی
مسئول دبیرخانه جشنواره دریا مسیر پیشرفت
ب��ا اعالم اینکه این جش��نواره در چهار بخش
مهم طرح ها و دس��تاوردهای فناورانه دریایی،
مسابقات دانشجویی ،مسابقات دانش آموزی و
ایده بازار برگزار خواهد شد گفت  :نیاز است با
همکاری و مساعدت ارگانهای دریایی از طریق
فراخوان ،طرح ها و دس��تاوردهای فناورانه به
دبیرخانه ارسال شود که در نهایت از طرح های
برتر تقدیر خواهد شد.وی در ادامه افزود  :بخش

مهم دیگری که با همکاری دانش��گاه ها انجام
خواهد ش��د جشنواره فیلم کوتاه  90ثانیه ای
است که نخستین بار برگزار میگردد .این بخش
از جشنواره با همکاری دانشکاه امیرکبیر واحد
بندرعباس اجرا خواهد شد .وی گفت  :در نظر
داریم همزمان با برگزاری این جش��نواره ملی
در آبان  95با مس��اعدت ارگانها ،نمایشگاهی
از دس��تاوردهای دریایی کش��ور برگزار کنیم.
وی افزود  :مسابقات ش��ناورهای هوشمند با
همکاری دانشگاه شریف ،ایده بازار دانشجویی با
همکاری ارکانها ،مسابقات رباتهای زیر سطحی
و شناور کنترل از راه دور با همکاری پژوهش
سراهای دانش آموزی از دیگر بخشهای مسابقه
در این حشنواره خواهد بود .در ادامه حاضرین
در جلسه پیشنهادای در جهت تدوین برنامه ها
و اقدامات جدید ارائه که مقرر گردید تا جلسه
بعدی دبیرخانه مورد بررسی قرار گیرند .در این
جلسه نمایندگانی از نیرو دریایی ارتش ،نیرو
دریایی سپاه ،آموزش پرورش ،سازمان منطقه
آزاد قشم ،مرکز ملی اقیانوس شناسی ،انجمن
مهندس��ی دریایی ،صدا سیما ،انجمن صنفی
دریانوردی ،انجمن صنفی خدمات کشتیرانی
وابسته ،س��ازمان صنایع دریایی ،شرکت ملی
نفت کش ،شرکت نفت خزر ،نفت فالت قاره و
سازمان بنادر و دریانوردی حضور داشتند.

Marine Engineering
رییسموسسهردهبندیایرانیان:

صنایع دریایی بهدرستی
تعریف نشده است
رییس موسسه رده بندی ایرانیان با بیان اینکه در ایران صنایع دریایی به درستی تعریف
نشده است ،بر لزوم تدوین برنامه جامع صنایع دریایی تاکید کرد.

حس��نرضا صفری رییس موسسه رده بندی
ایرانیان در گفتوگویی با تاکید بر اینکه تعریف
درس��تی از صنایع دریایی نشده است ،اظهار
داشت :در ایران هرگاه سخن از صنایع دریایی
میشود ،فقط صنعت کشتیسازی تجاری آن
هم در حد کشتیهای اقیانوسپیما در اذهان
شکل میگیرد ،این در حالی است که صنایع
دریایی عالوه بر کشتیس��ازی ،شامل صنایع
فراس��احل ،موسسات ردهبندی و حمل و نقل
دریایی است.
عضو هیات مدیره انجمن مهندس��ی دریایی
ایران افزود :برای توس��عه صنایع دریایی ابتدا
باید ویژگیها و مولفههای بخشهای مختلف
صنعت مش��خص ش��ود ،بع��د از آن بهدنبال
چالشها و راهکارهای توسعه باشیم.
صفری ادامه داد :در س��ال جدید باید تعریف
روش��نی از صنای��ع دریای��ی ،بخشبندی ،و
ذینفع��ان ارائ��ه و برنامهه��ای توس��عهای در
پسابرجام تدوین شود.
وی با بیان اینکه توس��عه حمل و نقل دریایی
در توسعه صنعت کشتیسازی تاثیر بسزایی در
صنعت کشتیسازی دارد ،گفت :حیات صنعت
کشتیس��ازی وابسته به س��فارش است و در
صورت افزایش سفارش کشتیرانیها ،صنعت

کشتیسازی رونق خواهد گرفت.
«لزوم تدوین برنامه جامع صنایع دریایی»
این کارشناس حمل و نقل دریایی با تاکید بر
لزوم تدوین برنامه جامع و یکپارچه در صنایع
دریایی ،گفت :مشکالت صنعت کشتیسازی
با بخش��ینگری حل نخواهد ش��د ،بلکه همه
بخشها باید بهصورت یکپارچه عمل کنند.
وی افزود :در طرحها و برنامهها ،اهداف باید به
صورت شفاف و واقعی تدوین شود ،در غیر این
صورت برنامههای تهیه شده ،کمکی به توسعه
این صنعت نمیکند.
به گفته وی با توسعه حمل و نقل دریایی سایر
بخشهای خدماتی مثل موسسههای ردهبندی
نیز رشد خواهند کرد.
هفتاد درصد شناورهای کوچک ساخت داخل
هستند
رییس کمیته قوانین و مقررات انجمن مهندسی
دریایی ایران در پاس��خ به این سوال مبنی بر
اینکه «چند درصد کش��تیهای ایران ساخت
داخل هس��تند» گفت :کش��تیهای ایران در
بخش شناورهای کوچک بالغ بر هفتاد درصد و
در بخش شناورهای بزرگ کمتر از پنج درصد
ساخت داخل هستند.

مهندس صفری:
کشتیهای ایران در
بخش شناورهای
کوچک بالغ برهفتاد
درصد و دربخش
شناورهای بزرگ کمتر
ازپنج درصد ساخت
داخل هستند.

بینالملل
پتانسیل های صنعتی ایران در کنفرانس
اقتصادی ایران – کره

س�الن همایش های دانشگاه شهید بهشتی میزبان
انستیتوی دریانوری کره جنوبی بود ،تا کنفرانسی با
عنوان «»IRAN-KOREA Economic Forum

در این مکان برگزار شود.

دیروز پنجم اردیبهشت نود و پنج ،سالن همایش
های دانشگاه شهید بهشتی میزبان انستیتوی
دریان��وری کره جنوب��ی بود ،تا کنفرانس��ی با
عن��وان «IRAN-KOREA Economic
 »Forumدر این مکان برگزار شود.
در این جلسه نمایندگانی از ایران ،محمدسعید
سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش
بنی��ان دریایی و رئیس هیئ��ت مدیره انجمن
مهندسی دریایی ،حسن رضا صفری مدیرعامل
موسس��ه رتبه بندی ایرانیان ،سعید مظاهری
عض��و هیئت علم��ی کمیت��ه مل��ی اقیانوس
شناسی و محمدعلی حسن زاده مدیرکل مرکز
بررس��ی ها و معاونت راهبردی سازمان بنادر و
دریانوردی ،حول پتانس��یل های صنعتی ایران
در حوزه دریا ،رشد علمی و فارغ التحصیالن و
نیروهای متخصص ایرانی ،پتانسیل های قابل
بهره برداری در بنادر ایران ،از جمله بندر شهید
رجایی ،چابهار و  ، ...بندرعباس به عنوان پورت
بازرگان��ی بزرگ دریای��ی و معرفی هجدهمین
همایش و نمایش��گاه صنایع دریای��ی در ایران
بحث و گفت و گو کردند.
نمایندگان کره جنوبی نیز نسبت به همکاری و
تفاهم در زمینه های مختلف اظهار تمایل کردند
و سواالت متعددی حول پتانسیل های سرمایه
گذاری در بنادر مختلف ایران مطرح کردند.
الزم به ذکر است کره جنوبی از جمله  5شریک
بزرگ اقتصادی ای��ران در صنعت دریایی بوده
است.
در پایان کنفرانس مطابق با نظر طرفین ،مقرر
شد جلساتی تکمیلی به منظور ظهور همکاری
ها و اجرایی شدن آن ها تشکیل شود.
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اخبارانجمن

توسعه ظرفیتهای دریایی در استانهای ساحلی اولویت دارد
رییسانجمنمهندسیدریاییایرانبههمافزاییوهمکاریارگانهاونهادهایخصوصیدولتیدرتوسعهظرفیتهایدریاییاستانهاتاکیدکرد.

س��مینار فرصت های توس��عه فناوری و صنایع
دریایی با حضور رئیس انجمن مهندسی دریایی
ایران و رییس ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش
بنیان دریایی معاونت علمی ریاس��ت جمهوری،
رئیس صندوق توسعه دریایی ،رئیس گروه دریایی
مرکز همکاری های ریاست جمهوری ،جانشین و
دبیر ش��ورای عالی دریایی ،مشاور عالی استاندار،
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
و مسئولین و مدیران اجرایی شهرستان بندرعباس
در س��ازمان صنعت ،معدن و تج��ارت هرمزگان
برگزار گردید .لزوم بررس��ی وضعیت و مشکالت
توس��عه صنایع دریایی کشورمحمدسعید سیف
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه
تا کنون با وجود پیشرفت علم به متوسط عمق دریا
نرسیده ایم افزود :کارهایعلمی بسیاری وجود دارد
که می تواند در اقتصاد کشور ایفای نقش کند .با
توجه به اینکه ایران از نظر رشد علمی در بخش
مهندس��ی دریا رتبه یازدهم را در بین کش��ورها
داراست اما از نظر تولیدات و حجم درآمد در رتبه
باالیی نیست .وی در ادامه توسعه تولید انرژی های
همچون انرژی های بادی در دریا و گردش��گری
دریایی که درآمدی معادل سه برابر درآمد کشتی
سازی را دارد ،از جمله عوامل ایجادکننده توسعه
توس��ط دریا قلمداد نمود و گفت  :عمده مشکل
توسعه فناوری های دریایی پیدا نکردن علوم در
حوزه دریا توجه نداش��تن مدیران و مسئوالن با
تخصص های غیرمرتبط به دریا ،آب و مغفول واقع
شدن این ظرفیت است .محمدسعید سیف تربیت
تعداد بسیار مهندس بدون تامین زمینه اشتغال،
فرهنگ بخش��ی نگری رای��ج در جامعه فعلی و
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مشکالتی همچون عدم تامین تسهیالت و قوانین
کار عاملی در عقب ماندن کشور در زمینه دریاها
دانس��ت .رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با
اشاره به لزوم بررسی وضعیت و مشکالت توسعه
صنایع دریایی کش��ور و ضرورت توسعه دریایی
به خصوص در اس��تان هرمزگان ،تاکید کرد  :هم
افزای��ی و همکاری ارگان ها و نهادهای خصوصی
دولتی در توسعه ظرفیت های دریایی استانها باید
در اولویت قرار گیرد.استفاده مناسب از ظرفیتهای
داخلی خلیل قاس��می رئیس س��ازمان صنعت،
مع��دن و تجارت هرم��زگان وضعیت مجوزهای
صنعتی موج��ود در حوزه صنای��ع دریایی را 28
مجوز با سرمایه گذاری  1361419میلیون ریال و
اشتغالزایی  1651نفر و با اشاره به پروانه های بهره
برداری در این ح��وزه پرداخت و افزود 63 :پروانه
بهره برداری در حوزه های ساخت و تعمیر شناور
فلزی ،ساخت و تعمیر شناور فایبرگالس ،ساخت
و تعمیر ش��ناور چوبی ،س��اخت قطعات شناور،
با س��رمایه گذاری  1222میلیارد ریال و اشتغال
 4967نفر صادر شده است.
وی در ادامه اظهار داشت 8373 :فروند شناور در
استان هرمزگان به ثبت رسیده است که در سال
 93تعداد ش��ناورهای ساخته شده  177فروند و
در س��ال  94بالغ بر  59فروند ساخته شد .رئیس
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان اهم
مشکالت حوزه صنایع دریایی را رکود در صنعت
حمل و نقل دریایی ،نبودن تسهیالت با نرخ قابل
توجیه و دوره مناسب بازپرداخت در بخش ساخت
و تعمیر ش��ناور ،هزینه باالی سرمایه گذاری در
بخش س��اخت و تعمیر ش��ناورهای فلزی ،عدم
برخورداری متقاضیان از تسهیالت صندوق توسعه
صنایع دریایی ،هزینه باالی س��اخت و تعمیرات
ش��ناورها در مقایس��ه با سایر کش��ورهای حوزه
خلیج فارس بیان نمود .قاسمی در راستای تحقق
شعار " اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل" مهمترین
اهداف را توس��عه س��واحل مکران تا چند س��ال
آینده ،دانس��ت و اظهار داشت :احیای واحدهای
موجو ِد منطقه و هدایت سرمایه گذاران به صنایع
دریایی از جمله ساخت و تعمیر شناورها ،تالش در
جهت فعالسازی و تخصصی نمودن هر چه بیشتر
صندوق توسعه صنایع دریایی ،اعطای نقدینگی
به مالکان ش��ناور با نرخ قابل توجیه برای ساخت
و تعمیر شناورهای دریایی از اهم موارد می تواند
باشد .وی در پایان پایش و رفع مشکالت واحدهای

راکد و طرح های نیمه تم��ام و راه اندازی مجدد
آنها ،تخصیص یارانه به صنایع دریایی و بخشهای
مرتب��ط ،حمایت ویژه از طرحهای نو و س��اخت
شناورهای پیشرفته و استفاده از مزایای طرحهای
دانش بنیان ،علمی نمودن روش ساخت شناورهای
سنتی ،ایجاد جذابیت برای مالکان شناور جهت
انجام تعمیرات در حوضچه های موجود در داخل
کش��ور و استفاده مناس��ب از ظرفیتهای موجود
جهت تعمیرات شناورهارا مهمترین موارد عنوان
کرد .اعطا تسهیالت با سود تک رقمی برای طرح
های دانش بنیان صنایع دریایی مهرداد مظفری
رئیس صندوق توسعه دریایی پس از توضیح قانون
توسعه و حمایت از صنایع دریایی ،چشم انداز این
صندوق را در افق  ، 1404صندوق توسعه صنایع
دریایی مرجعی اس��ت برای تبدیل ظرفیتهای
دریایی کش��ور به منافع ملی پایدار عنوان کرد و
گفت :ماموریت ما  ،تامین و حمایت مالی در حوزه
صنایع دریایی کش��ور در بخش س��ختافزاری و
نرمافزاری است.
رئیس صندوق توسعه دریایی سیاستها و اهداف
کالن را حمایت از بازار ساخت انواع شناور ،حمایت
از بازار تعمیرات شناور ،حمایت از توسعه زیرساخت
صنایعدریایی،حمایتازصادراتوافزایشتعامالت
بینالمللی ،حمایت از توسعه نرمافزاری صنعت،
حمایت از زنجیره تامین صنعت کشتی سازی و
تولیدات داخلی ،نظارت بر صنعت و س��اماندهی
بازار ،جلب رضایت مشتریان و ذینفعان صندوق
و س��رمایهگذاری در طرحهای توسعه ،مشارکت
با بخش خصوصی و درآمدزایی دانس��ت .وی در
ادامه به سبد محصوالت و خدمات قابل ارایه این
صندوق اشاره کرد و گفت  :ارایه انواع تسهیالت،
صدور انواع ضمانتنامه ،جذب منابع مالی و تامین
مالی پروژهها ،پوشش ریسک ،کمکهای بالعوض
و یارانه و انواع سرمایهگذاری در صنایع دریایی از
اهم خدمات قابل ارائه این صندوق به ش��مار می
آید .رئیس صندوق توسعه دریایی در ادامه افزود:
این صندوق به طرح های صنایع دریایی که دانش
بنیان هستند ،تسهیالتی با سود تک رقمی اعطا
خواهد کرد .دکتر مظفری در پایان برنامههای سال
 1395این صندوق را تشریح کرد .در پایان دکتر
محمدسعید سیف رئیس انجمن دریایی ایران و
رییس ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری به سواالت
حاضرین در جلسه پاسخ داد.

Marine Engineering
معرفیپایاننامه

مدل سازی ،کنترل و بهبود رفتار دینامیکی شناورهای تندرو
در آب آرام و مواج
مدل سازی ،کنترل و بهبود رفتار دینامیکی شناورهای تندرو در آب آرام و مواج عنوان پایان نامه مقطع دکتری رشته مهندسی دریا دانشكده
مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

ت��ز دکت��ری محمدحس��ین کریمی ب��ا عنوان
«مدلس��ازی ،کنترل و بهب��ود رفتار دینامیکی
ش��ناورهای تندرو در آب آرام و مواج» در رشته
مهندس��ی دریا با همکاری اساتید دکتر مجید
عباسپور فرد طهرانی و دکتر محمدسعید سیف
ارائ��ه ش��د .چکیده این پای��ان نام��ه را در ادامه
میخوانید:
شناورهاي تندرو هنگام عملکرد در دریای مواج،
حرکات و ش��تابهای عمودی نس��بتاً زيادي را
تجربه میکنند .در آب آرام نیز عدم تعادل طولی
ممکن است ایجاد و با افزایش سرعت ،دامنه آن
افزایش یابد .اثراتی که اين موارد بر کارکرد خدمه،
سیستمها و تجهیزات اصلی و فرعی شناور دارد
باعث میشود که بهبود رفتار دینامکی شناورها
در آب آرام و مواج به عنوان یکی از ش��اخههای
اصلی تحقی��ق در این حوزه تلقی ش��ود .دراین

رساله اثرات مربوط به اینترسپتور با ارتفاع ثابت
و قاب��ل کنترل ب��ر روی رفتار دینامیک��ی از دو
روش نظری و تجربی بررس��ی ش��ده اس��ت .در
روش تجربی اثرات اینترسپتور بر رفتار دینامیکی
ش��ناورهای تندرو در آب آرام از طریق آزمایش
مدل یک شناور مونوهال و یک شناور کاتاماران با
و بدون اینترسپتور بررسی شده است .همچنین
برای بررسی میزان اثربخشی اینترسپتور در امواج
مدل شناور کاتاماران با و بدون اینترسپتور با تیغه
ثابت و مجهز به سیس��تم کنت��رل اتوماتیک در
تانک تست در امواج آزمایش شده است و میزان
اثربخشی سیستم کنترل اتوماتیک اینترسپتور بر
کاهش حرکات و شتابهای عمودی مدل بررسی
شده است .در روش نظری فرموالسیون حرکت
شناورهای تندرو در آب آرام و مواج با استفاده از
روش ساویتس��کی و اصالحات الزم انجام و با در

نظر گرفتن نیروهای ناش��ی از اینترسپتور ،مدل
ریاضی حرکت ش��ناور تندرو در آب آرام ومواج
تهیه شده است .از طریق کاربرد کنترل بهینه و
توسعه معادالت حرکت در فضای حالت با کاربرد
الگوريتم ( ،)LQRشبیهسازی رفتار شناورهای
تندرو در محیط MATLAB-SIMULINK
طرحریزی شده است .نتایج هر دو حوزه تجربی
و نظری اثربخشی اینترسپتور را برای بهبود رفتار
ش��ناورهای تندرو تصدیق نموده و تطابق نسبتاً
قابل قبول نتایج شبیهسازی و تجربی ،قابلیتهای
م��دل ریاضی را برای تخمین رفتار ش��ناورهای
تندرو در فازه��ای اولیه طراحی تایید مینماید.
همچنین نتایج به دست آمده استفاده از فیدبک
حرکات (هی��و و پیچ و مش��تقات اول آن) را به
عنوان سیگنال کنترل حرکات تصدیق مینماید.
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اخبارکشتیسازی

فراهم کردن زیرساخت تفکری در کشتی سازی
س�مینار هم اندیش�ی با موضوع « ضرورت تدوین جایگاه صنایع تولیدی دریایی در راهبرد اقتصاد مقاومتی در فضای پس�اتحریم» در
دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

پنجم اردیبهشت نود و پنج سمینار هم اندیشی
با موضوع «ضرورت تدوین جایگاه صنایع تولیدی
دریای��ی در راهبرد اقتص��اد مقاومتی در فضای
پساتحریم» در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
در این سمینار مدیران ،متخصصان و نمایندگانی
از س��ازمان بن��ادر و دریانوردی ،ش��رکت ملی
نفتکش ،صندوق توسعه صنایع دریایی ،شرکت
های کشتیرانی ،ش��ورای عالی صنایع دریایی و
نیروی دریایی جمهوری اس�لامی ایران و سایر
ارگان ها و شرکت ها حضور داشتند.
در بخش��ی از این سمینار کارشناسان و مدیران
دولت��ی و خصوص��ی در مورد مس��ائل مختلف
خصوصا مشکالت کشتی سازی در ایران بحث
و تبادل نظر کردند که مشروح صحبت ها را در
ادامه می خوانید :
مهندس مرندی نماینده شورایعالی صنایع دریایی
 « :صحبتم را با سوالی شروع می کنم  :اگر 15
میلیارد دالر کار هست ،چرا  5میلیارد آن باید به
داخل سپرده شود؟ اگر به بحث صنعت برگردیم،
صنعت دریایی داخلی ایران این توانایی را دارد و
ظرفیت ها فراهم است؛ به هر حال در گزارشات
این موضوع به وضوح قابل تش��خیص است .ما
در ابتدا باید برای سیس��تم دریایی داخل طرح
جامعی را مدون و ه��دف گذاری کنیم و معیار
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داشته باشیم ،اینکه  5میلیارد از سفارشات را به
داخل اختصاص دهیم ،ناپخته است .برنامه باید
بر اساس شرایط بومی کشور باشد و نه این معیار
که اولویت با کشورهای دیگر باشد .از تجربیات
کش��ورهای دیگر در م��وارد و اولویت هایی و از
راهکارهای نوین آن ها می توان اس��تفاده کرد.
مهندس مرندی :شاید در
کشورهای دیگرمسائل مالی
اولویت اول نباشد ،ولی در
ایران یکی ازمسائل اصلی
ما تامین منابع مالی است.
با توجه به زیرساخت های
فیزیکی و بسیاری توانمندی
های دیگر ،با توجه به قانون
 51درصد نصف سفارشات
یعنی نزدیک به به هفت تا
هشت میلیارد می تواند به
داخل سپرده شود.

شاید در کش��ورهای دیگر مسائل مالی اولویت
اول نباش��د ،ولی در ایران یکی از مسائل اصلی
ما تامین منابع مالی است .با توجه به زیرساخت
های فیزیکی و بسیاری توانمندی های دیگر ،با
توجه به قانون  51درصد نصف سفارشات یعنی
نزدیک به به هفت تا هشت میلیارد می تواند به
داخل سپرده شود .مسئله اصلی کسب دانش در

زمینه های مختلف و استفاده از دهکده جهانی
اقتصادی است .چارچوب بانک ها و سیستم مالی
داخلی با توجه به عدم شناخت از صنعت دریایی
مش��کالت زیادی را در زمینه تزریق پول ایجاد
می کنند .بخش دانشگاهی و بخش های دیگر
باید کمک کند که روند س��لیس و واضحی که
در تزری��ق مالی در دنیا وجود دارد در صنعت ما
هم جریان یابد .در ادامه در مورد زیرس��اخت ها
صحبت می کنم؛ ما دو بخش در زیرس��اخت ها
داریم  :زیرساخت های فیزیکی که ما در این زمینه
ظرفیت های زیادی داریم و دیگری زیرس��اخت
های دانشی و علمی است .ما باید از امکاناتی که
در  dry dockها وجود دارند و ش��رکت های
معظمی مثل صدرا و ایزاوایکو و با فراهم ش��دن
زیرس��اخت تفکری برای تولید مداوم ،استفاده
کنیم .بنابراین ما باید تفکر تولید و ساخت مداوم
را به عنوان یک زیرساخت در نظر داشته باشیم.
اگر سفارشات مداوم همانند آنچه که به شرکت
های کره ای داده می شود(مثال  40فروند را در
برنام��ه ها معین می کنند و به صورت  17تایی
س��فارش داده می ش��ود) در صنایع داخلی هم
به همین شکل س��فارش داده شود که توان آن
هم وجود دارد ،می توان زیرساخت تفکری را با
کمک فضای آکادمیک ایران مهیا کرد».
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اخبارانجمن
اهمیت نقش «آموزش پذیری» در صنایع
دریایی

دکتر ش��هراد کوکبی استاد دانشگاه  « :ببینید ما در برهه ای سفارش تانکر شاتل را گرفتیم ،در
زمانی که ظرفیت کارخانه تکمیل بود و هم اکنون ننگی بر پیشانی صنعت کشتی سازی است.
همین  5میلیارد هم پروژه سختی است ،چون ما ظرفیت سنجی کردیم به این شکل که صدرا و
ایزوایکو و سایر را بررسی کردیم ،حوضه خشک هم که هنوز تکمیل نیست».
مهندس رشدی رئیس پروژه های طراحی و ساخت شرکت ملی نفت کش ایران  « :ببینید با مثالی
در مورد پروژه هایی که ش��رکت ملی نفت کش ایران واگذار کرده موضوع آش��کارتر می شود 3 :
فروند کشتی  63هزار تنی شاتل تانکر که ما برای ساخت آن ها بیش از  97میلیون دالر پیش
پرداخت کردیم ،در صورتی که قرارداد هر کشتی  40میلیون دالر بسته شد یعنی منابع مالی به
وفور در دسترس سازنده قرار گرفته بود ،اما چه مسائلی باعث شد این کشتی ها ساخته نشود؟ به
نظر من مسائل زیرساختاری و مدیریتی و سایر مشکالت است .ببینید ما در سال  2003سه فروند
کشتی  product chemical tankerبه کره جنوبی سفارش دادیم و همزمان دو فروند را به
کشتی سازی ایزوایکو سپردیم .من شخصا به عنوان مدیر پروژه در کره جنوبی مستقر شدم؛ کشتی
اول هفت ماهه و کشتی دوم  8.5ماهه و کشتی سوم  10ماهه ساخته شد و به موازات هم ساخت
س��ه کش��تی پیش می رفت :یعنی در عرض یازده ماه سه فروند کشتی product chemical
 tankerتوس��ط هیوندایی میپو داک یارد کره جنوبی س��اخته ش��د و هم اکنون بعد از سیزده
سال هرکدام از آنها  90میلیون دالر سود عاید شرکت ملی نفتکش کرده است .در مقابل دو فروند
کشتی که در همان زمان و با همان لیست و مشخصات فنی به شرکت ایزوایکو دادیم ،بعد از دوازده
سال هنوز  70درصد کشتی اول ساخته شده و  5درصد کشتی دوم هم ساخته نشده ،در صورتی
که منابع مالی که ما در اختیار شرکت ایزوایکو گذاشتیم ،هر کشتی  24میلیون و  890هزار دالر
قراردادش بس��ته ش��د در حالی که ما  43میلیون و  600هزار دالر پول دادیم و هنوز کشتی اول
بعد از این همه مدت تکمیل نشده است .این درست است که منابع مالی شرط مهمی است ولی
می خواهم بیشتر در مورد مسائل مدیریتی،زیرساختاری و سیستمی صحبت کنیم و باید سریع
تر آن ها را به روز کنیم .به نظرم بهتر است در مورد نمونه های زنده ای که در صدرا و ایزوایکو (
که کشتی سازیهای اول داخلی ما هستند) بحث شود و ببینیم نقاط ضعف ما در ساخت کشتی
چه بوده است؟ بررسی کرده ایم که هزینه ها در کجا اتالف شده است؟ این نمونه های زنده باید
مطالعه و بررسی شود ،در عین حال که تجربیات تلخی است.
نکت��ه دیگ��ر اینکه هزینه کارگر ایرانی  3.5دالر و ارزان اس��ت ،ولی م��ی دانید در مجموع مثال
 VLCCکه در کره جنوبی با  500هزارنفر ساعت ساخته می شود در ایران شاید با  4میلیون نفر
ساعت ساخته شود .وقتی صدرا به ما پیشنهاد داد که یک کشتی را  100میلیون دالر می سازیم
اصال مقرون به صرفه نیست چون به معنای بیش از  5میلیون نفر ساعت است».

جلسه کمیته آموزش و تحقیقات در محل انجمن
مهندس��ی دریایی ایران برگزار و در این جلس��ه
گزارش جلس��ه آموزش در شورای عالی صنایع
دریای��ی و آیین نامه کمیته آموزش و تحقیقات
بررس��ی شد و در ادامه مس��ائل جاری آموزش و
تحقیقات دریایی و بند قطعنامه همایش هفدهم
در رابطه با کمیته آموزش و تحقیقات به تفصیل
موردبحثقرارگرفت.عباسنوبختیرییسکمیته
آموزش و تحقیقات انجمن مهندسی دریایی ایران،
در ابتدای جلس��ه با اشاره به اینکه مسئله مهم
عمق مهارت در آموزش است ،افزود« :بحث اصلی
م��ا همواره این بوده که ابتدا باید با ارزیابی دقیق
امکانات آموزش��ی کاستی ها بررسی شود و بعد
اقدام عملی صورت بگیرد ».کاپیتان خدایاری در
ادامه با تایید صحبت های دکتر نوبختی ،گفت:
« یکی دیگر از مس��ائل به ثمر نشستن جلسات
در عمل اس��ت .گاهی در طی برگزاری جلساتی،
مطالعاتی آغاز می شود ولی به دلیل عدم اطالعات
کافی به سرانجام نمی رسد و نیمه کاره رها می
شود ».مسئله دیگری که در ادامه جلسه بررسی
و مورد بحث قرار گرف��ت ،موضوع آموزش های
دریایی و واگذاری آن به وزارت علوم و تحقیقات
یا سازمان بنادر و دریانوردی بود ».در این جلسه
اعضای کمیته با تاکید بر نقش «آموزش پذیری»
توافق داش��تند که نباید به تجرب��ه صنعتی یا
تحقیقات دانشگاهی صرف اکتفا کرد و فعالیت
آن ها در کنار یکدیگر مهم اس��ت .در آیین نامه
کمیته ،اعضا روی نقش تسهیلی و برنامه ریزی
برای نزدیک کردن نقش دانشگاه و صنعت بحث
و تبادل نظر کردند .دکتر عباس نوبختی در ادامه
با اش��اره به اینکه در همایش های دریایی ،بحث
های آموزشی و تحقیقاتی همواره مورد توجه ما
بوده ،تاکید کرد « :انجمن مهندسی دریایی ایران
هیچگاه در قید و بندهای اداری معمول نبوده و
همواره سعی داشته برای رسیدن به هدف نهایی،
عملی و اجرایی فعالیت داشته باشد».
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گفتوگوبامحمدمونسان،کارشناسارشدصنعتدریاییکشور:

جهش کشورهای فقیر و غیر صنعتی برای حضور جدیتر در
صنایعکشتیسازی

مدتی پیش صحبت ها و اخباری از سوی مدیران دولتی صنعت دریایی ایران با محوریت «صرفه اقتصادی سفارش ساخت کشتی به خارج
از کشور» منتشر شده بود .در همین زمینه گفت و گویی را با محمد مونسان از کارشناسان ارشد صنعت دریایی کشور انجام داده ایم که
در ادامه می خوانید:

پ�س رقاب�ت ش�دیدی برای
تصاح�ب این صنع�ت در دنی�ا در جریان
است؟

در ابتدا پاسخ به یک سوال اساسی :گقته میشود
که صنعت کشتی سازی یک صنعت چندان سود
ده نیست و حاشیه سود در حدود  10درصد دارد.
بنابراین آیا س��رمایه گذاری روی این صنعت کال
درست و بصرفه است؟
یکی از ترفندهایی که ب��رای زمین زدن صنعت
کشتیسازی استفاده میشود اتفاقا همین بحث
حاشیه سود  10درصدی است .در ابتدا باید گفت
کهمشخصاارزشافزودهصنایعکشتیسازیمانند
مثال صنایع هوانوردی و فضایی نیست ولی حاشیه
سود  10درصد هم یک برداشت اشتباه است .این
سود (که البته در صورت افزایش بهرهوری تا 35
درصد نیز گزارش شده است) سود خالص انتهای
کاراستدرحالیکهسوداصلیصنعتکشتیسازی
در حلقه دوم یعنی زنجیره تامین قطعات است.
بدین معنی که یک کشتی از هزاران قطعه تشکیل
ش��ده است که صدها شرکت قطعهساز با فروش
قطعات به کارخانه کشتیسازی ،سود آن را می-
برند .در واقع در یک دیدگاه ملی ،اگر یک کشور
خودش اغلب تجهی��زات (ونه تمام تجهیزات) را
تولید کند (مانند کره و ژاپن) ،میتواند ادعا کند
که سودآوری صنعت کشتیسازی برایش بیش از
 70درصد بوده اس��ت نه  10درصد .البته قانونی
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در صنعت کشتیسازی وجود دارد که میگوید:
«کشتیسازی برای کشوری مقرون بصرفه است
که خودش قطعهس��از باشد» یعنی کشوری که
درصد باالتری از سود در کشتیسازی را میخواهد
باید بتواند قطعه سازی و تامین تجهیزات بیشتری
انجام دهد مثال در ژاپن  90درصد ،کره  80درصد
و چین  70درصد تجهیزات کش��تی را خودشان
تولید میکنند .البته باید گفت که هیچ کشوری
 100درصد تجهیزات کش��تی را خودش تولید
نمیکند چون اصال منطقی نیست ولی از طرف
دیگر ،کش��وری که کمتر از  10درصد تجهیزات
کشتی را خودش تولید میکند ،نمیتواند خود را
کشتیساز بنامد« .زنجیره تامین تجهیزات» اگر
بصورت بومی باش��د ،هم در کاهش هزینه و هم
کاهش زمان ساخت و هم افزایش اشتغال ،نقش
محوری دارد .کشوری که زنجیره تامین تجهیزات
را شکل نداده باید هر قطعه کشتی را از یک جای
دنیا تهیه کند و لذا تبعات زمان جابجایی ،هزینه
حمل و نقل و بیمه و همچنین ریسکهای خرید
خارجی را متحمل شود .لذا کشوری مانند ژاپن
میتواند اطمینان داش��ته باشد که در هر قرارداد
صنعت کشتیسازی 70درصد سود عاید کشورش
شده است.

بله .هم��واره در طول تاری��خ معاصر و حتی هم
اکن��ون ،رقابت س��ختی ب��رای تصاحب صنعت
کشتیس��ازی بین کش��ورهای اروپایی و شرق
آسیا در جریان بوده اس��ت .با سرچ در اینترنت،
ش��کایتهای متعددی از کش��ورهای اروپایی به
سازمان تجارت جهانی میبینید که مدعی بودند
کشورهای آسیایی برای تصاحب بازار کشتیسازی
سوبس��یدهای دولتی میدهن��د و قوانینی وضع
میکنن��د که مغایر با قوانین تجارت آزاد اس��ت.
تقالی آنها برای نجات کشتیس��ازی در اروپا بود
که در نهایت هم فایدهای نکرد و اغلب کارخانجات
کشتیس��ازی اروپا ورشکست ش��دند بطوریکه
امروزه کمتر از  2درصد بازار کشتیسازی دنیا را
در اختیار دارند و آس��یاییها با  97درصد ،مالک
بالمنازع این صنعت هستند .جالب است که برخی
کشورهایغیرمطرحآسیاییمانندفیلیپین،تایوان
و ویتنام نیز جهش بزرگی در صنعت کشتیسازی
داشتهاند که متخصصین ما با مطالعه علل جهش
آنه��ا میتوانند الگوهایی ب��رای صنایع خودمان
پیش��نهاد کنند بخصوص در مورد کش��ورهای
فقیر و غیرصنعتی مانند فیلیپین و ویتنام .هند
نیز برنامهریزی و سرمایهگذاریهای گستردهای
برای حض��ور جدیتر در صنایع کشتیس��ازی
انجام داده اس��ت که احتماال نام هند را هم ظرف
 5سال آینده جزء کشتیسازان آسیایی خواهیم
دید .مطابق آمار سال  ،2015کره جنوبی همچنان
رتبه اول کشتیسازی دنیا را در دست دارد .امروزه
بزرگترین کشتیسازان دنیا به ترتیب عبارتند از:
ک��ره ( 41درصد) ،ژاپ��ن ( 29درصد) ،چین (24
درصد) ،فیلیپین ( 3درص��د) ،تایوان ( 1درصد)،
آلمان ( 0/8درصد) و ویتنام ( 0/6درصد).

Marine Engineering
فکر میکنید علت اصلی هجوم
کشورهای آسیایی برای تصاحب صنعت
کشتیسازیچیست؟

علت اصلی چیزی جز ایجاد اش��تغال نیست .با
مطالعه جمعیت این کش��ورها متوجه میشوید
که عمدتا دارای جمعیت باال یا چگالی جمعیت
(نسبت جمعیت به مساحت) خیلی باال هستند و
صنایع کشتیسازی برای آنها بهترین گزینه است.
مثال چین با  1میلی��ارد و  370میلیون ،ژاپن با
 127میلی��ون ،فیلیپین با  100میلیون و ویتنام
ب��ا  90میلیون .ایجاد اش��تغال فراوان که معضل
جدی دنیای مدرن امروز اس��ت .مثال کشور کره
از نظر ایجاد اشتغال ،صنایع کشتیسازی با ایجاد
 130هزار شغل ،رتبه س��وم را در ایجاد اشتغال
بعد از صنایع الکترونیک و خودرو داش��ته است.
مزیت ویژه صنعت کشتیسازی در این است که
با صنایع جانبی متعدد و متنوعی در ارتباط است
که در صنایع الکترونیک و خودرو موجود نیست.
اصطالحا گفته میشود که صنایع الکترونیک با
 10صنعت جانبی و خودرو با  60صنعت جانبی
و صنایع کشتیس��ازی با  100صنعت جانبی در
تماس است .جالب اس��ت که در بسیاری موارد،
این صنایع جانبی رقیب یکدیگر نیس��تند بلکه
مکمل هم در ایجاد اش��تغال هستند .مثال فوالد
صنعت خودرو با کشتیسازی کال متفاوت است
یا همینطور موتورهای دیزل دریایی با موتورهای
بنزینی یا دیزلی خودرو و غیره .به همین دلیل است
که مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی در دنیا برای
ایجاد اشتغال پایدار و فعالسازی زنجیره وسیعی از
صنایع جانبی ،بر دو صنعت خودرو و کشتیسازی
بط��ور خاص تاکید میکنن��د در حالیکه صنایع
الکترونیک ،علی رغم گردش مالی باال و سود دهی
مناسب ،از این مزیت برخوردار نیست .مسئله دیگر
اینست که صنعت کشتیسازی بدلیل ابعاد بزرگ
کشتی و غیر سری س��از بودن آنها ،یک صنعت
کامال اش��تغالزا و تقریبا دستی و غیر اتوماسیون
میباش��د که اتفاقا اش��تغال کارگری باالیی دارد
در حالیکه مثال در صنعت ساخت هواپیما چنین
نیست و اغلب افراد شاغل در آن نه کارگر معمولی
بلکه اف��راد متخصص با تحصیالت دانش��گاهی
هستند .از دیدگاه کالن ،قابلیت یک صنعت برای
ایجاد اشتغال برای کارگران معمولی یک مزیت
خاص است.

کال در سال بطور متوسط چند
فروند کشتی در دنیا ساخته میشود؟

بازار س��اخت کشتی معموال توسط تناژ ناخالص
 GTبیان میش��ود که البته هرس��اله وابسته به
وضعیت اقتصادی کش��ورها تغییر می یابد .اخیرا
کتابی با عنوان «توس��عه صنعت کشتیسازی»
در س��ه جلد از ط��رف صندوق توس��عه صنایع
دریایی چاپ ش��ده و فای��ل آن نیز روی اینترنت
موجود است .این کتاب به مطالعه دقیق صنعت

اگرایران بتواند فقط
 10درصد بازارداخلی
خودش را تامین کند
ظرفیت کشتی سازی
ایران تکمیل خواهد
شد.
کشتیسازی دنیا پرداخته و مطالعه آن را به همه
دوس��تان س��فارش میکنم .ولی یک تخمین
میانگین از بازار تعداد س��اخت کشتی (مستقل
از نوس��انات اقتصادی سالیانه) میتواند از طریق
تعداد کل کش��تیهای دنیا و تقسیم آن بر طول
عمر کش��تی بدست آید .کشتیها معموال بعد از
 20سال طبق قوانین ردهبندی باید از رده خارج
میشوند که البته اگر تعمیرات اساسی و تمدید
کالس و اجاره به کش��ورهای جهان سوم هم در
نظر گرفته ش��ود میتوان طول عمر  30ساله را
برای یک کشتی در نظر گرفت .امروزه حدود 79
هزار کشتی تجاری در دنیا وجود دارد شامل28 :
هزار فروند کشتی کوچک (زیر  500تن) 37 ،هزار
فروند کشتی متوسط (بین  500تا  25000تن)،
 9500فروند کش��تی بزرگ (بین  25تا  60هزار
تن) و  4500فروند کشتی خیلی بزرگ (بیش از
 60هزار تن) .تعداد ناوگان کشتیهای نظامی دنیا
هم حدود 8هزار فروند است .لذا مجموعا چیزی در
حدود  87هزار فروند کشتی در دنیا وجود دارد که
اگر ظرف  30سال از رده خارج شوند ،سالیانه بطور
متوسط باید  2900فروند کشتی اقیانوسپیما در
دنیا س��اخته شود که یک بازار خوب و پر رونق و
دائمی است که علت آن هم مشخص است .چون
بیش از  90درصد حمل و نقل از طریق دریا انجام
میشود که به معنی پشتیبانی  71درصد از سطح
کره زمین (دریاها و اقیانوسها) است و بصرفهترین

نوع حمل و نقل در کل دنیاست .علت آن را باید
در مصرف س��وخت برای حمل و نقل بار در نظر
گرفت :مصرف س��وخت (بر حسب لیتر سوخت
در هزار تن -کیلومتر جابجایی بار) برای دریایی
( 2/5و البته کمترین) ،ریلی  ،10جادهای (تریلی)
 25و جادهای (کامیون)  40و هوایی  220است.
بدیهی است که با وجود این تفاوتهای آشکار ،هرگز
صنعت کشتیرانی و تبع آن صنعت کشتیسازی
از رونق نخواهند افتاد چون هیچ جایگزینی وجود
ندارد.
است؟

بازار کشتیسازی ایران چگونه

در مورد بازار کشتیس��ازی ایران نیز گزارش��ات
دیگری بر روی س��ایت توسعه فناوری و صنایع
دانش بنیان دریایی قرار گرفته که گزارشات جالب
و کاملی هس��تند از تعداد شناورهای موجود در
ایران ،کشتیهای ساخته ش��ده در سنوات قبل
در ای��ران ،وضعیت کارخانجات کشتیس��ازی و
س��ازندگان تجهیزات دریایی .این گزارشات باید
خیلی پیش از اینها منتشر میشدند و امیدوارم
هر  3-2سال یکبار بروز رسانی شوند .مطالعه آنها
را هم توصیه میکن��م .در اینجا نمیخواهم آن
مطالب را تکرار کنم ولی فقط باید بدانیم که اگر
ای��ران بتواند فقط  10درصد بازار داخلی خودش
را تامین کند ظرفیت کشتی سازی ایران تکمیل
خواهد شد.
نحوه حمایت از کشتی سازها
در خارج از کشور و مقایسه آن با حمایت
های داخلی چگونه است؟

ابتدا باید توجه کنیم که چرا دولتهای کشورهای
پیش��رفته تا این حد روی صنعت کشتیسازی
تعصب دارند و ت��ا این حد حمایت میکنند که
البته همه شما میدانید و من نمیخواهم حرف
تکراری بزنم ولی بطور مختصر میتوان گفت :ایجاد
اشتغال زیاد ،فعالسازی زنجیره تامین تجهیزات و
قطعات ،آبادانی مناطق ساحلی ،ایجاد گردش مالی
زیاد و مولد و خودکفایی در تامین امنیت و ناوگان
نظامی .ولی علت اصل��ی و محوری همان ایجاد
اشتغال است .دولتها میدانند که بیکاری جوانان،
تبعات و خسارات فردی ،اجتماعی و امنیتی زیادی
را تحمیل میکند که هزینههای آن باید از جیب
دولت پرداخت شود .لذا مسئله ایجاد اشتغال در
دنیای امروز یک عامل محوری اس��ت بخصوص
در کشورهای پرجمعیت .مثال در چین وقتی به
فردی مجوز تاس��یس هتل داده میش��ود شرط
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دریافت تسهیالت آنست که مثال برای  200نفر
اشتغال ایجاد کند .به همین دلیل است که شما
در آنجا وقتی وارد یک هتل میشوید با انبوهی از
خدمه مواجه میش��وید! .حال ازاین نظر ،صنعت
کشتیسازی یک مزیت ذاتی و طبیعی دارد و آن
اینست که بدلیل دستی بودن بسیاری از کارها،
اشتغال بسیار باالیی ایجاد میکند .برای کشوری
که خودش تامین کننده تجهیزات جانبی باشد
در ازای هر ش��غل داخل کارخانه تا  5ش��غل در
بیرون کارخانه ایجاد میشود و برای شرکتی که
قطعهساز نباشد در ازای هر شغل داخل کارخانه،
یک شغل در بیرون کارخانه ایجاد میشود .در واقع
دولتها ،ممنون شرکتهای کشتیسازی هستند
که با ایجاد اش��تغال ،هزینههای دولت را کاهش
میدهن��د و لذا دولتها خود را موظف به حمایت
از ای��ن صنعت میدانند به گون��های که در هیچ
صنعت دیگری نظیر ندارد .مثال 100-90درصد
قیمت کشتی را وام میدهند با سود  3-2درصد
و بازپرداخت  20- 10س��اله و شروع بازپرداخت
پس از عملیاتی شدن کشتی! .معافیتهای مالیاتی
وهمچنین یارانهمستقیمدولتی(کهالبتههیچگاه
ثابت نشده ولی ادعا میشود که تا  5درصد هزینه
کل کشتی میباشد) از دیگر تسهیالت ارائه شده
به کشتیس��ازان اس��ت .البته این تسهیالت به
نوعی به کش��تیران و مالک کشتی داده میشود
به شرطی سفارش ساخت کشتی را به آن کشور
بدهد .همین وام  100-90درصدی با سود 3-2
درصد از عوامل اصلی جذب سفارشات خارجی در
اینکشورهاست.
ب�ه نظ�ر ش�ما جای�گاه ما در
صنعت کش�تی س�ازی در دنیا و در ایران
چگونه اس�ت؟ مزیت نس�بی م�ا در این
صنعتچیست؟

ایران متاس��فانه جایگاه مناسبی فعال در صنعت
کشتیسازی ندارد .طبق آمار اعالم شده ازطرف
مسئولین کشور ،ایران از س��ال 1380تا 1393
توانسته اس��ت  250فروند شناور سایز متوسط
(زیر  5هزار تن  )GTبس��ازد که بطور متوسط
س��الیانه  19فروند بوده و سهم آن کمتر از 0/1
درصد و رتبه  29را در دنیا به خود اختصاص داده
است .مزیتهای نسبی ما در این صنعت عبارتند
از -1 :نی��روی کار ارزان  -2انرژی ارزان -3وجود
ناوگان ملی بزرگ کش��تیرانی تجاری و نفتکش
برای تامین سفارشات ساخت و تعمیرات.
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تامین مالی کمتر بود چون پروژهها نفتی بودند!).
کارفرما مجبور به تحمل و صبر بود تا اینکه اندک
ان��دک این نوزاد نوپا رش��د کرد و ام��روزه جوان
برومند و ممتاز کل صنایع کش��ور است .اگر آن
صبر و تحمل نبود ام��روز در این صنعت هم در
نقطه صفر بودیم.
بس�یاری از کارشناس�ان ب�ه
باصرفه بودن س�فارش ساخت به خارج
از کشور اشاره می کنند  ،نظر شما در این
خصوص چیست و مشکل اصلی در عدم
رونق صنعت کشتی سازی بر خالف صنایع
فراساحلچیست؟

برای کشوری که
خودش تامین کننده
تجهیزات جانبی باشد
درازای هرشغل
داخل کارخانه تا
 5شغل دربیرون
کارخانه ایجاد میشود.

در صنای�ع دریای�ی ظاه�را
وضعیت صنایع فراساحل از کشتیسازی
بهتر است .چرا؟

آن بخش از صنایع دریایی که مرتبط با معماری
دریایی است دارای دو بخش عمده است :فراساحل
و کشتیس��ازی .خوش��بختانه صنایع فراساحل
امروزه تاج افتخار کل صنایع کشور است .صنعتی
که تا همین چند سال پیش کوچکترین تخصصی
در طراحی و س��اخت سکوها و جکتهای دریایی
در کشور وجود نداشت .صنایع فراساحل خوش
شانستر از کشتیسازی بودند چون یک مشکل
اساس��ی که برای سفارش ساخت سکو به خارج
وجود داشت همان مشکل حمل و نقل و جابجایی
سکو از کشور سازنده به خلیج فارس بود که زمان
و هزینه و ریسکهای گزافی را تحمیل میکرد و
همین عامل باعث رشد و رونق صنایع فراساحل
ش��د وگرنه ای��ن صنعت هم ب��ه روزگار صنعت
کشتیسازی دچار میشد .دقیقا در خاطرم هست
که در س��الهای دهه  70دقیقا همین مشکالت
تاخیر در تحویل سکوها بین مدیران کارخانجات
و وزارت نفت (کارفرما) وجود داشت (البته مسئله

صنایع کشتیسازی دارای سه قسمت عمده است:
ساخت ،تعمیرات و اوراق که متاسفانه در هیچکدام
رشد موفقی نداشتیم .البته مسئله اوراق کشتی تا
حدودی متفاوت اس��ت چ��ون با معضل محیط
زیست مواجه بوده اس��ت .در بخش تعمیرات با
توجه به دسترسی به سواحل پرتردد دریای عمان
و خلیج فارس میتوانس��تیم به بزرگترین مرکز
تعمیرات کش��تی تبدیل شویم و معضالت آن از
س��اخت کشتی کمتر بود ولی متاسفانه تفکرات
ناقص و عقب افتاده همواره بر آن تاثیر گذاربوده
است و آنطور که باید و شاید رشد نکرده .در این
بین ،معضل اساس��ی مربوط به س��اخت کشتی
اس��ت .به نظرم دو مش��کل اساس��ی وجود دارد
یکی در رده مس��ئولین سیاسی کشور و دیگری
مدیریت اجرایی کارخانجات .مدیران کشور همتی
در احیاء کشتیسازی ندارند چون تابحال خیری
از این صنعت ندیدهان��د و هرچه هزینه کردهاند
عایدی چندان��ی ندیدهاند که البته تا حد زیادی
ح��ق دارند .این صنعت اکنون همانند یک «بچه
فلج س��ر راهی» میماند که همه به چش��م یک
س��ربار و معضل به آن نگاه میکنند .این صنعت
تاکنون نه توانسته اشتغال مناسبی ایجاد کند و نه
سودآوری مناسبی داشته باشد و نه سفارشات را
در موعد مقرر تحویل دهند .طبیعی است که دیگر
بی��ش از این نتوانند به این صنعت اعتماد کنند.
مش��کالت تامین مالی و گمرک و تحریم و غیره
یک حقیقت است ولی حقیقت مهمتر ،بیتدبیری
و بیانگیزهگی مدیران کارخانجات کشتیسازی
است که در قبال تعهدات خود در گذشته چندان
مسئولیتپذیرعملنکردند.متاسفانهدرسفارشاتی
که تامین مالی کافی و به موقع هم وجود داشته
و تحریم هم نبوده ،عملکرد درس��تی نداشتهایم.
علی رغم میل باطنیام باید بگویم در این صنعت
همیشه «ادعا و هیاهو» چند قدم جلوتر از «عمل»
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بوده اس��ت .مدیران این صنعت ،علم مدیریت بر
کارخانه کشتیسازی را ندارند چون عمدتا مدیران
فرمایشی هستند که از صنایع نامرتبط به یکباره به
این صنعت منتقل میشوند ،چند سالی خرابکاری
میکنند و تشریف میبرند تا مدیر فرمایشی بعدی
بیاید و هیچکدام هم دانش درستی از مدیریت بر
این صنعت ندارند .مدیران ما دو اش��کال اساسی
دارند که تا روزی که رفع نش��وند این صنعت در
ایران رشد نخواهد کرد-1:مدیری که کشتیسازی
را فقط س��اخت بدنه ف��والدی ببیند و از زنجیره
تامین تجهیزات و تشکیل پیمانکاران خبره غفلت
کند یک مدیر دریایی نیس��ت .شاید بتوان گفت
 40درصد از کار ساخت کشتی ،ساخت بدنه فلزی
در داخل کارخانه است و  60درصد آن مربوط به
بیرون کارخانه است .مدیری که وارد این صنعت
میشود و تمام نگاهش به محیط داخل کارخانه
است قطعا شکست خواهد خورد .یک مدیر خوب،
حلقهثانویهمطمئنیازشرکتهایتامینتجهیزات
(ساخت در داخل یا خرید از خارج) و پیمانکاران
حرفهای در بیرون از کارخانه شکل میدهد و از روز
اول همه آنها را طبق یک برنامه زمانبندی خوب
وارد فرآیند ساخت میکند .یک مدیر باید بتواند
نقایص احتمالی انته��ای کار را از همان روز اول
رصد کند و برای آن برنامهریزی کند نه اینکه دو
سال بعد از شروع ساخت ،تازه بفهمد که در تامین
فالن تجهیز یا دستگاه مشکل دارد و بخواهد برای
تامین آن ،ماهها و س��الها! زمان هدر بدهد و کل
کار ساخت کشتی را متوقف کند .اینها واقعیات
روزمرهای اس��ت که هیچیک از مدیران ما حاضر
به بیان و اعتراف آن نیستند .مثال ساخت کشتی
کاتاماران آلومنیومی شرکت اروندان نشانهای بارز
از این بیتدبیریهاس��ت .مدیری که نمیفهمد
فناوری ساخت بدنه آلومنیومی با فوالدی چقدر

متفاوت است و نمیفهمد که تجهیزات یک شناور
تندرو ،خاص است و ...و صرفا بر اساس احساسات
و هیجانات آنی ،مدعی ساخت میشود نتیجهای
جز این نباید انتظار داشت .بعضی جاها که «اعتماد
بنفس بیش از حد» با «بیدانشی» ترکیب میشود
یک فاجعه نتیجه میدهد! .یادم هست که در سال
 83مدیران ما مدعی ساخت کشتیهای LNG
بودند!! که کامال «هایتک» و خاص محس��وب
میشود -2 .اشکال اساسی دوم اینست که مدیران
ما باید بفمند که کشتیسازی همانقدر که یک
صنعت است یک بیزینس (تجارت) است .در یک
تجارت موفق ،ش��ما باید «به موقع» و با «هزینه
مناسب» و «کیفیت مطلوب» کار را تحویل دهید.
ولی مدیران ما اصال چنین درک و احساسی ندارند
و فکر میکنند همینکه توانستهاند یک کشتی را
خوب بسازند باید از آنها تقدیر شود .این دیدگاه
فقط در امور نظامی شاید قابل قبول باشد ولی در
دنیای کشتیهای تجاری اصال قابل قبول نیست.
مثال برای ساخت یک زیردریایی نظامی از آنجاکه
یک دانش و فناوری خاص محس��وب میشود و
برای کشور اهمیت فوق العاده دفاعی و استراتژیک
دارد و کسی هم به ما نمیفروشد و اگر هم بفروشد
با چند برابر قیمت متعارف! لذا نقش هزینه و زمان
کمرنگتر میشود و همینکه موفق به طراحی و
ساخت یک زیردریایی شوند یک کار خارق العاده
کردهاند .ولی در کارخانه کشتیس��ازی اگر یک
مدیر بتواند یک کش��تی را بسازد و تحویل بدهد
ولی با چند سال تاخیر و هزینه سه برابر ،نه تنها
کار بزرگی نکرده بلکه مس��توجب تنبیه و توبیخ
است .ذکر یک مثال میتواند در اینجا جالب باشد.
من چند سالی در شهری در جنوب اوکراین زندگی
میکردم که زمانی قطب کشتیس��ازی شوروی
س��ابق بود چون جنوبیتری��ن و گرمترین نقطه

شوروی محسوب میش��د که آب فقط در مدت
چند هفته یخ میزد و نه کل پاییز و زمستان .سه
کارخانه کشتیسازی بزرگ و تعدادی کارخانجات
کوچکتر داشت که سابقا دارای حدود  40هزار نفر
پرسنل بودند و تجربه ساخت هزاران فروند از انواع
کشتیهای تجاری و همچنین ناو هواپیمابر را هم
داشتند .ولی امروزه تقریبا تعطیل است و با حدود
 500نفر پرسنل صرفا به کار تعمیرات میپردازند.
وقتی علت این وضعیت را از خودشان میپرسیدم
دلیل را اینگونه ذکر میکردند ":بعد از فروپاشی
ش��وروی ،ما زنجیره تامین تجهیزات کشتی (که
تقریبا بطور  100درصد تامین ش��د حتی موتور
کشتی) را از دست دادیم .پس از آن باید هر قطعه
و تجهیز کشتی را از یک جای دنیا میخریدیم و
هزینه و زمان جابجایی تجهیزات را هم متحمل
میش��دیم که این باعث میشد هم هزینه و هم
زمان ،دیگر توجیه اقتصادی نداش��ته باشد لذا ما
اندک اندک از بازار کشتیس��ازی حذف شدیم و
کارخانجات ما ورشکست شدند .ضمن اینکه چشم
بادامیها بهرهوری باالتری در ساخت کشتی نشان
دادند که دیگر نمیشد در زمان و هزینه ساخت با
آنها رقابت کرد" .ازاین مسئله سه معضل اساسی
کارخانجات استخراج میشود -1 :اهمیت زنجیره
تامین تجهیزات  -2زمان و  -3هزینه .متاسفانه
در شرایط فعلی ،مدیران ما نسبت به هیچ یک از
این سه موضوع توجیه نیستند و فقط میگویند
ما «میتوانیم بس��ازیم» و ظاهرا خبر ندارند که
تمام کارخانجاتی که در اروپا و آمریکا ورشکسته
ش��دند همه «میتوانستند بس��ازند» ولی بازهم
ورشکس��ت شدند! .یکی از لطفهایی که انجمن
مهندسیدریاییمیتواندبکنداینستکهیکسری
دورههای تخصصی برای آموزش مفاهیم اساسی
مدیریت بر کارخانه کشتیسازی با مشارکت یکی
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از کشورهای چش��م بادامی (و نه اروپاییهاچون
اگر فنون کار را میدانستند خودشان ورشکست
نمیشدند) برای مدیران ارشد و رده میانی صنایع
کشتیسازی برگزار کند تا عمیقا درک کنند که
«فقط س��اختن» مهم نیست «چگونه ساختن»
مهمتراست!.
یک مسئله عمومی و مهم دیگر ،معضل نگه داشتن
نیروی کار ومتخصص در شهرهای جنوبی کشور
است .بدلیل ش��رایط خاص حاکم براین شهرها
(گرما ،رطوبت ،گرد و غبار ،محرومیت و )..معموال
افرادی که وارد این رش��ته و تخصص میش��وند
از هم��ان روز اول به این فکر هس��تند که پس از
کسب تجربه ،از این شهرها فرار کرده و به تهران
یا شهرهای خود بازگردند .این یک واقعیت است
که منجر به فروپاشی نظام تامین نیروی متخصص
و هدر رفتن آموزشهای تخصصی میشود .یک
راه حل معقول اینس��ت که م��ردم بومی همین
مناطق حتی برای ردههای مدیریتی میانی و باال
در این کارخانجات تربیت و جذب شوند .مدیرهای
پروازی عموما مشکلساز هستند چون دغدغه آنها
نیز بر بازگشت به تهران و نزد خانواده است! .برای
حل اساسی و پایهای این مشکل باید دانش آموزان
دبیرستانهای ممتاز این مناطق را تشویق نمود
تا در کنکور دانشگاه ،رشتههای دریایی را در نظر
بگیرند.تخصیصسهمیهکنکوررشتههایدریایی
به این مناطق نیز از واجبات امور است .خوشبختانه
حرکتهایی در این زمینه از طریق انجمن مهندسی
دریای��ی و معاونت علمی و فناوری در حال انجام
است که نتایج آن را میتوان ظرف سالهای آینده
بطور ملموسی مشاهده کرد.
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پ�س ما در صورت رفع برخی
موانع میتوانیم به س�ازنده کش�تیهای
اقیانوسپیماتبدیلشویم؟

بله میتوانیم ولی یک نکته ظریف در اینجا وجود
دارد که باید حتما دقت کنیم .همانطور که گفتم،
اصوال قانوني بر صنايع کشتيسازي حاکم است
که ميگويد« :صنعت کشتيسازي براي کشوري
مقرون به صرفه است که عمده قطعات جانبي را
خودش توليد کند» .توليد قطعات جانبي هم در
صورتي مقرون به صرفه اس��ت که به تعداد زياد
از يک قطعه ،نياز باش��د .مثال اگر در کارخانجات
يک کشور ،در سال فقط  10دستگاه از وينچهاي
بزرگ هيدروليک نياز باشد ،توليد آن هرگز مقرون
به صرفه نيست ولي اگر از يک نوع وينچ کوچک
مثال  500دستگاه در سال ،مورد نياز باشد شايد
توليد آن مقرون به صرفه باش��د .در واقع ،گلوگاه
کار ،همينجاست .وقتي ما  90درصد قطعات يک
کش��تي اقيانوسپيما را از خارج وارد ميکنيم و
از طرف ديگر با محدوديتهاي تحريم و جابجايي
پول و خريد قطعات صنعتي مواجه هستيم ،واضح
اس��ت که کار به بنبست و تاخيرهاي چند ساله
در تحويلدهي کش��تيها ميکشد .اگر بخشی
از بودجهها برای تامین زيرس��اختهاي الزم براي
س��اخت کش��تيهاي کوچک و متوسط (مثال
کشتیهای زیر  10هزار تن) در کشور انجام شده
بود ،امروز ميتوانستيم با تکيه بر توان صنايع فوالد
و قطعهس��ازان ايراني ،تعداد انبوهي از کشتيها
را توليد کنيم و ضمن پاس��خگويي کامل به نياز
داخلي ،بخش��ي از بازار خارج��ي را هم تصاحب
کنيم .بسياري از سواحل گسترده شمال و جنوب

اي��ران مملو از کارخانجات کوچکي ميش��د که
بخش خصوصي هم ميتوانس��ت نقش پر رنگي
در آن ايف��ا کند .محروميت و بيکاري در مناطق
ساحلي کشور هم تا حد زيادي رفع ميشد .اصوال
س��اخت کش��تيهاي کوچک و متوسط ،مزيت
نسبي ماس��ت چون اوال کشتیسازان بزرگ دنیا
مانند کره و چین تمایلی برای ساخت شناورهای
کوچک ندارند چون برایشان بصرفه نیست و دنبال
ساخت کشتیهای اقیانوسپیما هستند و دوما
مشکل انتقال این کشتیها خیلی جدیست .مثال
نمیتوان براحتی يک کشتي کوچک سه هزار تني
را در چين ساخت و به ايران فرستاد چون ممکن
است اصال در اين مسافت طوالني هرگز به ايران
نرس��د!! .ایران دارای ناوگان فرسودهای از  7هزار
کشتی کوچک سنتی (لنچ) است که بدلیل ایمنی
پایین باید در «طرح جایگزینی شناورهای سنتی»
با کشتیهای  1000 ،500و  1500تنی فوالدی و
فایبرگالس جایگزین شوند .شما تصور کنید ما اگر
همین یک کار را درست انجام میدادیم چند ده
کارخانهکشتیسازیکوچکخصوصیدرسواحل
جنوبی ایران بوجود میآمد که میتوانست تولید
قطعات و تجهیزات جانبی کشتی را هم مقرون به
صرفه کند و هزاران فرصت شغلی در این مناطق
محروم ایجاد کند که باعث تغییر نگرش و اعتماد
مس��ئولین سیاسی کشور به این صنعت میشد.
باید اقرار کنیم که تا زمانیکه اعتماد مس��ئولین
سیاسی به این صنعت جلب نشود مشکالت این
صنعت رفع نخواهد شد.

Marine Engineering
طوالن�ی بودن زمان س�اخت
کش�تی در ای�ران یک�ی از دالی�ل ،برای
سفارش ساخت کشتی به خارج از کشور
ذکر می ش�ود ،نظر شما در این خصوص
چیست؟

این یک واقعیت تلخ اس��ت که  70درصد تقصیر
آن بر عهده خود کشتیسازیها و  30درصد آن
بر عهده مسئولین دولتی برای عدم تامین مالی
مناسب و حمایتهای دیگر اس��ت .باید بپذیریم
که کشتیس��ازیهای ما خیلی مسئوالنه عمل
نمیکنن��د .مثال وقتی مهن��دس کربالیی مدیر
ایزوایکو بود ،ساخت کشتیهای کانتینر بر خیلی
سریع و طبق برنامهریزی دقیق پیش میرفت و
خاطرم هست که ایشان اعالم کردند اولین فروند
(ای��ران اراک) را  3ماه زودتر از موعد مقرر تحویل
میدهند که میتوانست یک خاطره شیرین هم
برای کشتیس��ازها و هم کشتیرانها باشد ولی
متاسفانه به یکباره مهندس کربالیی عزل شد و
شاهد تاخیر چند ساله در تحویل کشتیها بودیم.
ساختار دولتی یا شبه دولتی (خصولتی!) در یک
صنعت بزرگ مثل کشتیس��ازی که بزرگترین
مصنوعات متحرک تاریخ بشر را میسازد ،حداقل
در ای��ران هرگز جواب ن��داده و نخواهد داد .البته
در نهایت ،این کشتی به عنوان «بزرگترین سازه
متحرک ساخته شده در تاریخ ایران» آب اندازی
شد و این رکورد برای ایرانیان ثبت شد که ارمغان
آور یک غرور ملی برای جوانان ما اس��ت ولی ای
کاش در موع��د مقرر انجام میش��د تا ادامه پیدا
کند.
پیش�نهاد ش�ما ب�رای رونق
گرفتن صنایع کشتی سازی چیست؟

واقعیات جامعه ایران چندان قابل تغییر نیست .من
از روزی که به عنوان دانشجو وارد این رشته شدم
(در سال  ) 77تا به امروز همین حرفهای تکراری
از مشکالت کشتیسازها را شنیدهام که معتقدم
هرگز هم با ای��ن رویه به هیچ نتیجهای نخواهد
رس��ید .به نظر من ،به عنوان کسی که  18سال
است با تعصب کامل در حرفه کشتیسازی فعالیت
میکند ،نجات و احیای صنعت کشتیسازی در
ایران فقط و فقط یک راه دارد و آن هم «اجاره بلند
مدت کارخانجات کشتیسازی به شریک خارجی
با امتی��ازات خاص» اس��ت .بدینصورت که مثال
کارخانه جزیره صنعتی صدرا (که یک مجموعه
فیزیکی مجزا است) یا کل صدرای بوشهر به مدت
 10سال به یک ش��رکت کرهای یا چینی تحت
مدیریت خودشان اجاره داده شود با این شرط که

از نیروی انسانی ایرانی استفاده شود (البته تا جای
ممکن) و در ع��وض ایران تضمین کند که مثال
در سال ،سفارش ساخت حداقل  4فروند کشتی
اقیانوس پیما و  15فروند کشتیهای کوچک و 40
فروند تعمیرات کشتی را به این شرکت میسپارد.
دراینشرایطهمخواستههایشرکتهایکشتیرانی
برای تحویل به موقع محقق میشود و هم صنعت
کشتیس��ازی به مرور پا میگیرد .یعنی در واقع
در این روش بجای اینکه کشتیران و کشتیساز
باهم بجنگند در جهت حمایت از یکدیگر حرکت
خواهند کرد و منافع آنها همسو خواهد شد .اینکه

ما دارای یکی از
بزرگترین ناوگانهای
کشتیرانی دنیا با
حدود 120فروند
کشتی اقیانوسپیمای
تجاری و بیش از70
فروند نفتکش هستیم
ما دارای یکی از بزرگترین ناوگانهای کش��تیرانی
دنیا با حدود 120فروند کش��تی اقیانوسپیمای
تجاری و بیش از 70فروند نفتکش هس��تیم یک
مزیت ملی محسوب میش��ود که میتوان از آن
به نفع صنایع کشتیسازی استفاده کرد .واقعیت
اینس��ت تا به امروز از این مزیت عمده اس��تفاده
نکردهایم و با سفارش��های پراکنده به کشورهای
مختل��ف ،منافع مل��ی و موقعیتهای عال��ی را از
دست دادهایم .از شرکتهای کشتیرانی نمیتوان
توقع داش��ت که باالجبار به کشتیسازیهای ما
سفارش ساخت بدهند ولی میتوان توقع داشت
که بخش��ی از نیازهای س��الیانه خود در بخش
س��اخت و تعمیرات را به صورت تضمین ش��ده
به ش��ریک خارجی مس��تقر در ایران بسپارند و
در عوض کش��تی را با فاینانس همان کشور و به
موقع و مطابق قیمت بین المللی تحویل بگیرند.
برخی از منتقدین این طرح می-گویند که قبال
پیشنهاد به جوینت خارجی داده شده ولی نیامدند
در صورتیکه اگر چنین پیشنهادی (شامل تضمین
سفارش ساخت سالیانه) به آنها ارائه میشد قطعا
و مسلما میپذیرفتند چراکه در شرایط فعلی که
بس��یاری از کشتیسازیهای دنیا بیکار هستند و
رقابت شدید بین کارخانجات برای گرفتن سفارش
در جریان است ،مسلما تضمین سالیانه سفارش،

یک پیشنهاد غیر قابل صرفنظر است.
در این طرح ،منافع هر س��ه طرف (کش��تیرانی،
کشتیسازی و جوینت خارجی) بطور کامل تامین
میشود .منافع و تعهدات را میتوان به اینصورت
خالصه کرد:
الف -شرکتهای کشتیرانی -1 :منافع :استفاده از
فاینانس خارجی -دریافت به موقع کشتی مطابق
قیمت روز و کیفیت مناسب -مشارکت در ایجاد
اشتغالزایی در کشور -2تعهدات :تضمین سالیانه
س��فارش تعداد مشخصی کشتی برای ساخت و
تعمیرات.
ب -شرکتهای کشتیس��ازی -1 :منافع :آموزش
پرسنل کارخانجات و کسب تجارب ساخت تجهیز
کارخانجات-استفادهازتجهیزاتوقطعاتخارجی
و مهمتر از همه؛ جلب توجه مسئولین کشور به
صنعت کشتیسازی به عنوان یک صنعت اشتغالزا
و مول��د و قابل اتکا -2 .تعهدات :اجاره بلند مدت
یا میان مدت کارخانه (حتی بدون دریافت هیچ
وجهی به عنوان اجاره) -تضمین پذیرش مدیریت
جوینت خارج��ی و عملکرد مطابق برنامه و نظر
کارفرما و عدم دخالت غیرموجه در کار مدیریت
کارخانه.
ج -جوینت خارجی -1 :منافع :تضمین دریافت
سالیانه سفارش ساخت تعدادی کشتی اقیانوس
پیم��ا و تعداد بیش��تری کش��تیهای کوچک و
متوسط تضمین دریافت سالیانه سفارشتعمیرات
کشتی ایجاد تسهیالت و اولویت برای مشارکت در
پروژهای فراساحل و نفت و گاز (در واقع جوینت
خارجی به نوعی بخشی از بازار صنایع دریایی ایران
را تصاحب میکند) استفاده از تجهیزات خارجی
(بومی خودش��ان) و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده
برای کشور خودشاناستفاده از مزیت انرژی ارزان
و نیروی کار ارزان در ایران -2 .تعهدات :استفاده
از فاینانس خارجی تحویل کشتی در موعد مقرر
با کیفیت مطلوب و طبق قیمت روز اس��تفاده از
پرس��نل ایرانی (تا جای ممکن و به غیر از موارد
حس��اس) و آم��وزش آنها مس��اعدت در تجهیز
کارخانه.
امیدوارم این پیشنهاد مورد توجه مسئولین محترم
بخصوص انجمن مهندسی دریایی و معاونت علمی
و فناوری قرار گرفته و پیگیری شود .باید شرکتهای
کشتیرانیدراینزمینهترغیبشوندچوننکتهاساسی
دراینجاستکهاگرتضمینسفارشساختوتعمیر
برایجوینتخارجیوجودنداشتهباشدطبیعیاست
که هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری نخواهد
شد.الگوییشبیهبهایندرکشورفیلیپیناجراءشده
وکامالنتایجمطلوبیداشتهاست.
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فک�ر میکنید چه ش�رکتها یا
کش�ورهایی حاضر به مشارکت در چنین
طرحیهستند؟

اگر در ش��رایطی بودیم که بازار کشتیس��ازی
پر رونق بود وکارخانج��ات خارجی با ترافیک
س��فارش مواجه بودند ،بدیهی اس��ت که هیچ
ش��رکت خارجی حاضر به مش��ارکت نمیشد
ولی درس��الهای اخیر رکود س��نگینی گریبان
این صنعت را گرفته و از این نظر خوشبختانه
بهترین فرصت اس��ت برای انعقاد یک قرارداد
بلند مدت  10یا  20س��اله .فک��ر میکنم در
صورت تضمین س��فارش س��اخت کشتی ،هم
کشورهای اروپایی و هم آسیایی داوطلب باشند
ولی از آنجا که اروپایی  ها به سرعت تحت تاثیر
شرایط سیاسی عمل میکنند لذا چندان قابل
اعتماد نیستند و مشارکت با کشورهای آسیایی
معقوالنهتر اس��ت .به نظرم ش��رکتهای کرهای
گزینه مناسبی از این لحظ هستند چراکه-1 :
در صنعت خودرو سابقه خوبی در مشارکت در
س��اخت در داخل ایران دارند -2 .تجربه بسیار
خوبی در ساخت کشتی دارند-3 .همکاریهای
متعدد در سفارش س��اخت کشتی برای ایران
دارند -4آش��نایی و همکاری با استاندارد کره
( )KRاز طریق موسسه ردهبندی ایرانیان یک
نمونه همکاری موفق دیگر اس��ت که میتواند
زمینهساز همکاریهای بعدی باشد لذا توصیه
میکن��م از نظرات جناب مهن��دس صفری و
وساطت موسسه ایرانیان برای راهبری این کار
استفاده شود.
گفتی�د فیلیپی�ن در این زمینه
موف�ق عمل ک�رده .لطفا بیش�تر توضیح
دهید.

همانطور که اش��اره کردم فیلیپین هم اکنون
رتبه چهارم کشتیس��ازی دنیا را دارد با سهم
 3درصد از بازار جهانی س��اخت کش��تی .ابتدا
این موضوع باعث تعجب میش��ود که چگونه
یک کشور فقیر آس��یایی که نه پشتوانه مالی
کافی دارد و نه پش��توانه صنعتی مناسبی ،به
یکب��اره ظرف مدت  10س��ال تبدیل به یکی
از بزرگترین کشتیس��ازان دنیا میش��ود که
تولی��دات آن از مجموع تولیدات اروپا و آمریکا
هم بیشتر میشود (در حالیکه ما  18سال است
مش��غول جر و بحث برای گرفتن س��فارش از
کشتیرانیهای هستیم)!! .نکته کار در اینجاست
که آنها از فرصت گران بودن نیروی کار در ژاپن
و کره و س��نگاپور و ارزان بودن آن در فیلیپین
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نهای��ت اس��تفاده را کردند و با آنها مش��ارکت
کردن��د .دولت فیلیپین طی یک قرارداد بزرگ
با دولتهای ژاپن ،کره و س��نگاپور ،تسهیالت
خاصی برای حضور ش��رکتهای کشتیس��ازی
آنه��ا اختصاص داد و آنها مدیریت کارخانجات
فیلیپینی را در دست گرفتند .تجهیز و نوسازی
تجهی��زات کارخانج��ات آنها ب��ا کمک صنایع
سنگین ژاپن از س��ال  2004استارت خورد و
حتی تعدادی کارخانجات جدید احداث ش��د.
فیلیپین توانست به مدد تجربه و حمایت مالی
ژاپنیها وکرهایها و نیروی کار ارزان فیلیپین،
به س��رعت س��هم خود از بازار کشتیسازی را
افزایش دهد .حتی برخی سفارش��ات دریافتی
خود ش��رکتهای ژاپنی و ک��رهای در فیلیپین
انجام میش��ود .در واقع امکانات کشتیسازی
فیلیپی��ن عمال در اختیار ژاپن و کره اس��ت و
عمده س��ود آن عاید ش��رکتهای آنها میشود
که ش��امل هم س��ود خالص کشتیس��ازی و
هم س��ود ناش��ی از فروش تجهی��زات جانبی
است .شاید بنظر بیاید که خود فیلیپین صرفا
نقش تامین نی��روی کار ارزان و تامین فضای
کارخانه را ب��ازی میکند ولی به هر حال باید
در نظر داش��ت که فیلیپین یک کش��ور فقیر
پرجمعیت  100میلیون نفری است که امروزه
نه تنها توانسته اشتغال چشمگیری در صنعت
کشتیس��ازی ایجاد کند بلکه اعزام نیروی کار
ماهر کشتیسازی و صادرات خدمات مهندسی
به س��ایر کش��ورها را نیز انجام دهد .بنابراین
میتوان مالحظه کرد که وقتی یک کش��وری
مانند فیلیپین میتواند اینطور با کمک شریک
خارجی رش��د کند ،مس��لم اس��ت که ایران با
جذابیتهای��ی ک��ه دارد میتواند همی��ن راه را
جدیتر و حتی موفقتر طی کند.
نقش انجمن را در حوزه صنایع
دریایی چگونه ارزیابی می کنید؟

انصافا انجمن مهندسی دریایی در سالهای اخیر
نقش بس��یار پر رنگی در همبستگی و تعامل
درصنای��ع دریایی و بخصوص صنایع کش��تی
س��ازی داشته اس��ت بخصوص من بطور ویژه
از زحمات دلس��وزانه جناب آقای دکتر سیف
تش��کر میکنم چراکه از س��ال  80در جریان
تالش��های ایش��ان بودهام و ایشان با مساعدت
برخی اعضای خانواده خود (که جزء مسئولین
اقتصادی کشور بودهاند) نقش موثری در انعقاد
قراردادهای کشتیس��ازی و تش��کیل صندوق
توس��عه صنایع دریایی داشتهاند و شاید بتوان

ایشان را چهره ماندگار صنایع دریایی برشمرد.
یک اشکالی که رویکرد انجمن دارد اینست که
موضع گیریهای آن ب��روز و مطابق تحوالت
جاری نیس��ت و تقریبا همان رویکردهای 15
س��ال قبل اس��ت مبنی بر چالش با کشتیران
برای گرفتن سفارش برای کشتیساز .وقتی در
یککار ازفنونی استفاده میکنیم که میبینیم
جوابگو نیست ،منطقی است که از فنون دیگری
استفاده کنیم نه اینکه تا ابد بر در بسته بکوبیم!.
شاید بجای (یا در کنار) برخی نامهنگاریها که
به تضاد و تعارض بیشتر میانجامد ،بهتر است
با مش��ارکت نخبگان این رشته و متخصصین
مالی واقتصادی ،راهکاره��ای عملی و اجرایی
روی میز گذاشت که منافع کشتیرانها هم در
آن لحاظ شده باشد.
و اما حرف آخر....
آرزو دارم روزی برس��د ک��ه  -1مدیران ما برای
رونق صنعت کشتیسازی توجه خاصی به تولید
کش��تیهای کوچک و متوسط کنند تا بخش
خصوصی در این صنعت جان بگیرد و منش��اء
تحوالت مثبت در شهرهای جنوبی شوند.
 -2برای س��اخت کش��تیهای اقیانوس پیما،
برخی کارخانجات کشتیسازی ایران (با تضمین
س��فارش ساخت کشتی از سوی کشتیرانی) به
یک جوینت خارجی اجاره بلند مدت داده شوند.
 -3نام عجیب و غری��ب کارخانه «ایزوایکو» به
همان نام قدیمی یعنی «خلیج فارس» برگردد
که طی یک توطئه حس��اب شده تغییر یافت.
بدین ترتیب نام خلیج ف��ارس در همه مدارک
کشتیهای س��اخته یا تعمیر شده در آن ثبت
میشود و این نام در دنیا پر آوازهتر میشد.
 -4کانال کش��تیرانی بین دریای خزر و خلیج
فارس علی رغم تمام دشواریها روزی محقق
ش��ود تا ثابت کنیم که ما هم��ان ایرانیهایی
هس��تیم که سه هزار سال پیش کانال سوئز را
حفر کردیم.

Marine Engineering
بررسی عملکرد «کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی»

کالفیسردرگمدرصنعتکشتیسازی
در اکثر کشورهای دنیا حمایت های مالی مناسبی از کشتی سازی ها و صنعت دریایی توسط بخش دولتی صورت می گیرد به عنوان مثال
کشور امريكا در سال  2002حدود  250ميليون دالر يارانه به يكي از بخش هاي صنعت دريايي اختصاص داد .در سال  2001بيش از  450ميليون
يورو از طرف دولت آلمان به بخش دريايي يارانه اختصاص يافت .این رویه در کش�ورهای ش�رق آس�یا نیز با حفظ شرایط خاص ،تکرار شده
است.

در ایران کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و
دریانوردی از سال  1382تحت عنوان «حمایت
ها و ارائه تس��هیالت» فعالیت خود را آغاز کرد.
متخصصان و کارشناسان صنعت دریایی ایران
بر ضرورت بازنگری در کمیته وجوه اداره ش��ده
سازمان بنادر تاکید می کنند و وجوه اداره شده
یکی از ابزارهای سیاستگذاری است و به معنای
« ارتباطاتی است که طبق قراردادهای منعقد
ش��ده با بانک های عام��ل در اختیار آن ها قرار
م��ی گیرد ،تا با نظ��ارت دولت در جهت اهداف
قوانین برنامه های توس��عه و بودجه به صورت
تسهیالت در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی
غیر دولتی قرار دهند ».این کمیته در س��ازمان
بنادر و دریانوردی در راستای نوسازی ناوگان و
توس��عه خدمات بندری و صنعت دریایی ایجاد
شد ،در ادامه به بررسی فعالیت های این کمیته
خواهیم پرداخت :
سایت س��ازمان بنادر و دریانوردی در زیربرگی
ب��ا عن��وان «عملکرد س��االنه س��ازمان بنادر و
دریانوردی» عملکرد وجوه اداره شده را تا پایان
سال  ،93منتشر کرده است :
با دقت در اعداد و ارقام موجود در جدول مذکور،
چند نکته مطرح می شود :

 جمع کل ارزش اعتباری طرح های مرتبط باشناورها( تعداد  235فروند) معادل  790میلیارد
تومان است.
 مجموع تس��هیالت مصوب ش��ده ،مربوط بهطرح شناورها معادل  570میلیارد تومان است.
 جمع کل مبلغ تعهد شده توسط کمیته وجوهاداره شده برای ش��ناورها معادل  220میلیارد
تومان است.
 جمع کل مبلغ پرداختی توسط کمیته وجوهاداره ش��ده برای ش��ناورها معادل  45میلیارد
تومان است.
از میان  235شناور مصوب شده توسط کمیته
وجوه جهت دریافت تسهیالت 94 ،فروند شناور
طی  12س��ال تحویل و در ح��ال بهره برداری
است 69 (.فروند شناور خدماتی 6 +فروند شناور
تجاری خدماتی 19 +فروند شناور مسافربری)
با بررس��ی این عناوین پرسش هایی مطرح می
شود :
 -1چه تعداد درخواس��ت دریافت تس��هیالت
جهت خرید شناور به کمیته ارسال شده و دلیل
عدم پذیرش درخواستها چه بوده است؟
 -2چه تعداد از  235فروند ش��ناور مصوب در
مرحله پس از تایید بانک عامل و پیش از شروع
ساخت هستند؟
 -3چه تعداد از  141فروند شناور تحویل نشده،
درحال ساخت است؟
وجوه اداره شده یکی از
ابزارهای سیاستگذاری است
و به معنای « ارتباطاتی است
که طبق قراردادهای منعقد
شده با بانک های عامل در
اختیارآن ها قرارمی گیرد،
تا با نظارت دولت درجهت
اهداف قوانین برنامه های
توسعه و بودجه به صورت
تسهیالت دراختیاراشخاص
حقیقی و حقوقی غیردولتی
قراردهند».

 -4چند فروند از شناورها در زمان اجرا (ساخت)
متوقف شده اند و نام و مشخصات و دلیل توقف
طرح ها چه بوده اس��ت؟ چه تع��داد از مالکان
ی��ا دریافت کنندگان تس��هیالت در زمان بهره
برداری از ش��ناور در پرداخت اقساط به مشکل
برخوردند؟
 -5تعداد کل صندلی مس��افر در خصوص 19
فروند ش��ناور مس��افربری در حال بهره برداری
چیست و هزینه تمام شده برای این تعداد شناور
چه مقدار بوده است؟
در ادامه تالش می کنیم ،پرس��ش های مطرح
ش��ده را در قالب دیگری ،گوشه و کنار صحبت
ها و سخنان مسئوالن و مدیران بخش دولتی و
خصوصی بگنجانیم ،یا پاسخی مختصر و کوتاه
برای آن ها بیابیم .در ادامه بخوانیم :
در خردادماه  ،92محمدرضا امامی معاون وقت
توس��عه و برنامه ریزی سازمان بنادر از تصویب
 ۳۰۴طرح در کمیته وجوه اداره ش��ده سازمان
بن��ادر و دریانوردی تا پایان س��ال  91خبر داد
که جهت اعطای تسهیالت بانکی به مبلغ 439
میلیارد تومان به س��ازمان بنادر معرفی ش��ده
است .بنا برگفته وی ،مبلغ  360میلیارد تومان
تسهیالت توسط بانک های عامل پرداخت شده
و تع��داد  170ط��رح تا پایان س��ال 91به بهره
برداری رس��یده که شامل ساخت و خرید 90
فروند انواع شناور تجاری ،خدماتی و مسافربری
و  130دستگاه انواع تجهیزات بندری استراتژیک
و طرح س��رمایه گ��ذاری ارزش افزوده در پایانه
های بندری است .با رجوع به جدول تهیه شده
توس��ط سازمان بنادر و اس��تفاده از ساده ترین
عملگرهای ریاضیاتی ،نتیجه می گیریم در سال
 ،92تعداد  83طرح مصوب شده و  47طرح به
بهره برداری رس��یده است؛ درحالی که در سال
 ،93تعداد  28طرح مصوب شده و تنها  9طرح
به بهره برداری رسیده است!
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اخبارانجمن
افزایش ارتباطات بینالمللی با تدوین
اطلس تجهیزات دریایی
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان
دریای��ی از تدوی��ن اطلس تجهی��زات دریایی
جهت افزایش ارتباطات بینالمللی خبر داد.
به گزارش مارین نیوز ،محمد س��عید س��یف
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان
دریایی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان
اظهار کرد :در کشور ما تجهیزات و شناورهای
مختلفی در بخش خصوصی و دولتی س��اخته
شده است از این رو برای ارتباطات بینالمللی
کشور الزم است تا این اطلسها تهیه و تدوین
شود.
وی ادامه داد :در سال گذشته اطلس تجهیزات
دریایی جمعآوری و مستندس��ازی ش��د و در
قالب کتاب و سی دی تهیه و فراهم شد.
س��یف تصریح کرد :اطلس تجهیزات دریایی و
کشتیسازی هم برای استفادهکنندگان داخلی
و هم برای اس��تفادهکنندگان خارجی مرجع
خوبی به ش��مار میرود تا اس��تفادهکنندگان
بدانند در کشور چه کارهایی باید انجام شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان
دریایی تصریح کرد :تس��هیالت و بودجههایی
که برای تهیه اطلس تجهیزات دریایی در نظر
گرفته شده است افزایش خواهد یافت و سعی
می کنیم این برنامه را در سال جاری با جدیت
دنبال کنیم.
س��یف تأکید ک��رد :باید از س��ازندگان داخل
کشور اس��تفاده کنیم تا بتوانند محصوالتشان
را عرضه کنند.
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 7س��ال پیش ،نشستی مش��ترک با حضور
مدی��ران س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی؛
کشتیس��ازها ،بانکها ،موسسات ردهبندی
و مش��اوران برای رفع برخی مشکالت پیش
آمده در زمینه وجوه اداره ش��ده و مس��ائل
کشتیس��ازها برگزار ش��د .در این نشس��ت
حسن رضا صفری ،عضو هیات مدیره انجمن
مهندس��ی دریایی ایران و رییس موسس��ه
ردهبندی ایرانیان با اشاره به اینکه در مجموع
طرح وجوه اداره ش��ده س��ازمان بنادر طرح
بس��یار موفقی برای توسعه صنعت دریایی و
دریانوردی ،اش��تغالزایی در مناطق محروم و
ارتقای سطح شناورها است که درحالحاضر
بنا به دالیلی از اهداف اصلی خود دور ش��ده
اس��ت ،تاکید ک��رد بزرگتری��ن خطری که
طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر را تهدید
میکند ،ناامیدی سیستم بانکی برای حضور
در صنایع دریایی است ،وی ادامه داد :حضور
بانک ملت با حمایت س��ازمان بنادر اقدامی
دوراندیشانه و جدید بود و این در حالی است
ک��ه اگر بانک ملت به این نتیجه برس��د که
سرمایهگذاری در این عرصه با مشکل مواجه
اس��ت برای فعاالن حوزه دریا چالشی جدی
اس��ت.به گفته وی ارائه اطمینان به بانکها
از س��وی بخشهای مختلف با دریا و کاهش
ریسک در سرمایهگذاریها میتواند مشوقی
برای حضور بهت��ر بانکها در صنایع دریایی
باشد.
دی ماه  93ارسالن غمگین مدیرعامل اروندان
بااشاره به اتمام ساخت هشت لندینگکرافت
تا اردیبهشت  94اعالم کرد «:تفاهمنامههای
بسیاری را به ارزش  120میلیون دالر منعقد
کردهایم که اکنون با گذشت یک سال هنوز

منتظر نظر مساعد کمیته وجوه سازمان بنادر
و دریانوردی اس��ت که باید قسمتی از منابع
مالی آن را تامین کند ولی هنوز هیچ اقدامی
انجام نشده است».
وی افزود « :کمیته وجوه ادار ه شده سازمان
بنادر و دریانوردی افرادی را که کامال اهلیت
ای��ن کار را دارند و هر کدام از ش��ناورداران
باس��ابقه بوده و یا ب��ه کار دریا آگاهی کامل
دارند؛ پشت درهای بس��ته نگهداشته است.
ای��ن درحالی اس��ت که در س��الهای قبل
افرادی توانستند از حمایتهای این سازمان
بهرهمند شوند که هیچگونه اهلیتی در حوزه
دریایی نداشتند ».در اواخر همین ماه دکتر
ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی از س��ایت کشتی سازی
ارون��دان بازدید کرد .مقامات اروندان امیدوار
بودند نتیحه این بازدید ،رفع مش��کل آنها با
کمیته وجوه سازمان بنادر باشد .اواخر بهمن
ماه س��ال  ،93اولی��ن فروند از ش��ناورهای
ت  1500تنی س��اخت شرکت
لندینگکراف 
کشتیسازی اروندان ساخته شدو مدیرعامل
این ش��رکت تاکید کرد« :این شناور از محل
اعتبارات و تسهیالت کمیته وجوه ادارهشده
س��ازمان بنادر و دریانوردی س��اخته ش��ده
است ».الزم به ذکر است در سال  ،81قرارداد
س��اخت  9فروند لندینگ کرافت طی مدت
 12تا  15ماه با شرکت اروندان منعقد و 80
درصد اعتبارات آن دریافت شد.
سخنان مدیرعامل اروندان واکنش مدیرکل
وق��ت تامین و نگهداری تجهیزات س��ازمان
بن��ادر و دریان��وردی را در پ��ی داش��ت.
عبدالکریم رزازان اعطای هرگونه تسهیالت
به کشتیس��ازی اروندان از محل وجوه اداره
شده را منوط به تحویل شناورهای در دست

Marine Engineering
ساخت این ش��رکت اعالم کرد .وی با اشاره به
اینکه کشتیس��ازی اروندان در حال س��اخت
چند ش��ناور از محل وجوه اداره ش��ده سازمان
بنادر و دریانوردی اس��ت ،اما هنوز ساخت این
ش��ناورها به اتمام نرس��یده است ،تصریح کرد:
«تع��دادی از این ش��ناورها از س��الهای قبل
تحویل متقاضی نش��ده است و طبیعتا بانکها
پرداخت دوباره تسهیالت را قبول نمیکنند».
وی ادامه داد« :بانکه��ا میگویند وقتی پنج،
ش��ش سال اس��ت که شناورها س��اخته نشده
اس��ت ،چگونه میتوانیم اروندان را تایید کنیم،
آنها بای��د اول به تعهدات خ��ود عمل کنند تا
بانکها برای پرداخت تس��هیالت رغبت داشته
باش��ند ».عضو کمیته وجوه اداره شده سازمان
بنادر و دریانوردی تعداد ش��ناورهای در دست
ساخت اروندان را چهار فروند اعالم کرد و گفت:
«تا زمانی که این شناورها تحویل نشود ،امکان
پرداخت تس��هیالت به این کشتیس��از وجود
ندارد».
آیا بانکها در زمان عقد قرارداد
از مالک یا هم�ان متقاضی دریافت وام،
اجاره نامه ش�ناور را ب�ه عنوان ضمانت
بکارگیری شناور پس از تحویل دریافت
نموده اند؟

در جری��ان برگزاری مناقصه س��اخت  9فروند
شناور جمع آوری آلودگی های نفتی در سال
 ،89مدیران دو شرکت فناوران سیراف و فناوران
آسیا به دلیل آنچه اطالع رسانی ضعیف درباره
مناقصه عنوان شد و با بیان اینکه تعداد کشتی
سازهای دارای توان فعالیت در حوزه آلومینیوم
کم تر از تعداد انگش��تان دست است ،به دلیل
عدم امکان حضور شرکت های واجد صالحیت
در مناقصه اعتراض داش��تند .مسئوالن این دو
ش��رکت مدعی بودند ،حتی در سایت سازمان
بن��ادر در ای��ن مورد اطالع رس��انی نش��ده و
موضوع جالب تر اینکه علی رغم تمدید تحویل
اس��ناد مربوطه و اظهارات مس��ئوالن سازمان
بن��ادر ،مبنی بر امکان حضور این ش��رکت ها،
با این اس��تدالل که تمدید تحویل اسناد تنها
برای ش��رکت های حاض��ر در مناقصه بوده ،از
حضور آن ها ممانعت ش��ده اس��ت .مدتی بعد
مدیرکل تامین و نگهداری تجهیزات س��ازمان
بنادر اعالم کرد « :فراخوان این مناقصه حدود
یك ماه ونیم پیش منتش��ر ش��د و شركتهایی
برای ارزیابی كیفی در این زمینه ،مراجعه كرده
اند .مدت برگزاری این مناقصه تمام ش��ده؛ اما

احتمال دارد در صورت كم بودن تعداد شركت
كنندگان ،شركتهای دیگری نیز پذیرفته شوند
و به س��ایر شرکت ها هم س��فارش می دهیم.
(!)»
اواخر اس��فند  93عبدالکریم رزازان دبیر فعلی
کمیت��ه وجوه اداره ش��ده از پیوس��تن 3800
صندلی جدید به ناوگان مس��افری دریایی در
سال  93خبرداد و با اعالم اینکه سازمان بنادر
به خروج شناورهای فرسوده مسافری و ساخت
شناورهای تندرو در داخل از محل وجوه اداره
شده به مبلغ  30میلیارد تومان در همین سال
اقدام کرده اس��ت ،یادآور ش��د « :در راس��تای
افزایش حملونقل کاالی��ی در دریای خزر ،از
محل تسهیالت وجوه ادارهشده سازمان بنادر و
دریانوردی و اختصاص آن به بخش خصوصی
توانستیم دو فروند کشتی پنج هزار تنی برای
حمل کاال در دریا خزر بسازیم».
هم چنین او در صحبت های دیگری با تاکید بر
اینکه اولویت دوم سازمان بنادر و دریانوردی در
سال جاری کمک به راهاندازی و توسعه سفرها
و گردشگری دریایی در دریای خزر است .اعالم
کرد« :امیدواریم در سال جاری بتوانیم حرکت
مثبتی برای گردشگری دریایی در دریای خزر
انجام دهیم ،در همین راستا کمیته وجوه اداره
ش��ده س��ازمان بنادر و دریان��وردی به منظور
حمایت از مس��افرتهای دریایی و گردشگری
دریای��ی در این حوزه و به رونق رس��یدن آن،
تس��هیالت ارزان قیمتی را با سود صفر درصد
به بخ��ش خصوص متقاضی ب��رای خرید و یا
ساخت شناور مس��افری – تفریحی اختصاص
می دهد ».رزازان یادآور ش��د« :هنوز فناوری
ساخت شناورهای سازگار با شرایط ویژه دریای
خزر در کش��ورما ایجاد نش��ده است اما اگر در

حال حاضر کشتی سازی های شمال و جنوب
کش��ور قادر به چنین کاری هستند میتوانند
اع�لام آمادگی کرده ت��ا بخش خصوصی برای
س��فارش ساخت ش��ناور مسافری س��ازگار با
دریای خزر با تس��هیالت کمیته وج��وه اداره
ش��ده اقدام کند در غیر این صورت متقاضیان
میتوانند به کمک همان تسهیالت شناورهای
نو و یا کار کرده از خارج خریداری کنند».
به تازگ��ی مدیرکل برون س��پاری و توس��عه
مشارکت ها ،از تصویب نهایی دو طرح سرمایه
گذاری به مبالغ  25و  18میلیارد تومان برای
ساخت شناور مسافربری و تفریحی به ترتیب
ب��ا ظرفیت  350و  250مس��افر خبر داد ،وی
در ادامه اعالم کرد این ش��ناورها در ش��رکت
های کش��تی سازی بخش خصوصی در شمال
و جنوب کشور ساخته خواهند شد که  14ماه
طول خواهد کشید.
ب�ا توج�ه ب�ه قیم�ت تم�ام
ش�ده هر صندلی از کش�تی مسافربری،
بازگش�ت اصل این س�رمایه گ�ذاری از
محل درآمد کشتی ظرف مدت زمان چند
سال امکان پذیر خواهد بود ؟

دو ماه بعد ،رزازان در واکنش به اخباری مبنی
بر خرید  10فروند ش��ناور پایلوت راهنمابر از
هلند توسط این سازمان و یا زیرمجموع ه های
آن ،با اشاره به اینکه این سازمان در قالب طرح
وجوه ادار ه ش��ده به متقاضیان س��اخت شناور
های باری ،مس��افربری و خدمات��ی در داخل
ن قیمت اعطاء میکند و بسیاری
تسهیالت ارزا 
ی های کشور در دو دهه گذشته
از کشتیساز 
ش ها فعال ماندهاند ،تاکید
بوس��یله این سفار 
ت هایی نظیر هدایت کشتی
کرد« :اگر هم شرک 
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خلیجفارس اقدام به خرید خارج کنند؛ سازمان
بنادر قطع��ا در جریان ق��رار میگیرد و حتی
اگر بخش خصوصی نیز چنین ش��ناور هایی را
خریداری کرده باش��د ،با توجه به اینکه نهایتا
باید با س��ازمان بن��ادر کار کنند؛ ما در جریان
ق��رار خواهیم گرفت ».چن��د روز قبل تر نیز
رزازان از معرف��ی  96فروند ش��ناور تجاری به
بانک برای دریافت تس��هیالت ارزانقیمت این
کمیت��ه خبر داد و گفت « :در مجموع تاکنون
برای نوس��ازی  224فروند ش��ناور فرس��وده
تسهیالت پرداخت شده ،ضمن آنکه  153فقره
تسهیالت هم به ترمینال اپراتورها برای خرید
تجهیزات بندری پرداخت ش��ده است ».وی با
اش��اره به اقدامات انجام شده در سال  94برای
نوسازی ش��ناورهای فرسوده باری و مسافری،
بی��ان کرد « :تاکنون پرونده  96فروند ش��ناور
تجاری و از ابتدای امس��ال تاکنون  57شناور
تدارکاتی و خدماتی برای دریافت تسهیالت به
بانک معرفی شدهاند».
دبیر کمیته وجوه اداره شده با بیان اینکه 64
فروند شناور مسافری برای دریافت تسهیالت
به بانکهای عامل معرفی ش��دهاند از پرداخت
تس��هیالت برای هفت فروند ش��ناور تجاری
نفتی در دریای خزر خبر داد و اظهار داش��ت:
« ع�لاوه بر اینها  153فقره تس��هیالت برای
خرید تجهیزات بندری به ترمینال اپراتورها از
محل منابع وجوه اداره شده وام پرداخت شده
است».
خردادماه  ،94احمد هاشمی مدیرعامل اتحادیه
ش��رکتهای تعاونی حمل و نقل دریایی بار و
مسافر با اش��اره به فرس��ودگی ناوگان سنتی
خواستار احیای طرح نوسازی لنجهای فرسوده
ش��د .وی در ای��ن خصوص ب��ه مصوبه دولت
در س��ال  90اش��اره و بر اجرای طرح نوسازی
لنجس��ازی سنتی که به دلیل تغییر و تحوالت
در س��ازمان بنادر و دریانوردی با وقفه مواجه
ش��ده ،از محل طرح کمیته وجوه اداره ش��ده
تاکی��د کرد .وی دوماه بع��د موضوع دیگری را
مط��رح کرد« :با توجه به س��وابق یارانه نقدی
و مش��کالت متعدد آن،طرح پرداخ��ت یارانه
نقدی به جای سوخت یارانهای به شناورداران
توجیه عقالنی ندارد و هیچ گرهای را از مشکل
ش��ناورداران باز نخواهد کرد ».هاشمی با بیان
اینکه آزموده را آزمودن خطاس��ت ،گفت «:ما
معتقدیم که اگر نرخ سوخت را کاهش دهند و
پس از آن شناورها را تا پنج سال توسط کمیته
وجوه اداره ش��ده نوس��ازی کنند ،بع��د از آن
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میتوانند به راحتی نرخ س��وخت را به صورت
پلکانی افزای��ش دهند و همس��طح نرخ فوب
خیج فارس کنند ».از طرفی سیامک صحرایی
مدیرکل عملیات و ایمنی دریایی سازمان بنادر
و دریانوردی با اش��اره به اینکه طرح نوس��ازی
شناورهای سنتی در سازمان بنادر و دریانوردی
با یک رویکرد جدید در این س��ازمان درحال
بررس��ی است ،یکی از موارد مورد نظر سازمان
بنادر و دریانوردی را در برنامه شش��م توس��عه
این موضوع دانست و اعالم کرد:
« این طرح ذاتا با دیگر طرحهای کمیته وجوه
اداره شده س��ازمان بنادر و دریانوردی تفاوتی
ندارد ،البت��ه تاکنون چنین تس��هیالتی برای
ش��ناورهای س��نتی وجود نداش��ته است و به
تازگی تسهیالتی معادل  1000میلیارد تومان
بودجه برای اجرای طرح نوس��ازی شناورها در
نظر گرفته شده است ».وی با بیان اینکه هنوز
س��قف تسهیالت برای هر شناور و میزان سود
آن مشخص نش��ده است گفت « :پس از آنکه
این طرح در کمیته وجوه اداره شده تایید شد
در ای��ن صورت در خص��وص موضوعات دیگر
این طرح نیز تصمیمگیری خواهد ش��د اما به
هرحال ،اساس این طرح بر تسهیالت کمبهره
اس��توار است ».مدیرعامل اتحادیه شرکتهای
تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مس��افر افزود:
«این تس��هیالت به س��اخت داخلی با رعایت
اس��تانداردها تعلق میگیرد که استانداردها و
ضواب��ط آن را نیز باید موسس��ات ردهبندی و
س��ازمان بنادر و دریانوردی مش��خص کنند».
الزم به ذکر اس��ت حدود  4200شناور چوبی
و لنج داریم که تقریبا  60درصد آنها فرس��وده
هستند.
در همین زمان امیر بابایی مدیرعامل ش��رکت
بن��در ناب کیش و عض��و هیئت مدیره انجمن
مهندس��ی دریایی ایران با اش��اره به ضرورت
فعالیت یکپارچه و سیاستگذاری یکدست در
بخشهای مختل��ف صنایع دریایی گفت « :ما
باید ش��ناورهایی را که از لح��اظ زمان ،هزینه
و کیفیت قابل رقابت با خارجی هاست ،تولید
کنی��م ».او در ادام��ه با تصری��ح این موضوع
که اقدامات بس��یار مناسبی در جهت ساخت
ش��ناورهای پش��تیبانی و خدمات��ی (از قبیل
ی ب��وت و کروب��وت و یوتیلیتیبوت،
س��وپال 
لندینگکراف��ت و یدکک��ش) با اس��تفاده از
تسهیالت و اعتبارات بانکی و وجوه اداره شده
س��ازمان بنادر و دریانوردی ،صندوق توس��عه
ملی ،صن��دوق حمایت از صنای��ع دریایی در

صنایع وابس��ته به هلدینگ تجاری در شمال
و جنوب کش��ور به عمل آم��ده ،تاکید کرد« :
تاکن��ون بی��ش از  186ش��ناور و در  21مدل
ساخته شده است».
س��ید جلیل لطیفی مدیرعامل شرکت کشتی
سازی تالش بندر ،در سخنانی درباره مشکالت
متعدد شناورسازان داخلی ،مسئله را به شکل
دیگری تش��ریح می کند ،وی ضمن تاکید بر
اقدام��ات صحیح کمیته وجوه ،بزرگترین مانع
را رفتار و قوانین بانک ها دانست ،به این معنا
که کارشناس��ان بانکی به صنایع دریایی و کار
دریایی آش��نا نبودند بنابراین کارشناسیهای
نادرس��تی انجام دادند که نتیجه اش دو شناور
سوپالی بوت نیمه کاره و  27الی  28فروند از
شناورهایی است که با تسهیالت سازمان بنادر
و دریانوردی ساخته شده ولی بالاستفاده باقی
ی سازی
مانده اس��ت .مدیر عامل شرکت کشت 
تالش بن��در درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز
گفت « :مس��ووالن کش��ور باید بدانند که یک
ش��ناور حداقل پس از دو سال به بهره برداری
می رس��د و شناورس��از میتواند پ��ول خود را
دریافت کند بنابرای��ن از آن زمان باید مالیات
را پرداخت کند اما متاس��فانه در کش��ور ما از
همان روز نخس��ت که کار کلی��د میخورد ما
باید مالیات بر ارزش افزوده را از جیب خودمان
پرداخت کنیم».

Marine Engineering
یادداشتتخصصی

آیا توسعه صنایع تولیدی دریایی کشور
در راستای تامین اهداف زیربنایی دولت قرار دارد؟
یادداشتی در خصوص اظهارات کارشناسان ،متخصصان و دست اندرکاران ،پیرامون سفارش ساخت کشتیهای کانتینری و نفتکش چند
میلیارد دالری به چین با طرح سوالی از دبیر محترم شورای عالی صنایع دریایی کشور.

در پی انتش��ار خبری مبنی بر سفارش ساخت
کش��تیهای کانتینری و نفتکش چند میلیارد
دالری به چین از سوی ایران و مکاتبات انجمن
مهندسیدریاییایرانبارییسجمهوروهمچنین
اظهارات مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر
در خصوص سفارش��ات ساخت ،ماهنامه انجمن
مهندسی دریایی جهت ش��فاف سازی ،اقدام به
دریافت نظر کارشناس��ان و متخصصان ،نموده
است.
یادداشتی از دکتر شهراد کوکبی جهرمی ،استاد
دانشگاه و دبیر س��ابق انجمن مهندسی دریایی
ایران که سابقه همکاری با هر دو مجموعه صدرا و
ایزوایکو را دارد ،در ادامه می خوانیم :
صحبتهای ایشان (مدیرعامل شرکت کشتیرانی
دریای خزر) احتماال اشاره به این موضوع دارد که
درآمد شرکتهای کشتیرانی به عنوان بنگاه های
اقتصادی به دلیل رکود اقتصادی ،بسیار کاهش
یافته و تامین کشتی از داخل در شرایط موجود
کارخانجات کشتی سازی کش��ور ،یک حرکت
معقول و اقتصادی نیست ،باید کشتی های جدید
با کیفیت و کم هزینه را در زمان کوتاه با شرایط
تامین مالی مناسب از خارج از کشور خریداری و
وارد بازارهای حمل و نقل دریایی نمود.
اظه��ار نظری که به کرات توس��ط ش��رکتهای
کشتیرانی ارائه میشود اگرچه در ظاهر منطقی و

معقول به نظر میرسد ،ولی با یک اشکال اساسی
روبرو است .شرکتهای کشتیرانی انتظار دارند با
فراهم شدن شرایط خرید کشتی از خارج کشور،
فضای کس��ب و کار مناسب آنها فراهم شود .اگر
این مس��ئله درست است ،باید برای کارخانجات
کشتی سازی نیز به عنوان بنگاه های اقتصادی
صدق کند .به عبارت دیگر ،شرایط کسب و کار،
در مرحله اول باید فراهم ش��ود و بعد باید انتظار
داش��ت که کارخانجات کش��ور در فضای فراهم
شده ،در مسیر درستی حرکت کنند.

شرکتهای کشتیرانی
انتظاردارند با فراهم
شدن شرایط خرید
کشتی ازخارج کشور،
فضای کسب و کار
مناسب آنها فراهم
شود.

فض��ای کس��ب و کار در تعام��ل مس��تقیم ب��ا
سیاستهای کالن کشور قرار دارد ،در حال حاضر
راهبرد اقتصاد مقاومتی و نیروی دریایی راهبردی

به عنوان مطالبات اصلی نظام مطرح میباشند و ما
تمایل زیادی داشتیم تا در دانشگاه امیر کبیر این
مسئله را در حضور وزیر محترم صنعت ،معدن و
تجارت به بحث بگذاریم .علیرغم اینکه از ماه ها
قبل برای چنین نشستی هماهنگی شده بود ولی
متاسفانه دو روز قبل از برگزاری نشست ،حضور
وزیر محترم به دلیل سفر رئیس جمهوری یکی از
کشورهای آفریقایی لغو گردید .در نهایت نشست
علیرغم تاکید وزیر محترم ،بدون حضور معاونین
و مدیران ارشد صنایع دریایی کشور برگزار گردید.
مطالبه دانش��گاه برای برگزاری این نشست ،در
حضور وزیر محترم همچنان ادامه خواهد داشت.
سوال اصلی از ایشان به عنوان دبیر شورای عالی
صنایع دریایی اینست  :آیا توسعه صنایع تولیدی
دریایی کشور در راستای تامین اهداف زیربنایی
دولت قرار دارد؟ پاسخ هر چه باشد  ،فضای کسب
و کار متناسب با آن قابل برنامه ریزی خواهد بود،
تکلیف شرکتهای کش��تیرانی ،مراکز آموزشی و
تحقیقاتی ،کارخانجات کش��تی س��ازی ،بانکها،
ش��رکتهای بیمه ،موسس��ات رده بندی و سایر
ذینفعان ،متناسب با تصمیم فوق مشخص خواهد
گردید .بعضی از همکاران اعتقاد دارند ،تصویب
سند جامع توس��عه دریایی کشور به معنی قرار
داش��تن صنایع دریایی در مسیر توسعه اهداف
زیربنایی دولت است و بنابراین مطرح کردن آن
موردی ندارد .ولی واقعیت اینست که در بسیاری
از موارد تصمیم گیری ها بر اس��اس ش��ناخت
جمعی از موضوع ص��ورت نمیگیرد و به همین
دلیل توسعه موضوع در مراحل بعدی با مشکالت
جدی مواجه میشود .بهترین مصداق این موضوع،
وضعیت موجود قانون حمایت از توسعه صنایع
دریایی کشور است .منافع تصمیمی که بر اساس
شناخت کافی جمعی از اهمیت و جایگاه صنایع
تولیدی دریایی کشور صورت میگیرد ،حتی اگر
هم منفی باشد ،از منافع پاسخ مثبت ،ولی بدون
شناخت کافی ،بهتر خواهد بود.
صفحه  41شماره /121اردیبهشتماه1395/

انرژی
ایران قطب تعمیرات دکلهای حفاری خلیج
فارس می شود
فعال حوزه صنعت نفت با بیان این که ایران قطب
تعمیر دکلهای حف��اری صنعت نفت در منطقه
خلیج فارس خواهد شد ،گفت :با دستیابی ایران
به فناوری تعمیر و نگهداری دکلهای حفاری ،این
دکلها به جای ارس��ال به ام��ارات در داخل ایران
تعمیر می شوند.
بابک عباس پور ،مدیربخش فراس��احل ایزوایکو
(زیرمجموع��ه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت)
امروز ( یکش��نبه ١٩ ،اردیبهشت ماه) در حاشیه
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی ،افزود :در سالهای گذشته
ناچار بودیم دکلهای حفاری میدانهای نفت و گاز
را برای تعمیر به امارات ارس��ال کنیم که هزینه
سنگینی به ایران تحمیل می کرد ،اما اکنون در
این صنعت خودکفا شده ایم .مدیربخش فراساحل
ایزوایک��و به تعمیر چند دکل حف��اری در داخل
کش��ور اش��اره کرد و ادامه داد :توانایی داخلی در
این صنعت به حدی رسیده است که شرکتهای
خارجی که در پروژه های نفتی ایران فعالیت می
کنند درخواست تعمیر توسط کارشناسان ایرانی
را مطرح کرده اند .وی درباره س��اخت سکوهای
میدان مشترک هنگام نیز گفت :دو سکوی این
میدان نفتی هم اکنون در حال س��اخت است و
در صورت تامین به موقع منابع ،در س��ال آینده
به بهره برداری خواهد رس��ید .این دکلها پس از
پایان کار س��اخت به می��دان نفتی هنگام که با
کشور عمان مشترک است ،حمل و نصب خواهد
شد .مدیربخش فراساحل ایزوایکو درباره ساخت
سکوهای نفتی میدان هندیجان نیز گفت :سکوی
اول تا شهریور ماه امسال آماده تحویل می شود
و ب��ه محل نصب در خلیج فارس منتقل خواهد
شد .وی ظرفیت هر یک از این سکوهای میدان
هنگام را  ٣٥هزار بشکه در روز اعالم کرد .عباس
پور درباره س��اخت سکوهای میدان گازی پارس
جنوبی نیز گفت :با توجه به این که شرکت صدرا
به عنوان سازنده سکوهای فازهای  ١٧و  ١٨پارس
جنوبی نتوانس��ت ساخت دو سکوی این فازها را
به موقع انجام دهد ،تصمیم گرفته شده است دو
سکوی اقماری فاز  ١٤به فازهای  ١٧و  ١٨منتقل
شود.
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حملونقل

گسترش و توسعه  120میلیارد دالری
کشتیرانی

سایت The Maritime Executiveبه نقل از MarExدر گزارشی توسعه سیستم ناوگان
حمل و نقل دریایی ایران در شرایط پسابرجام را بررسی کرده است .گزارش را در ادامه می
خوانید:

با برداشتن تحریم ها ،ایران قصد دارد که ناوگان
کشتیرانی خود را  120میلیارد دالر گسترش
دهد .محمد س��عیدی ،مدیر عامل کشتیرانی
جمهوری اس�لامی ( ،)IRISLاعالم کرد که
این شرکت قصد دارد  TEU 579000کشتی
کانتینربر ،کشتی های فله بر با حدود دو میلیون
ت��ن وزن مرده ( )dwtو تانکرهایی با مجموع
 1.6میلیون تن وزن مرده خریداری کند.
کش��تیرانی جمهوری اسالمی ( )IRISLقبال
توس��ط آمریکا ،اتحادیه اروپا و سازمان ملل و
سازمانهای بین المللی دیگر ،به دلیل فعالیتهای
هسته ای و موشکهای بالستیک ایران تحریم
شده بود .ناوگان فعلی  IRISLشامل  87شناور
اقیانوس پیما و  28شناور با پرچم شرکت های
تابعه است.
محمد سعیدی با اشاره به اینکه تمام کشتی
های جدید تا سال  2020عملیاتی خواهد شد
و بودجه آنها از میلیاردها دالر درآمد نفت بلوکه
ش��ده ایران در بانکهای بین المللی ،که انتظار
می رود با برداشتن تحریمها آزاد شوند ،تأمین
خواهد شد؛ اعالم کرد « :ایران به احتمال زیاد
بیشتر سفارشات خود را به چین خواهد داد ،به
این خاطر که رابطه با چین و بانکهای چینی به
کشتیرانی جمهوری اسالمی ( )IRISLاجازه
می دهد که سفارش��ات خ��ود را به یاردهای
چینیبسپارد».

 IRISLهمچنین قصد دارد TEU 14000
ش��ناور پاناماکس س��فارش دهد ت��ا بتواند با
شرکتهای کشتیرانی بزرگ ،رقابت کند.
ای��ران فعاالنه به دنب��ال افزایش تولید نفت و
گاز و صنعت کشتیرانی خود در پی برداشتن
تحریمهااست.
در ماه جوالی ،ش��رکت کشتیرانی فرانسوی
 ،CMA CGMفعالیته��ای مقدماتی برای
ارتباط با بندر شهید رجایی ایران فراهم آورد.
کانتینربر این شرکت اولین کشتی کانتینربری
بود که در ماه آگوس��ت با  11500TEUدر
این بندر پهلو گرفت.
ای��ران برای افزایش تولید نف��ت به مقدار 4.2
میلیون بشکه در روز در آینده نزدیک برنامه
ریزی می کند.
ایران که چهارمین کش��ور از نظر ذخایر نفتی
اس��ت ،هم اکنون تولید روزانه اش را به حدود
 2.8میلیون بش��که رسانده است .دولت ایران
معتقد است که تا شش ماه بعد از تحریمها می
تواند تولید روزانه خود را یک میلیون بشکه در
روز افزایش دهد.
لینک:
http://www.maritime-executive.com/article/iranexpanding-shipping-fleet
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نامه انجمن مهندسی دریایی به رئیس جمهور

نامه به رئیس جمهور در اعتراض به
سفارشات ساخت کشتی های چند
میلیارد دالری
با انتشار اخباری مبنی بر سفارش ساخت کشتی های کانتینری و نفتکش چند میلیارد
دالری به چین که در رویترز و خبرگزاری های داخلی ،انجمن مهندس�ی دریایی ایران
در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور محترم دکتر روحانی خواستار بررسی و پیگیری
موضوع شد.

انجمن مهندسی دریایی ایران همواره بر لزوم
پیگی��ری مطالبات بخ��ش خصوصی و تکیه
بر توانایی س��ازندگان داخلی صنعت دریایی
تاکید داش��ته است .ش��اهد این امر ،برگزاری
جلس��ات و ارسال و پیگیری نامه های متعدد
خطاب به حس��ن روحانی رئی��س جمهور و
اسحاق حهانگیری معاون اول رئیس جمهور
با محوریت «اس��تفاده از تس��هیالت صندوق
توس��عه مل��ی جهت س��اخت ش��ناور»؛ نیاز
صنع��ت دریایی به «تأمین تس��هیالت برای
ساخت کش��تی» ؛ تاکید بر «ضرورت رعایت
قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی
داخل در ش��رایط پس از تحری��م» ،اعتراض
به «ادامه س��فارش خرید ش��ناور از خارج» و
 ...بوده اس��ت .در همین راستا و با پایان سال
 ،94با انتشار اخباری مبنی بر سفارش ساخت
کشتی های کانتینری و نفتکش چند میلیارد
دالری ب��ه چین که در رویت��رز و خبرگزاری
های داخلی نیز بازتاب داده ش��د ،انجمن در
نامه ای سرگش��اده به رئیس جمهور محترم
حس��ن روحانی خواس��تار بررسی و پیگیری
موضوع ش��دند ،متن کامل نامه به شرح ذیل
می باشد :

به نام خدا
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئی��س جمه��ور محت��رم جمهوری
اسالمی ایـران
موض��وع  :مذاکره با چین��ی ها برای
خرید کشتی های کانتینری و نفتکش
با اهـداء سالم
احتراماً ،به استحضار می رساند
اخیرا خبرهایی مبنی بر شروع مذاکراتی
برای خرید کش��تیهای بزرگ از کش��ور
چی��ن در خبرگزاری ها و س��ایت های
مختلف منتشر و مجددا بیم آن می رود
عده ای خواسته و یا ناخواسته بدون در
نظر گرفتن های پتانسیل ها و ظرفیت
های کشتی سازی های بزرگ داخل در
این زمینه به بهانه آزاد نمودن مطالبات
در دوران پس��ا تحریم دس��ت به چنین
اقدامی بزنند.
ل��ذا اینگون��ه سفارش��ات صنعتگران
تالش��گر ما را در صنعت کشتی سازی
که دوران س��خت تحریم ها را پشت سر

معرفیاعضایحقوقیانجمنمهندسیدریاییایران

نفت فالت قاره ،نیم قرن تجربه بهره
برداری از میادین نفت و گاز شرکت

ش��رکت نفت فالت ق��اره ایران با ه��دف بهره
برداری بهینه از ذخایر نفت و گاز خلیج فارس،
افزایش ضریب برداشت و جلوگیری از مهاجرت
این ذخایر و میادین مشترک تاسیس گردیده که
ت
در ادامه با مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرک 
و فعالیتهای این شرکت آشنا می شویم.
مدیرعامل  :سعید حافظی
اعضای هیأت مدیره  :رکن الدین جوادی ،سعید
حافظی ،محمد حسین دانشفر ،حسین جعفری،
عبدالحمید اس��فندیار پور ،رضا بیاضی جدید،
سیف اله خواجویان ،محمدباقر سلیمانی
دبیر هیات مدیره  :علیرضا علیخانی
معرفی :
ش��رکت نفت فالت قاره ایران یکی از بزرگترین
ش��رکت های تولیدکننده نف��ت و گاز دریایی
جهان است که وظیفه استخراج و بهره برداری
از میادین نفتی و گازی کشور در طول بیش از
 1200کیلومتر از گستره آب های نیلگون خلیج
فارس (به استثنای پارس جنوبی و شمالی) و هم
چنین دریای عمان را با پیشینه نیم قرن تجربه
برعهده دارد.
حوزه اصلی فعالیت شرکت نفت فالت قاره ایران،
منطقه خلیج فارس اس��ت که ع�لاوه بر ایران
هفت کشور تولیدکننده عمده نفت جهان(عراق،
کویت ،عربستان،بحرین ،قطر ،امارات ،عمان) در
حاش��یه آن قرار دارند .بر همین اس��اس خلیج
فارس به قطب انرژی جهان معروف شده است
و فعالیتهای اکتش��اف و تولید نفت و گاز در آن
از اهمیتی چشمگیر برخوردار است .پنج کشور
ایران ،عراق ،عربستان س��عودی ،قطر و امارات
متحده در مجموع  63درصد ذخایر اثبات شده
نفت و  40درصد ذخایر قطعی گاز طبیعی جهان
را در اختیار دارند.
نشاني:
تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،تقاطع شهيد مدرس ،خيابان تورج ،شماره ،3
كدپستي  ،1966664791 :صندوق پستي 5591 :
:
نماب��ر
		
تلفن 021-22664393-5 :
021-22664401
پايگاه اينترنتي www.iooc.co.ir :
پست الکترونيکي webmaster@iooc.co.ir :
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بینالملل
چرا چابهار نقطه توجه سرمایه گذاران خارجی است ؟

اعداد و ارقام نشان می دهد پتانسیل
های عظیمی در بندر چابهار وجود
دارد که با مدیریت دقیق در س��ال
های آینده دستاوردهای اقتصادی
عظیمی برای کشور خواهد داشت.
به گ��زارش مارین نیوز ،س��رمایه
گذاران و پیمان��کاران هند ،چین،
ژاپ��ن و  ...برای حض��ور در پروژه
های مختلف در بندر چابهار اعالم
آمادگی کرده اند.
اخبار و مش��اهدات حاک��ی از آن
است که مقامات دولتی و مدیران
اقتص��ادی ایران��ی نی��ز از آن ه��ا
استقبال کرده اند.
نکت��ه قاب��ل توجه عملک��رد بندر
چابهار تاکنون ،ب��ه عنوان یکی از
اس��تراتژیک ترین بندر های ایران
در مدخل اقیانوس هند است :
جدول مذکور حاوی نکات جالبی
است که در ادامه می آید:
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 .1میزان جابجایی مسافر در سال
 93نسبت به سال  ،94صد در صد
افزایش داشته است.
 .2می��زان ص��ادرات و بارگی��ری
غیرنفتی در س��ال  93نس��بت به
س��ال  94به ترتی��ب افزایش 94
درصدی و  44.8درصدی نش��ان
می دهد.
 .3میزان صادرات نفتی در س��ال
 93نسبت به سال  94بیش از 13
برابر شده است.
 .4میزان تخلیه و بارگیری کانتینر
( )TEUدر س��ال  93نس��بت یه
س��ال  94کاه��ش  42درص��دی
داشته است.
اعداد و ارقام نشان می دهد پتانسیل
های عظیمی در بندر چابهار وجود
دارد که با مدیریت دقیق در س��ال
های آینده دستاوردهای اقتصادی
عظیمی برای کشور خواهد داشت.

گذاشته و تجربیات و روند رو به جلو در این صنعت
را ٌکند خواهد کرد ،با توجه به اینکه حضرتعالی و
دولت محترم همواره معتقد به استفاده از ظرفیت
های داخل بوده و توصیه همه مس��ئولین نظام
حرکت در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی می
باشد ،خواهش��مند است دستور فرمائید موضوع
بررس��ی و با در نظر گرفتن شرایط جدید کشور
در دوران بع��د از تحریم ها و جلوگیری از عواقب
اینگونه سفارش��ات برای صنعت کشتی سازی،
ش��اهد تحقق سیاست ها و برنامه ها دولت برای
این صنعت مهم باشیم.
پیش��اپیش از حس��ن توجه حضرتعالی کمال
تشکر را دارد.
محمدسعید سیف
رییس هیات مدیره انجمن مهندس��ی دریایی
ایران
الزم به ذکر اس��ت رونوشت این نامه به آقایان
محمدرض��ا نعم��ت زاده وزیر صنع��ت ،معدن و
تجارت ،عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی و
احمد رفعت مسئول دبیرخانه شورایعالی صنایع
دریایی ارسال شده است.
گرانبهایی را بدست آورده اند ،نگران نموده

Marine Engineering
معرفی اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران

نزدیک به نیم قرن تجربه اجرای پروژههای نفت ،گاز و پتروشیمی
دربخشخشکیوفراساحلی

شرکتصنایعفراساحل(صف)درسال 1358تاسیسوازسال 1378بهعضویتحقوقیانجمنمهندسیدریاییایراندرآمدهاست.

شرکت صنایع فراس��احل (صف) در سال 1358
تاس��یس و از س��ال  1378ب��ه عضویت حقوقی
انجمن مهندسی دریایی ایران درآمده است.
شرکت صنایع فراس��احل (صف) بعنوان یکی از
پیمانکاران معتبر ،با تجربه و بنیه مالی مناس��ب
است که در ادامه با مدیرعامل و اعضا هیات مدیره
ت و فعالیتهای این گروه تخصصی آشنا می
شرک 
شویم.
مدیرعامل  :فرشید سید حسینی
رئیس هیأت مدیره :جلیل خبره
اعضایهیأتمدیره:نعمتاهللمظلومیانجهرمی،
امیر محسن خوبان شرق ،قاسم گل نژاد ،معصوم
باباهاشم زاده خامنه
بازرس  :موسسه حسابرس��ی آزمودگان (بازرس
اصلی) ،مهرداد آل علی (بازرس)
معرفی:
ت صنایع فراساحل (صف) شرکت مادر گروه
شرک 
صف است که متشکل از  23شرکت در زمینههای
کاری مختلف میباشد .این گروه دامنه وسیعی از
خدمات مهندسی ،خرید مصالح ،ساخت ،بازرسی
و راهاندازی در پروژههای خش��کی و فراس��احلی
نفت ،گاز و پتروشیمی را ارائه میدهد .گروه صف

در بخش راهان��دازی ،تولید ،تعمیر و نگهداری از
تاسیسات خشکی و فراساحلی نیز فعال میباشد.
ش��رکت صف در س��ال  1372با ه��دف تامین
نیازهای روزافزون صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
ایران در بخش فراساحلی در منطقه خلیج فارس
و دریای خزر تاس��یس گردید .این شرکت ضمن
کسب  22س��ال تجربه ارزشمند ،اکنون یکی از
بهنام ترین پیمانکاران خصوصی فعال در اجرای
پروژههای نفت،گاز و پتروشیمی در بخش خشکی
و فراساحلی ،به روش طرح وساخت میباشد.
زمینههایفعالیتهایشرکتبهشرحذیلمیباشد:
• اجرای پروژههای خش��کی و فراساحلی به روش
طرح و س��اخت  :سکوهای ثابت و متحرک نفت و
گاز ،مجتمعهای نفت،گاز و پتروشیمی ،خط لوله
(خشکیوفراساحلی)،تاسیساتبندری،آبگیر،موج
شکن،حفاظتساحلیومجتمعهایصنعتی.
• راه اندازی ،تولید (عملیات) و تعمیر و نگهداری:
سکوهاومجتمعهاینفتوگاز،تاسیساتحفاری،
خطوط لوله خشکی و فراساحلی ،پاالیشگاهها و
مجتمعهایپتروشیمی
•کشتیسازی:شناورها،کشتیلولهگذار،یدککش
پشتیبانیوشناورهایپشتیبانیولنگرانداز

• پروژهه��ای دانش بنیان :زيس��ت پااليش��گاه
ريز جلبك قش��م ،طرح تبدی��ل گاز طبیعی به
فرآوردههای گاز تبدیلی ( )GTLو ثبت طراحی
سکوی حفاری خود باالبر ()Jack Up
• س��رمایهگذاری :ش��رکت پتروش��میران (پلی
پروپیلن) ،شرکت شیمی گستر لیان (متوکسید
سدیم) ،پاالیشگاه نفت س��نگین سروش (قیر)،
شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو (کاتالیستها)،
خرید س��هام شرکت مهندسین مش��اور رادها و
ساختمجتمعهایمسکونی
گواهینامهها
• گواهینامه پایه یک صالحیت پیمانکاران اجرای
پروژههای صنعتی به روش طرح و ساخت در زمینه
نفت و گاز
•گواهینامهپایهیکصالحیتپیمانکاریدررشته
نفت و گاز
• گواهینامه پایه یک صالحیت خدمات مشاوره در
تخصص تاسیسات باالدستی روزمینی نفت و گاز
• گواهینام��ه سیس��تم مدیری��ت یکپارچ��ه
،ISO10006:2003
(،ISO9001:2008
،ISO18001:2007 ، ISO14001:2004
 ISO29001:2010و )HSE-MS
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امکانات
یارد بن��در عباس  :یارد س��اخت س��ازههای فرا
ساحلی شرکت صف در  37کیلومتری غرب شهر
بندرعباس و در مجتمع صنعتی ولیعصر قرار دارد.
مس��احت این یارد  35هکتار و ظرفیت ساخت
سالیانه آن  45000تن میباشد .این یارد در حال
حاضر حدود  800نفر پرسنل دارد که در صورت
نی��از این تعداد تا  1200نفر قابل افزایش اس��ت.
یارد صف در بندرعباس دارای یک س��الن تولید
با قابلیت ساخت قطعات فوالدی با حداکثر ابعاد
 80×30×12متر و حداکثر وزن  100تن و فضای
باز با قابلیت س��اخت قطعات فوالدی با حداکثر
ابع��اد  100×40×40متر و حداکثر وزن  600تن
میباشد .این یارد کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت
س��اخت و جابجایی سازههای فلزی از قبیل انواع
جرثقیل با ظرفیتهای مختلف ،تجهیزات جوش،
برش و خمش ،و تجهیزات آماده س��ازی سطوح
و رنگ آمیزی را در اختیار دارد.
کارخانهپوششلولهبوشهروجزیرهصدف:کارخانه
پوشش لوله که در منطقه آزاد تجاری بوشهر قرار
دارد ،امکان پوششدهی بتنی لولههای زیردریای از
قطر  4تا  56اینچ را دارد .کارخانه پوششدهی لوله
واقع در جزیره صدف در منطقه آزاد تجاری بوشهر
نیز امکان پوشش��دهی سطح داخلی و خارجی با
اپوکسی/پولییورتانلولههایموردنیازصنایعنفت
و گاز از قطر  711تا  3000میلیمتر را دارد .واحد
سیار پوششدهی نیز امکان پوششدهی لوله از قطر
 150تا  1800را دارد.
پروژههایاخیر
پروژه ساخت سکوها و جکتهای توسعه میدان
نفت و گاز س��لمان :این پ��روژه بهصورت طرح و
س��اخت شامل دو عدد رو س��ازه به وزن مجموع
 720تن ،س��ه عدد پایه ب��ه وزن مجموع 1550
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تن ،دو پل رابط ب��ه وزن مجموع  280تن و برج
مشعل به وزن  83تن برای شرکت پترو ایران انجام
شدهاست .مدت زمان قراردادی این پروژه  24ماه و
مبلغ آن  202میلیون دالر بودهاست.
فاز  15پارس جنوبی  :پروژه فاز  15ش��امل یک
روسازه  3طبقه ،روسازه جانبی و پل رابط مربوطه
به وزن مجموع  2800تن به صورت  EPCCبرای
ش��رکت نفت و گاز پارس انجام شدهاست .مدت
زمان قراردادی این پروژه  44ماه و مبلغ آن 233
میلیون دالر بودهاست.
آبگیر فاز  19پ��ارس جنوبی :این پروژه بهصورت
 EPCCبه ظرفیت  20هزار مترمکعب در ساعت
(حجم بتن  7000متر مکعب) برای شرکت نفت
و گاز پارس /پتروپ��ارس ایران احداث و راهاندازی
شدهاست .مدت زمان قراردادی این پروژه  17ماه
و مبلغ آن  15میلیون دالر بودهاست.
دو فروند یدک کش آتش��خوار :این پروژه شامل
ساخت دو فروند یدککش آتشخوار  FIFI IIبا
نیروی محرکه  6400اسب بخار با بوالرد پول 80
تن و س��رعت  12.5نات برای شرکت پایانههای

نفتی ایران میباش��د .مدت زمان ق��راردادی این
پ��روژه  16ماه و مبلغ آن حدود  15میلیون دالر
میباش��د .احداث خطوط لوله دریایی آبگیری و
تخلیه پس��آب آب ش��یرین کن بندرعباس :این
پروژه که در اسفند ماه سال  1394به شرکت صف
ابالغ شد ،شامل الیروبی ،خاکبرداری ،جوشکاری،
بهسازی بستر و خاکریزی برای نصب شش لوله
ورودی و س��ه لوله خروجی آب به قطر  2.5متر
و طول کل  17کیلومتر میباشد .مدت زمان این
پروژه  24ماه است.
آدرس دفتر مرکزی :تهران ،فاز چهارم ش��هرک
غ��رب ،خیابان فالمک ش��مالی ،نب��ش خیابان
درخشان ،پالک  ،1س��اختمان آریو ،ورودی ،A
طبقه سوم ،واحد 2
نمابر 88375014 :
تلفن88375035-7 :
آدرس پست الکترونیکی :
office@saffgroup.com
آدرس ی��ارد بندرعب��اس  :مجتمع صنعت��ی دریای
ولیعصر(عج) 37،کیلومتری غرب بندر عباس
آدرس سایت :
www.saffgroup.com

ﻛﺸﻮﺭ
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ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ
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دسترسی به آبهای آزاد ،اتصال به چهار گوشه جهان از راه دریا و امکان دفاع از کشور در بستر دریا از

جمله برکات دریاست که مردم و مسئوالن باید به آن توجه کنند.

مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش 8 -آذر 94

دریا در طول قرنها به عنوان یک منبع مهم برای مردمان ساحلی آن بوده است و امروز هم یک منبعی

غنی برای کشورها و مردم منطقه است که باید برای حفظ آن کوشید.
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م�ا ب�ه طور تاریخی از دریا گریزان بوده ایم و پایه های توجه به دریا به عن�وان یک دارایی خدادادی

نیازمند تقویت و توجه ویژه است .دریا یک دارایی ارزنده ملی و ثروت آفرین است.

معاون علمی فناوری رئیس جمهور -مهرماه94

 1مقدمه

با عنایت به سياس�ت ه�اي ابالغي مقام معظ�م رهبري در
برنامه ششم توسعه کشور ،مبنی بر لزوم توجه به اهمیت و
جایگاه دریا و صنایع مرتبط با آن ،و نیز کم رنگ بودن نقش
ای�ن نعمت الهی در جامعه ،ترويج فرهنگ آش�نايي با دريا
به عنوان نعمت الهي از جمله اهدافی اس�ت که ميبايس�ت
توس�ط متوليان امور مربوط به ح�وزه دریا به آن پرداخته و
در اين راستا كوشش نمايند .بر این اساس برنامه ريزي و آشنا
ساختن اقشار علمی کشور همچون دانشجویان و دانش آموزان
با دريا یکی از اثرگذارترین اقداماتي است كه مي تواند زمينه
ساز تامين نيروي انساني خالق و كارآمد براي آينده اين صنعت
مهم باشد و دومین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" ،یک
اتفاق مهم در فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در حوزه دریا
و میان دانش آموزان و دانش�جویان و متولیان صنعت دریایی
خواهد بود .مهم ترین سیاس�تهای معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در توسعه شرکتهای دانش بنیان و حمایت
از طرح و دس�تاوردهای فناورانه دریایی اس�ت .بنابراین لزوم
برگزاری جش�نواره ای برای تجمیع این طرح ها در حوزه دریا
احساس شده است.
با توجه به آنکه محصوالت و شرکت های دانش بنیان در مرکز
توجه قرار گرفته و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ابزارهای حمایتی ویژه ای برای توس�عه این شرکتها در نظر
گرفته اس�ت ،میتوان یک�ی از این ابزارهای حمایت�ی را ارائه
دستاوردها و طرحهای فناورانه دریایی در قالب یکی از بخش
های این جش�نواره مل�ی در نظر گرفت .بنابراین ش�رکتها و

ارگانهای فعال در حوزه دریا با ارائه دستاوردهای فناورانه خود
می توانند زمینه توسعه این صنعت را بهبود بخشند.
ترویج مسایل مرتبط با دریا از جمله اهدافی است که در میان
همه نهادهای مرتبط به دریا تبدیل به یک دغدغه شده است.
در این میان اهمیت کارهای ترویجی در میان دانش آموزان و
دانشجویان یکی از اثرگذارترین اقدامات در این زمینه به شمار
می رود .بدین منظور برگزاری دومین دوره جشنواره ملی "دریا
مسیر پیشرفت"  ،عالوه بر توجه به توسعه شرکتهای دانش
بنیان ،با هدف تـرویج مباحث مرتبط با دریا در بخشهای فیلم
کوتاه دانشجویی ،مسابقات ش�ناورهای هوشمند ،مسابقات
رباتهای زیردریایی ،ایده بازار و جش�نواره دانشآموزی دریا
تنظیم شده است.

 2اهداف جشنواره

 -1-2بخش طرح و دستاوردهای فناورانه دریایی

شناس�ايي و معرفی اختراعات فناورانه ،طرحها و ایده های
دانشبنیان
جذب س�رمایهگذاری برای طرحهای دانش بنيان و تجاری
سازی
بستر سازي براي كاربردي كردن پژوهشها و فناوريها
شناس�ايي توانمنديه�اي پژوهش�ي و فن�اوري دریایی در
استانهایکشور

 -2-2بخش دانشجویی

تشویق دانشجویان برای کار با موضوعات مرتبط با دریا
تبییناهمیتدریاوصنایعوابستهبهآندرمیاناقشارمختلف
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ترویج مسائل علمی و فنی در ساخت شناورهای هوشمند و
رباتهای زیردریایی ()ROV
توسعه خالقیت و نوآوری در دانشجویان
آشنایی با امور مهندسی و ساخت
 -3-2بخش دانش آموزی
آش�نایی دانش آموزان و خانواده ه�ا با دریا و اهمیت آن در
کشور
هدایت تحصیلی دانش آموزان نخبه و عالقه مند به س�مت
رشتههای تحصیلی مرتبط با حوزه دریا
حمایت از طرحهای خالقانه (ابداعات واختراعات)
دانش آموزان در بخشهای مرتبط با حوزه دریا

با همکاری دانشگاه صنعتی شریف ،از طریق تشکیل و هدایت
تیمهایدانشجوییوارائهکارگاههایآموزشی،مسابقهطراحی

و ساخت همزمان با مراسم پایانی جشنواره برگزار خواهد شد.

داوری تیمهای شرکت کننده در زمینه های طراحی ،ساخت و

بخش عملی انجام خواهد شد که در آن از شناورها تست با بار
و بدون بار در دریاچه مسابقات گرفته میشود.

 -4-3حوزه دانشجویی (جشنواره فیلم کوتاه  90ثانیهای)

با همکاری دانش�گاه صنعتی امیر کبیر ،از طریق فراخوان در
دانش�گاههای دریایی و غیر دریایی سراس�ر کشور
آثار دریافت خواهند ش�د .ب�ا توجه به امکانات
و بررس�ی هر چه بهتر آثار ،م�دت زمان آثار

 3مهمترینبخشهایجشنواره:
 -1-3حوزه طرح ها و دستاوردهای فناورانه
دریایی
ازطریقفراخواندرشرکتهایدریاییوارگانهای
مرتب�ط ،طرحهای فناورانه دریافت و مورد بررس�ی و
ارزیاب�ی قرار میگیرد .طرح های برتر فناورانه در
کارگروه ارزیابی طرحها در ستاد دریایی مورد
بررس�ی کارشناسی قرار گرفته و از طرحهای
برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.
-2-3حوزهدانشآموزي(جشنوارهدانشآموزی
دریا)
طرحهايشركتكنندگاندرزمينههايزيرتوسط
كميتهعلميبراساسسطوحمختلفشركتكنندگان
مورد بررس�ي قرار ميگيرد و پ�س از نمايش در
بخش نمايش�گاهي ،از طرحه�اي برتر در هر
زمينه تقدير ميشود .آثار دريافتي از مقاطع
دبس�تان و متوس�طه در بخش نمايشگاه به
نمايش گذاشته ش�ده و از طرحهاي برگزيده
آنها تقدير بهعمل خواهد آمد .موضوعات مورد
داوری در این بخش به صورت زیر خواهند بود:
بخش طراحی و ساخت (شناورهای کنترل از راه دور و
رباتهایزیرسطحی)
بخش ن�وآوری و خالقی�ت (ابداع�ات و اختراع�ات دانش
آموزی،طرح های پژوهشی)
بخش ترویج و فرهنگس�ازی (ساخت ماکت ،ساخت فیلم
کوتاه ،نقاشی ،گرافیک و کاریکاتور ،عکاسی ،داستان کوتاه و
شعر ،مقاله علمی ترویجی ،وبالگ نوسی)

ارس�الی به جش�نواره در مدت زمان  90ثانیه

تهیه میگردد .از این رو محورهای جش�نواره

فیلم دریا به شرح زیر ارائه میگردد:

 .1زندگی مردم و دریا

 .2دانشگاه و دریا

 .3صنعت و دریا

 .4گردشگری و دریا

-5-3ایدهبازاردانشجویی

مسابقات ایده بازار دریایی با هدف پرورش ایده

های خالقانه و نوآورانه در حوزه دریا در دانشگاه

های کش�ور برگزار خواهد ش�د .مهم ترین هدف

برگزاری ایده بازار دانشجویی حمایت و هدایت ایده
های برگزیده به سمت تجاری سازی خواهد بود.
از سه نفر از ایده های برتر تقدیر خواهد شد.

-6-3مسابقاترباتهایزیردریایی()ROV

ب�ا هم�کاری دانش�گاه آزاد اسلامی

قزوین،مسابقات ربات های زیردریایی ()ROV

از طریق فراخوان در دانشگاه ها از طریق تشکیل

و هدایت تیم های دانش�جویی همزمان با مراس�م پایانی

جشنواره برگزار خواهد شد.

داوری تی�م های ش�رکت کننده در زمینه طراحی،س�اخت و
حرکت ربات انجام خواهد شد.همچنین قابلیت ربات در تصویر
برداری از زیر آب از موارد مورد آزمون خواهد بود.

 -3-3حوزه دانشجویی (مسابقات شناورهای هوشمند)

m i t c . i s t i . i r

 -2-4برنامههای جنبی
جهت ایجاد فضایی پویا و مفید در جشنواره
ملی«دریا مس�یر پیش�رفت» برنامههای زیر
همزمانبا
برگزاری جشنواره پیشنهاد می شود:
 .1رونمایی از نرم افزارهای مولتی مدیای دریایی ویژه
دانشجویان و دانش آموزان
 .2پخش فیلم های علمی فناوری ،صنعتی و
آموزشی برای شرکت کنندگان
 .3عضو گیری برای تش�کیل باش�گاه دانش
آموزی دریا و اعالم آغاز به کار رسمی آن
 .4رونمای�ی از کتابه�ای وی�ژه و خبرنامه ویژه
جشنواره
 .5داوری و اهدای جوایز
 .6سخنرانی علمی و کارگاههای آموزشی

 4نمایشگاهوکارگاههایآموزشی:
 -1-4نمايش�گاه آثار دانشآموزان ،دانش�جویان و
شرکتهایدریایی
ب�ه منظور نمای�ش آثار برتر و آش�نایی ش�رکت
کنندگان با حوزه دریا همزمان با مراسم اختتامیه
و اهدای جوایز نمایشگاهی شامل موارد زیر برپا
خواهد شد:
ارائه طرح و دس�تاوردهای فناورانه شرکتهای
دانشبنیان
نمایش آثار دانشآموزي و دانش�جویی منتخب در
جشنواره

 5برنامهزمانبندی

اسفند94

فروردین

اردیبهشت

5

برگزاری اختتامیه ،اعالم نتایج و اهدای جوایز

خرداد

4

داوری جشنواره
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تیر

3

برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی

مرداد

2

جمعآوری آثار و طرحها

شهریور

1

فراخوان جشنواره

مهر

ردیف

شرح فعالیتها

آبان95

زمان

هفتهسوم

