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ماهنامه مهندسي دريا بعنوان نشريه اي خبري-تحليلي در حوزه 
صنايع و امور دريايي كشور به شكل تمام رنگي و گالسه در تيراژ 

بيش از 2000 نسخه منتشر مي شود. 
از آنجا كه اين نشريه، ارگان داخلي انجمن مهندسي دريايي ايران 
است، به شكل عمومي توزيع نمي شود؛ اما براي تمامي ارگان هاي 
دريايي، نمايندگان مجلس، ش�ركت ها، دانشگاه ها، كارشناسان و 
مديران وزارتخانه ها و س�ازمان هاي دولتي مرتبط با صنايع و امور 
دريايي در كش�ور ارسال و نشريه اي شناخته شده و پرمخاطب در 

ميان فعاالن اين حوزه محسوب مي شود. 
همانگون�ه كه اطالع داري�د، صنايع دريايي حيطه گس�ترده اي از 
فعاليت هاي كشتي س�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 مي ش�ود ك�ه از اين نظر، 
نش�ريه مهندسي دريا مي تواند آن ش�ركت را با طيف گسترده اي 

از مخاطبان پيوند دهد. 
تعرفه آگهي نشريه مهندسي دريا، طبق جدول پيوست مي باشد:

  • الزم به توضيح اس�ت كليه قيمتهاي فوق  براي اعضاي 
حقوقي انجمن با 30درصد تخفيف محاسبه مي گردد كه در 

صورت عضويت، شامل آن شركت محترم نيز خواهد شد.

مبلغصفحات نشريهقطع آگهيرديف

10/000/000 ريالصفحات داخلی تمام صفحه1

20/000/000ريالدوصفحه وسط دو صفحه2

25/000/000ريالپشت جلد تمام صفحه3

15/000/000ريالداخل پشت جلدتمام صفحه4



توسعه دریایی کشور در راستای اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی

بطور كلی اقتصاد مقاومتی را می توان متكی بر چند محور اصلی دانست كه عبارتند از توجه 

به توليد داخل، استفاده از فرصت های موجود در زنجيره توليد، استانداردسازی محصوالت 

و تكيه بر بخش های دانش بنيان. البته جزئيات بيش�تری نيز از سند اقتصاد مقاومتی قابل 

استخراج است. ولی شايد مهم ترين موارد مرتبط با حوزه دريا را بتوان موارد فوق دانست.

طی سال های اخير برنامه ها و اقدامات مختلفی در جهت محورهای فوق وجود داشته است. 

ولی مسلما بايستی اين موارد گسترش يافته و بيش از پيش شاهد اجرايی شدن اينگونه برنامه 

ها باش�يم. همانگونه كه در سياست های برنامه ششم نيز تكيه شده است توسعه اقتصادی 

س�واحل جنوبی كش�ور حائز اهميت فراوان بوده و اين موض�وع بيانگر فرصت های موجود 

توس�عه توليد ملی در حوزه دريايی اس�ت. به عبارت ديگر بسياری از بخش های اقتصادی 

كشور بخاطر اينكه مسئولين بيشتر با آنها آشنا بوده و يا شناخت آنها ساده تر بوده طی سال 

های گذشته مورد توجه واقع شده اند و نسبتا از ظرفيت های آنها استفاده شده است. ولی 

در حوزه دريايی فرصتهای ناشناخته و بسيار مفيدی وجود دارد كه می تواند اقتصاد كشور 

را نيز رش�د قابل توجهی دهد. مواردی همون خدمات دريايی، توس�عه ترانزيت كاال، توسعه 

سواحل مكران، ساخت و تعمير انواع شناورها، توسعه و بهبود روشهای صيد و پرورش ماهی، 

توس�عه گردشگری در سواحل و جزاير و بس�ياری موارد مشابه می توانند محورهای خوبی 

برای اجرايی سازی اصول اقتصاد مقاومتی محسوب شوند. خوشبختانه طی سال های اخير، 

فعاليتهای همه جانبه و جامع جهت استفاده از اين مزيت ها تدوين و آغاز شده است، مسلما 

هم افزايی سازمانها و ارگان های دريايی كشور می تواند اين برنامه ها را محقق و نتيج مفيدی 

برای كشور به بار آورد. 

اميدواريم با توجه ويژه دولت محترم شاهد تصميمات مناسب در اين راستا باشيم. تكيه بر 

بخش خصوصی واقعی، باور توان داخلی، اس�تفاده از فارغ التحصيالن جوان و تدوين برنامه 

های استانی برای استانهای ساحلی، بايد از اركان تصميمات فوق باشد.

Marine Engineering
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اقدام و عمل در تحقق بخشنامه های وزارتی

در بخشی از پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت 
س��ال 95 آمده است : » ... گزارشی که برادران ما 
در دولت به من دادند، نشان می دهد که کارهای 
وسیعی کرده اند؛ منتها اين کارها کارهای مقدماتی 
اس��ت؛ کارهائی اس��ت در زمینه ی بخشنامه ها و 
دس��تورها به دستگاههای مختلف؛ اينها 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؛ 
اين آن چیزی است که وظیفه ی ما است؛ که من 
ان شاءاهلل در س��خنرانی شرحش را به آحاد ملت 

عزيزمان عرض خواهم کرد... .«
با عنايت و توجه به پیام مهم رهبری در راس��تای 
تحقق اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه، شاهد 
صدور برخی بخشنامه ها از سوی نهادهای دولتی 
بوده که متاسفانه در بسیاری از موارد اين بخشنامه 
ها پس از رويت مديران گاها به بخش بايگانی ارجاع 
و در عمل آنچنان که بايد و شايد اجرا نمی گردد. 
نمونه آن بخشنامه وزير راه و شهرسازی در مهرماه 
94 می باشد که در حکمی شرکت  ها و سازمان های 
تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد 

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 می گردد 
از انعقاد هر نوع ق�رارداد اعم از پيمانكاری، 
 BOT، اجاره دارايی هايی مولد، قراردادهای
BLT، نظاي�ر آن و همچني�ن قراردادهای 
خريد خدمات با اشخاص حقيقی و حقوقی به 
نحوی از انحاء با كاركنان آن شركت/سازمان 
اعم از شاغل و بازنشسته )مانند صندوق های 
بازنشستگی. شركت ها و صندوق های تعاونی 
كاركنان، صندوق های پس انداز كاركنان و از 
اين قبيل( خودداری به عمل آيد. الزم است 
به قراردادهای قبلی نيز در پايان مدت قرارداد 
يا ظرف مدت شش ماه )هر كدام زودتر باشد( 

خاتمه داده شود...«
اين نامه با توجه به شرايط شرکتهای خصوصی که 
دوران سختی را در زمان تحريم ها سپری نمودند 
و همچنین جامعه دريايی کش��ور مهم بوده که 
انجمن مهندسی دريايی ايران و انجمن سازندگان 
شناور، تجهیزات و سازه های دريايی ايران به عنوان 
نمايندگان بخش عظیمی از جامعه دريايی کشور، 

طی نامه ای از عباس آخوندی وزير راه و شهرسازی 
بابت اين جهت گیری دقیق که تاثیر بسیار مهمی 
در فعال س��ازی بخش خصوصی واقعی و توسعه 
دريايی کش��ور خواهد داشت، تش��کر و قدردانی 

نمودند.  
اما نکته قابل توجه اين است که با گذشت نزديک از 
7 ماه از اعالم اين حکم و با توجه به نامگذاری سال 
95 با محوريت »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
گاها خبر هايی منتشر و سواالت مختلفی در ذهن 

فعاالن تداعی می کند : 
بعد از گذشت ماه ها از انتشار اين نامه، مفاد آن به 

واقع، تا چه حد عملی شده است؟

رهبر انق�الب: وارد كردن اجناس�ی كه 
مشابه داخلی دارند مطلقا ممنوع

حضرت آي��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی در آس��تانه ی روز کارگ��ر در دي��دار 
ه��زاران نفر از کارگران، با تجلی��ل از وفاداری 
و ثبات قدم جامعه ی کارگری در قبال انقالب 
و نظام، بر »حل مشکالت جامعه ی کارگری«، 

پیام مقام معظم رهبری
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»تقويت تولی��د داخلی«، »ض��رورت مقابله ی 
ج��دی با قاچ��اق کاال« و »ممنوعی��ت واردات 
کاالهای دارای مش��ابه ايرانی« تأکید کردند و 
با اشاره به ادامه ی خصومت های آمريکا افزودند: 
آمريکايی ه��ای غی��ر قابل اعتماد، ب��ا اصرار بر 
تحريم ه��ای مختلف ايران ت��الش می کنند با 
ايجاد »ايران هراس��ی«، عم��اًل در راه تعامالت 

اقتصادی کشور با خارج، مانع تراشی کنند.
رهب��ر انقالب با تش��کر از زحمات و تالش های 
جامعه ی 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، وزير، استاد 
دانش��گاه، دانش��جو، طلبه، مدير و ديگران، به 
معن��ای عمومی کلمه کارگر اس��ت و در واقع، 

»تولید ارزش« می کند.
حضرت آيت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر اينکه از 
ديدگاه اس��الم، »بیکاری، تنبلی و وقت گذرانی 
بیهوده«، ضّد ارزش است، افزودند: بايد همه ی 
کس��انی که در عرصه های مختلف مشغول کار 
هستند، عالوه بر باال بردن کیفیت کار، حق آن 

کار را ادا و خود را وقف کار کنند.
رهب��ر انق��الب افزودند: هر کس��ی در کش��ور 
مس��ئولیتی پذيرفته اس��ت، بايد همه ی وقت 
و ت��وان خود را به ادای صحیح آن مس��ئولیت 

اختصاص دهد.
ايشان با اشاره به وفاداری و ثبات قدم جامعه ی 
کارگری نس��بت به انقالب و نظام اس��المی در 
طول ۳7 س��ال گذشته خاطرنش��ان کردند: با 
وجود مش��کالت معیشتی، کارگران هیچ گاه به 
تبلیغات ضد انقالب اعتن��ا نکردند و در مقابل 
نظام نايستادند بلکه همواره مدافع نظام اسالمی 

بوده اند.
رهب��ر انقالب با تش��کر صمیمان��ه از جامعه ی 
کارگ��ری به دلیل وفاداری و بصی��رت در قبال 
مس��ائل انق��الب و نظام، به موض��وع »وظايف 
کارگ��ران، بنگاه های اقتصادی و مس��ئوالن در 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی« پرداختند 
و گفتند: پیام اصلی »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و 
عمل« اين است که مسئوالن بايد برای يکايک 
بندهای سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی، 
برنامه ريزی و آنها را به صورت واقعی اجرا کنند.

حضرت آيت اهلل خامنه ای، »تعطیلی کارگاه های 
تولیدی« را از آفات بزرگ برشمردند و گفتند: 
برخ��ی اوق��ات، تعطیل��ی کارگاه ه��ا به دلی��ل 
مش��کالتی همچون کمبود نقدينگی و امکانات 
يا فرس��ودگی تجهیزات است که در اين موارد، 

کارفرما مقصر نیس��ت و مس��ئوالن مربوط در 
بخ��ش صنعت و تج��ارت، بانک ها، مس��ئوالن 
بخش فناوری و ش��رکت های دانش بنیان، بايد 

به مسئولیت خود عمل کنند.
ايش��ان افزودند: البت��ه در م��وارد ديگری نیز 
به دلیل س��وء اس��تفاده ی برخی کارفرمايان و 
اس��تفاده از وام ها و تس��هیالت در بخش هايی 
همچون ساخت وس��از به جای تولید، کارگاه ها 
تعطیل می شوند که در اين موارد، بايد دستگاه 
قضايی، دولت و دستگاه های اطالعاتی موضوع 

را به طور جدی پیگیری کنند.
رهبر انقالب تأکید کردند: کسی مخالف تولید 
ثروت نیست اما اين تولید ثروت نبايد به بهای 
لگدمال شدن جامعه ی کارگری و اقشار محروم 

باشد.
ايش��ان »تروي��ج محص��ول کارگ��ر ايران��ی«، 
»سالمت محیط کار« و »افزايش سهم دستمزد 
در هزينه ی تولید« را از ديگر عوامل تأثیرگذار 
در افزاي��ش کیفی��ت کار کارگران دانس��تند و 
تأکید کردند: ب��رای همه ی اين موارد، می توان 
ب��ا اس��تفاده از روش های صحی��ح و همچنین 
تجربیات کشورهای ديگر، برنامه ريزی مناسب 
انجام داد تا هم انگی��زه و کیفیت کار کارگران 

ارتقا يابد، و هم کارفرمايان آسیب نبینند.
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا قدردان��ی از 
کارفرمايان��ی ک��ه سرمايه ش��ان را ب��ه ج��ای 
س��رمايه گذاری ب��دون دغدغ��ه در بانک ها، به 
می��دان تولید و کارآفرين��ی می آورند، افزودند: 
»همکاری صمیمانه ی کارگران با کارفرمايان«، 
»تالش مس��ئوالن برای تسهیل سرمايه گذاری 
در بخش های مختلف« و »فراهم کردن زمینه ی 

صادرات و دف��اع از حق��وق صادرکنندگان در 
کشورهای خارجی«، از جمله حقوق کارفرمايان 

است که بايد رعايت شود.
حضرت آي��ت اهلل خامنه ای با تأکی��د فراوان بر 
»ارزش و اهمیت تولید داخلی« افزودند: تولید 
داخل��ی بايد به عنوان امری مقدس ش��ناخته و 

حمايت از آن، يک »وظیفه« تلقی شود.
رهبر انقالب، وارد کردن اجناس��ی را که مشابه 
داخل��ی دارن��د، »مطلق��اً ممن��وع« خواندند و 
افزودند: برخی فروشگاه ها مقیدند که جز تولید 
داخلی نفروش��ند که بايد به اين انس��ان های با 

غیرت آفرين گفت.
ايش��ان افزودند: البته در برخی فروش��گاه های 
عمدت��اً بزرگ و گاه وابس��ته به دس��تگاه های 
دولتی، همه ی اجناس، خارجی اس��ت که اين 
کاِر زشت، عماًل موجب بیکاری کارگر ايرانی و 

بهبود وضع کارگر خارجی می شود.
رهبر انقالب با انتقاد از فرهنگ خريد کاالهای 
خارجی و پُز دادن با کاالهای دارای نشان های 
خارج��ی گفتند: ما با دنیا تعام��ل داريم اما در 
عرصه هايی که تولید داخلی داريم، وارد کردن و 
فروش و مصرف کاالهای خارجی بايد به  عنوان 

يک ضّد ارزش تبلیغ و شناخته شود.
ايشان خاطرنش��ان کردند: البته در اين زمینه 
طرف��دار افراط نیس��تم بلکه باي��د با حکمت و 

تدبیر عمل کرد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای به عنوان يک مصداق 
ب��ه قضیه ی وارد ک��ردن خودروهای آمريکايی 
اش��اره کردن��د و گفتند: خ��ود آمريکايی ها به 
علت مصرف زياد و سنگین بودن اين خودروها، 
رغبتی به خريد آنها ندارند؛ حاال در اين شرايط 
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ما بیايیم و از فالن کارخانه ی رو به ورشکستگی 
آمري��کا، خودرو وارد کنی��م!؟ اين جای تعجب 

فراوان دارد.
ايش��ان افزودند: مديران و مسئوالن محترم در 
مقابل فش��ارهای پنهانی ک��ه در اين زمینه ها 
وارد می شود، بايستند و جداً نگذارند اين قبیل 

مسائل انجام شود.
حض��رت آيت اهلل خامنه ای 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 
دولت های مختلف، مکرر اين مسئله را گوشزد 
ک��رده ام، و آنه��ا نی��ز می گويند اگ��ر تعرفه ی 
سنگین بگذاريم، قاچاق آن کاال باال می رود، اما 

اين دلیل، پذيرفتنی نیست.
ايشان قاچاق را باليی بزرگ و سّم تولید داخلی 
برش��مردند و با انتقاد ش��ديد از ع��دم برخورد 
جدی با اين مسئله تأکید کردند: بايد قوی ترين 
اش��خاص را مأمور اين کار کرد و دولت، ضمن 
تقويت دستگاه های ذی ربط، با قدرت با قاچاق 

سازمان يافته مقابله و برخورد کند.
رهب��ر انق��الب همچنی��ن در اش��اره ب��ه يک 
مس��ئله ی خیلی مه��م در باب تولی��د داخلی 
گفتند: گاه جنس��ی می توان��د در داخل تولید 
ش��ود ام��ا واردکنندگانی که س��ودهای کالن 
به دست می آورند، با روش های مختلف از جمله 
»رشوه های س��نگین، تهديد و حتی جنايت«، 
تالش می کنند جلوی تولید آن کاال را بگیرند.

ايش��ان تأکید کردند: اين مسائل، بسیار مهم و 
امنیتی است و نبايد با آنها ساده برخورد کرد.

ادام��ه ی  در  خامن��ه ای  آي��ت اهلل  حض��رت 
آسیب شناسی موانع رشد تولید داخلی، به نقد 
کس��انی پرداختند که به بهان��ه ی کهنه بودن 
فناوری تولید محصوالت داخلی، عماًل راه ورود 
محصوالت خارجی را به کشور هموار می کنند.

ايشان گفتند : برخی مدافعان واردات کاالهای 
خارج��ی ه��ر جا در اس��تدالل ک��م می آورند، 
می گوين��د فن��اوری خارجی، »پیش��رفته« و 
فناوری داخلی، »قديمی« است؛ بسیار خب اما 
چرا با اين همه اس��تعداد و ذهن خالق ايرانی، 

اين مشکل را حل نمی کنید؟
رهبر انقالب س��ؤال کردند: آيا ذهن ايرانی که 
می توان��د موش��ک را پس از مس��افتی دو هزار 
کیلومتری با خطايی کمتر از 10 متر به هدف 
بزند، نمی تواند مش��کل فن��اوری داخلی برخی 
عرصه ها از جمله صنع��ت خودرو را حل کند؟ 
پس چرا برای حل مشکالت به اين گونه جوانان 

مراجعه نمی کنید؟
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه ای افزودن��د: برخی 

پیش��رفت های کش��ور محرمانه اس��ت و قابل 
بازگويی نیس��ت وگرنه همه از استعداد جوانان 

اين سرزمین متعجب می شوند.
رهب��ر انق��الب در جمع بن��دی اي��ن بخش از 
سخنانش��ان افزودن��د: به جامع��ه ی کارگری، 
کارفرمايان و مسئوالن دولتی خوش بین هستم 
اما واقعیت اين است که کار در جاهايی می لنگد 
و برخ��ی علل و عوامل نمی گ��ذارد تالش ها به 
نتیجه ی الزم برس��د، مس��ئوالن تالش کنند و 
با ش��ناخت و رفع اين رخنه ها، ش��تاب حرکت 

پیشرفت کشور را افزايش دهند.
ايش��ان تأکید کردند: رس��یدن ايران به قله ی 
رفیع تمدن اسالمی، شعار و رجزخوانی نیست 
بلکه مس��تند به واقعیات، امکانات، ويژگی ها و 
ظرفیت هايی اس��ت که توجه به آنها، زمینه ساز 

تحقق اين هدف خواهد شد.
رهب��ر انقالب اس��المی گفتند: البته دش��من، 
همچنان دش��منی و ايجاد مان��ع می کند و در 
رأس اين دشمنی نیز آمريکا و صهیونیسم قرار 

دارند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودند: آمريکايی ها 
گاه��ی اوق��ات از دور گاليه می کنن��د که چرا 
نسبت به ما بدبین هستید!؟ خب مسائلی را که 
موجب بدبینی هستند، می بینیم و نمی توانیم 

چشمان خود را بر روی آنها ببنديم.
حضرت آيت اهلل خامنه ای، »انجام مبادالت بانکی 
با زحمت و کندی زياد و اخالل آمريکايی ها در 
معامالت بانکی« را نمونه ای آشکار از زمینه های 
بدبین��ی برش��مردند و گفتند: اکن��ون موضوع 
اخت��الل در معام��الت بانکی را مس��ئوالن نیز 
می گويند اما چرا بانک ه��ای بزرگ دنیا حاضر 

به همکاری با ايران نیستند؟
رهبر انقالب اسالمی گفتند: علت آنکه بانک های 
بزرگ دنیا حاضر به همکاری با ايران نیس��تند، 
»ايران هراس��ی«ای است که آمريکايی ها ايجاد 

کرده و ادامه می دهند.
ايشان تأکید کردند: بارها گفته ام که نمی توان 
به آمريکايی ها اعتماد ک��رد و اکنون علت اين 

مسئله در حال روشن شدن است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اش��اره به اينکه بر 
روی کاغذ می نويس��ند و می گوين��د »بانک ها 
با اي��ران معامله کنند« ام��ا در عمل به گونه ی 
ديگری اقدام می شود تا »ايران هراسی« به وجود 
آيد، افزودن��د: آمريکايی ها می گويند ايران يک 
کشور حامی تروريس��م است و ممکن است به 
علت حمايت از تروريس��م، م��ورد تحريم قرار 

گیرد.
ايش��ان تأکید کردند: اين مطالب چه پیامی را 
به بانک ها و طرف های خارجی منتقل می کند؟ 

پیام اين مطالب اين اس��ت ک��ه برای معامله با 
ايران اقدام نکنی��د و در نتیجه، عماًل بانک ها و 
سرمايه داران خارجی از تعامل با ايران به هراس 

می افتند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته درخصوص 
موض��وع تروريس��م، آمريکايی ه��ا از هم��ه ی 
تروريست ها بدتر هس��تند و براساس اطالعات 
موجود، همچنان به ترويست های نام ونشان دار 

کمک می کنند.
حض��رت آيت اهلل خامن��ه ای به يک��ی ديگر از 
شیوه های »ايران هراس��ی« دولت آمريکا برای 
ممانعت عملی از همکاری بانک ها و سرمايه داران 
خارجی اشاره کردند و گفتند: آنها ادعا می کنند 
که دلیل همکاری نکردن کش��ورهای خارجی، 
اوضاع داخل��ی ايران اس��ت درحالی که اکنون 
امن تر از ايران در منطقه وجود ندارد و ش��رايط 
داخل��ی ايران، از خود آمريکا که روزانه چندين 
نفر کشته می شوند و حتی از کشورهای اروپايی 
امن ت��ر اس��ت و اوضاع داخلی اي��ران به کوری 

چشم دشمنان، بسیار خوب است.
رهبر انق��الب اس��المی تأکید مک��رر مقامات 
آمريکايی بر حفظ شاکله و نظام تحريم های ايران 
را يکی ديگر از روش های صريح »ايران هراسی 
برای ممانعت از حضور سرمايه گذاران خارجی« 
برش��مردند و خاطرنش��ان کردند: ما با چنین 
دش��منی طرف هستیم، و برای هر فعالیتی که 
می خواهیم انجام دهیم، بايد وجود اين دشمن 

را مفروض بگیريم.
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اش��اره به پیشرفت 
جمهوری اس��المی ايران در ۳7 س��ال گذشته 
-به رغ��م دش��منی آمريکا- تأکی��د کردند: اگر 
اين دش��منی تا صد سال ديگر هم ادامه داشته 
باشد، به کوری چشم آنها تا صد سال ديگر نیز 

پیشرفت خواهیم کرد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای، همه ی مسئوالن سه 
قوه، دس��تگاه ها و نهادهای انقالب و همچنین 
آحاد مردم را به ش��ناخت قدر و قدرت کش��ور 
و توانايی های آن، توصی��ه کردند و افزودند: ما 
همانند امیرالمؤمنین علی علیه الس��الم مظلوم 
اما قوی هستیم و اگر از توانايی ها و ظرفیت های 
خود به بهترين، انس��انی ترين و اس��المی ترين 
شکل استفاده کنیم، قطعاً بر همه ی موانع فائق 

خواهیم آمد.
ايش��ان تأکید کردند: راه ما هموار نیس��ت اما 
سنگالخ هم نیس��ت و اگر به قدرت خود تکیه 
کنیم، حتماً به موفقیت و پیشرفت های بیشتر 

خواهیم رسید.
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 در اين همايش، جمع��ی از نمايندگان ايران به 
همراه اعضای انس��تیتوی درياي��ی کره جنوبی 
KMI با حضور محمد س��عید سیف دبیر ستاد 
توس��عه فناوری و صنايع دانش بنی��ان دريايی 
معاونت علمی درباره پتانسیل های صنعتی ايران 
در حوزه دريا، رش��د علمی و فارغ التحصیالن و 
نیروهای متخصص ايرانی، پتانس��یل های قابل 
بهره برداری در بنادر ايران، از جمله بندر شهید 
رجاي��ی، چابهار و ... ، بندرعباس به عنوان پورت 
بازرگانی ب��زرگ درياي��ی و معرفی هجدهمین 
همايش و نمايش��گاه صنايع دريايی در ايران  به 

مذاکره پرداختند.
در اين کنفرانس، نمايندگان کره جنوبی نسبت 
به همکاری و تفاهم در زمینه های مختلف اظهار 
تمايل کردند و سواالت متعددی حول پتانسیل 
های سرمايه گذاری در بنادر مختلف ايران مطرح 

کردند.

كره جنوبی از جمله 5 شريک بزرگ اقتصادی 
ايران در صنعت دريايی بوده است

محمد سعید سیف دبیر س��تاد توسعه فناوری 
و صناي��ع دانش بنی��ان دريايی معاونت علمی و 
فناوری رياس��ت جمهوری، در اين کنفرانس با 
اشاره ايی به پتانسیل های موجود در صنعت دريا 

بیان کرد: در دنیاي امروز، بس��یاري از ارتباطات 
تجاري و فعالیت هاي پژوهش��ي که در ارتباط با 
دريا صورت مي گیرد در حال توسعه است و اين 
روند باعث مي شود که ارتباطات دريايي کشورها 

نیز توسعه پیدا کند.
وی ک��ره جنوب��ی را از جمله 5 ش��ريک بزرگ 
اقتصادی اي��ران خواند و گفت: اگر به جغرافیای 
کره زمین نگاهی بیندازيم، کش��ورهايی که در 
مجاورت دريا هس��تند و توانسته اند از پتانسیل 
دريا استفاده کنند، امروزه جزو قدرتمندترين ها 
از تمامی نظرهای اقتصادی، نظامی، سیاس��ی و 

غیره هستند.
سیف اضافه کرد: دريا موهبت الهی، منبع انرژی، 
سوخت، مواد غذايی و الی آخر است اما ما همچنان 
دير به اين زمینه ورود کرده ايم. هر پیشرفتی که 
در زمینه دريايی داشته ايم بعد از انقالب اسالمی 

صورت گرفته است.
 

بهبود و توسعه روابط اقتصادی بين ايران با 
ساير كشورها

سانگ گوی کیم ريیس انستیتوی دريانوردی کره 
)KMI( در کنفرانس بین المللی مجمع اقتصادی 
ايران و کره که در دانشگاه شهید بهشتی اصفهان 
برگزار ش��د با اش��اره به سفر ريیس جمهور کره 

جنوبی به اي��ران در آينده نزديک گفت : پس از 
برجام زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ايران با 

ساير کشورها از جمله کره فراهم شده است.
وی با اش��اره به فعالیت مجمع اقتصادی ايران و 
کره گفت:اين مجم��ع تالش می کند که روابط 
اقتصادی بین دو کشور تسهیل و موانع و مشکالت 

پیش رو برطرف شود. 
ريیس انستیتوی دريانوردی کره )KMI(  با اشاره 
به مزيت اقتصادی اين کش��ور در تولید خودرو و 
محصوالت کشاورزی گفت: اين مجمع در زمینه 
لجستیک ،پتروشیمی و سالمت خواستار توسعه 

روابط ايران و کره است .
س��انگ گوی تصريح کرد: اين مجمع می تواند 
روابط تجاری بین دو کش��ور را تسهیل و با ارايه 
طرح های استراتژی تجاری زمینه همکاری های 
اقتصادی را توسعه دهند .کیم خواستار مشخص 
شدن زمینه همکاری های مشترک بین ايران و 
کره ش��د و گفت: مجمع اقتص��ادی ايران و کره 
می تواند همکاری مشترک بین شرکت های دو 

کشور را توسعه دهند.
در پايان کنفرانس مطابق با نظر طرفین، مقرر شد 
جلساتی تکمیلی به منظور ظهور همکاری ها و 

اجرايی شدن آن ها تشکیل شود
اين کنفرانس اقتصادی اي��ران – کره در دو روز 
برگزار شد، روز اول آن با عنوان سکوی همکاری 
ايران و کره در ش��رايط پسا تحريم به همت اتاق 
بازرگانی اصفهان و با مشارکت انستیتوی دريانوری 
کره جنوبی و همکاری قطب علمی اقتصاد بین 
الملل دانشگاه اصفهان ،دانشگاه شهید بهشتی در 
تاالر اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

در پايان تفاهم نامه همکاری توسط آقايان کیم و 
سیف با موضوع همکاری در حوزه های لجستیک 
دريايی، تحقیقات دريايی و ساحلی، حمل و نقل 
دريايی، بنادر، تاسیس��ات درياي��ی، انرژی های 
تجديد پذي��ر دريايی، آبزي��ان دريايی و محیط 

زيست دريايی امضا شد.

همکاری ستاد توسعه فناوری دریایی معاونت علمی و انستیتو 
دریایی کره جنوبی

 »IRAN-KOREA Economic Forum« به منظور بررسی توانمنديها و پتانسيل های موجود در صنعت دريا و دريا نوردی، كنفرانسی با عنوان
با مشاركت انستيتوی دريايی كره جنوبی )KMI( در محل سالن همايش های دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شد.

بین الملل
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انعقاد موافقت نامه توسعه همکاریهای 
مشترک موسسه رده بندی

ایرانیان و کره جنوبی

انعقاد موافقت نامه توس�عه همكاری های 
مشترک ميان دو موسس�ه رده بندی كره 
جنوب�ی و ايرانيان با حض�ور مقامات عالی 
رتبه موسس�ه رده بن�دی ك�ره جنوبی و 

موسسه رده بندی ايرانيان امضاء شد.

موافقت نامه تاس��یس ش��رکت مشترک میان 
موسس��ه رده بندی ايرانیان و KR کره جنوبی 
با هدف توس��عه ظرفیت ها و خدمات رسانی در 
بخش دريايی، نفت و گاز و ديگر صنايع پیش از 
ظهر امروز دوازدهم ارديبهش��ت ماه در موسسه 

رده بندی ايرانیان منعقد شد.
در اين مراس��م دکتر پارک مديرعامل موسسه 
رده بندی KR کره جنوبی و عضو تیم توس��عه 
روابط ايران و کره گفت: امیدواريم بتوانیم آموزش 
پرسنل و ساير خدمات مشترک را توسعه دهیم.

وی درباره تاريخچه حضور KR کره جنوبی در 
ايران و همکاری با موسس��ه رده بندی ايرانیان 
گفت : موسس��ه kr کره از س��ال 2009 میالدی 
با همکاری موسس��ه ايرانیان در همه زمینه ها به 
مطالعه پرداخته و در سال 2010 که تحريم های 
ايران آغاز شد همچنان در ايران ماند و از همکاری با 

اين موسسه ايرانی بسیار خرسند هستیم. 
مديرعامل موسسه رده بندی KR کره جنوبی ابراز 
امیدواری کرد همکاری دو جانبه ايران و کره جنوبی 
بتواند منجر به عضويت موسسه رده بندی ايرانیان در 
انجمن موسسات بین المللی رده بندی )IACS( شود. 

بين الملل

س��عید مظاهری دبی��ر هجدهمین همايش 
صنايع دريايی ضمن بیان اين مطلب گفت: 
خوشبختانه جامعه دريايی کشور موفق شد 
سال گذشته سند جامع توسعه دريايی کشور 
را به تصويب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
برساند. اين سند يک سند 10 ساله است که 
تا سال 1404 وضعیت رشد و توسعه فناوری 

در توسعه دريايی کشور را روشن می کند.
دکتر س��عید مظاه��ری افزود: اين س��ند از 
چندين ماده تشکیل ش��ده که از تعاريف و 

سیاست ها تا راهبردها و اقدامات ملی برای 
توس��عه دريايی 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 
برنامه10 س��اله ای که در س��ند ديده شده 

اس��ت و راهبردهاي��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 تصريح کرد : اقتصاد 
مقاومتی زيرس��اخت و الزمه اقتصاد پايدار 
اس��ت و در حوزه دريايی بايد تالش ش��ود 
تا زيرس��اخت های الزم برای پايدار 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 دريا در راستای اقتصاد 
پاي��دار و اقتصاد مقاومتی تحق��ق پیدا می 
کند و اين 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 پايدار بخش دريايی دست و پا گیر 

هستند.
عضو هیات مديره انجمن مهندس��ی دريايی 
ايران در ادامه با اش��اره به اهمیت توس��عه 
کمی و کیفی سرمايه های انسانی و برقراری 
و ارتباط مناس��ب بین نظام های آموزشی و 
مهارتی بخش دريايی گفت : سرمايه انسانی 
در بخ��ش دريايی بايد پاي��دار بماند ضمن 
اينک��ه برای توس��عه اقتصاد دري��ا توجه به 
نیازهای آموزشی و مهارتی کسانیکه تثبیت 
شده اند و کسانیکه بايد به اين حوزه کمک 

کنند ضروری است.

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

دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی:

یکی از راهکارهای 
تحقق شعار اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و 
عمل و توجه ویژه به 
اجرایی ساختن سند 
جامع توسعه دریایی 
مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی است.
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تدوین شاخص های فنی مناقصات شناور
توسط موسسات رده بندی

حس��ن رضا صفری مديرعامل موسسه رده بندی 
ايرانیان در جلسه کمیته کشتی سازی که به میزبانی 
دکتر منصور معظمی رياس��ت سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنايع ايران سه شنبه بیست و هشتم 
ارديبهشت نود و پنج برگزار شد صحبت های جالب 

توجهی داشت.
وی در ابتدای صحبت های خود به معرفی موسسه 
رده بندی ايرانیان، توانمندی ها و اهمیت آن برای 
صنعت داخلی ايران پرداخ��ت و در ادامه گفت: » 
وقتی ش��نیديم جناب دکتر معظمی از نفت که 
کارفرمای بزرگی برای صنعت فراس��احل و دريای 
کش��ور است به بخش صنعت کش��ور آمدند،  هم 
امیدوار شديم هم کمی نگران. نگرانی از اين بابت که 
متأسفانه صنعت نفت کشور که به همت مردم غیور 
ايران ملی شد و از کمپانی های انگلیسی به صورت 
کلی تحويل گرفته شد بعداً به همت دست اندرکاران 
ايرانی صنعت نفت با خريد از خارج و واگذاری پروژه 
ها به خارجی ها دوباره صنعت نفت رانتی و خارجی 
سازی شد. امیدواری ما هم از اين بابت بود باالخره 
يک مقام ارشد از يک کارفرمای بزرگ شايد کار برای 
جامعه صنعتی دريايی کشور بیاورد. به هر حال به 
عنوان کسی که دو سال در اين سازمان معظم کار 
کردم فکر می کنم که دقیقا می دانم چرا تا بحال 
چیزی از اين سازمان برای صنعت دريايی درنیامده 

است چون اين سازمان برخالف اسمش و مأموريتش 
به جای اداره کردن منابع برای توسعه صنعت توسط 
مديران و کارشناسان، توسط نیروهايی اداره می شود 
که تنها برای حفظ و ارتقای موفقیت های شغلی 

خود تالش می کنند.«
مديرعامل موسس��ه رده بندی ايرانی��ان در ادامه 
پیشنهادات خود را برای ارتقای صنعت دريايی کشور 

مطرح کرد، که در ادامه می خوانید:
1- در وزارت صنعت، معدن و تجارت لیستی وجود 
دارد که ورود برخی تجهیزات و کاالها را ممنوع اعالم 
کرده است. پیشنهاد اين است که نام خدمات رده 

بندی هم در اين لیست گنجانده شود.
2- موسسه رده بندی ايرانیان از سوی وزارت صنايع، 
سازمان صنايع و ش��ورايعالی به عنوان موسسه و 
سازمان مورد تايید برای کارگزار و عامل نظارت بانک 

معرفی شود.
۳- تدوين شاخص های فنی مناقصات انتخاب شناور 
برای اجاره در صنعت نفت به موسسات رده بندی 

واگذار شود.
4- تدوين ش��اخص های فنی مناقصات واگذاری 
ساخت شناور به کشتی س��ازان به موسسات رده 

بندی واگذار شود.
5- طرح رتبه بندی شرکت ها و موسسات رده بندی 

اجرايی شود.
6- سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران تعريف 

جديدی از طرح و ايجاد ش��رکت ها برای توس��عه 
صنعت ارائه دهند و به جای ايجاد شرکت ها که بعدا 
بايستی به صورت خصوصی سازی و يا اختصاصی 
سازِی واگذار شده، از دست برود طرح سفارش دهی 
به بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد و يا از 
همان ابتدا طرح ايجاد شرکت ها و مجری طرح به 
بخش خصوصی صاحب صالحیت واگذار ش��ود و 
همان حمايتی که از مجريان دولتی ايجاد شرکت 
ها و طرح ها به عمل می آيد از همین ابتدا از بخش 
خصوصی واقعی که می خواهد کارخانه و يا صنعتی 

را برای خودشان ايجاد کنند حمايت شود.
7- تدوي��ن معیارهای تأيید صالحی��ت واگذاری 
ش��رکت ها و طرح ها به بخش های خصوصی به 

تشکل های تخصصی واگذار شود.
8- واگذاری مديريت شرکت های دولتی به بخش 
خصوصی به صورت اجاره بلندمدت با نرخ بس��یار 
پايین و به ش��رط نگهداری و توسعه زيرساخت ها 

انجام گیرد.
9- بح��ث بار برای صاحبان ش��ناورهای ايرانی در 
پسابرجام بسیار مهم اس��ت. واگذاری حمل نفت 
ايران به نفتکش حمل بار اي��ران واردات و صادرات 
به کشتیرانی اگر کشتی کم بود خودش اجاره کند و 

همچنین در بعد شناورهای کوچک
 holding company 10- ايجاد شرکتی بزرگ
متشکل از کلیه شرکت های خصوصی صنايع دريايی 
ايران، اين شرکت می تواند وظیفه بازاريابی و تنظیم 
بازار و کمک به توسعه زيرساخت های هر شرکت را 
داشته باشد و اين شرکت بزرگ می تواند به تجمیع 

ظرفیت ها بپردازد.
11- س��ه ضلع توسعه صنعت دريايی ايران بانک، 
بیمه و موسسات رده بندی است و اگر اين سه ضلع 

هماهنگ شوند صنعت توسعه می يابد. 
بايد ديد رياست جديد سازمان گسترش و نوسازی 
صنايع تا چه حد می تواند در عمل ياريگر صنعت 

دريايی ايران باشد. 

بین الملل

 »IRAN-KOREA Economic Forum« به منظور بررسی توانمنديها و پتانسيل های موجود در صنعت دريا و دريا نوردی، كنفرانسی با عنوان
با مشاركت انستيتوی دريايی كره جنوبی )KMI( در محل سالن همايش های دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شد.
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در نشست اتاق مشترک ايران و عمان، موقعيت ها و فرصت های سرمايه گذاری و كار مشترک برای توسعه مناسبات اقتصادی بين دو كشور بررسی شد.

توسعه همکاری اقتصادی از طریق اتصال بیشتر بنادر ایران و عمان

کش��ور عمان با توجه به ظرفیت ه��ای موجود، 
موقعی��ت جغرافیايی و همچنین دسترس��ی به 
کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و آفريقا، 
می تواند بازارهای خوبی را برای صادرات کاالهای 

ايران ايجاد کند.
در همین راستا نشست اتاق مشترک ايران و عمان 
با حضور محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ايران 
و عم��ان، حافظ کمال هداي��ت نايب رئیس اين 
اتاق، جم��ال عزيز مديرعامل منطقه آزاد تجاری 
صحار، تج��ار و فعاالن اقتص��ادی ايران در محل 
س��الن همايش های اتاق بازرگانی صنايع، معادن 
و کش��اورزی ايران برگزار شد، که در آن موقعیت 
ها و فرصت های س��رمايه گذاری و کار مشترک 
برای توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور مورد 

بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق ايران، در اين نشست 
محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ايران و عمان 
با اش��اره به روابط خوب سیاس��ی بین دو کشور 
حجم مناس��بات اقتصادی را در مقايسه با روابط 
ديپلماتیک دو کشور بسیار کم ارزيابی کرد و گفت: 
دولتمردان عمان در طول شرايط تحريم همواره 
مناسبات اقتصادی بین دو کشور را حفظ کردند 
و در زمان مذاکرات بین ايران و کش��ورهای پنج 
بعالوه يک، اثرگذاری مثبت داشتند. امیدواريم با 
سرمايه گذاری مشترک و انجام کارهای اشتراکی، 
حجم مناسبات اقتصادی بین دو کشور باالتر رود.

وی موقعیت خوب جغرافیايی، معافیت گمرکی، 
مالیات��ی و نرخ ت��ورم ۳ درص��د را از مزيت های 
س��رمايه گذاری در کشور عمان، برشمرد و افزود: 

بندر سیراف و صحار به عنوان مجراهای صادرات و 
حمل و نقل بین قاره ای جهت دسترسی به شرق 
آسیا، رابطه تاريخی دارند. اين بنادر به عنوان دروازه 
های ورود به بازارهای منطقه ای مانند شمال ايران 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس می توانند به عنوان 

يک هاب مهم در منطقه ايفای نقش نمايند.
وی به قرارداد حمل و نقل، ترانزيت و تس��هیالت 
گمرک��ی چهارجانبه میان ايران، ترکمنس��تان، 
ازبکستان و عمان اشاره کرد و افزود: اين قرارداد که 
بین چهار کشور به امضا رسیده است، فرصتی بی 
نظیر برای دسترسی سريعتر به بازارهای منطقه ای 
را فراه��م آورده اس��ت و امیدواريم ش��رکت های 
بازرگانی و تولید کنندگان ايرانی با سرمايه گذاری 
در مناط��ق آزاد تجاری مانند صح��ار و الدقوم، از 

فرصت موجود بهره برداری نمايند.
ضرابی حجم مناس��بات بین دو کش��ور را کمتر 
از يک میلی��ارد دالر عنوان کرد و گفت: ظرفیت 
افزايش اين حجم به پنج برابر سطح فعلی موجود 
اس��ت و با همکاری سفارت خانه ها، اتاق های 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 آمريکا، امکان صادرات 
کاالهای تولید اين کشورها بدون عوارض گمرکی 
و مالیات را فراهم آورده است که تولید کنندگان 
ايران��ی می توانند با ايج��اد ارزش افزوده در خاک 
کشور عمان و بسته بندی جديد اين کاالها را به 

کشور ثالث صادر نمايند.
در ادامه جمال عزيز مديرعامل منطقه آزاد تجاری 

صح��ار، با ارائ��ه گزارش مفصل��ی از فرصت های 
سرمايه گذاری و زيرساخت های تجاری و گمرکی 
اين منطقه، س��رمايه گذاری و توس��عه همکاری 
اقتصادی از طريق اتصال بیش��تر بن��ادر ايران و 
عمان را خواستار شد و گفت: اشتراکات فرهنگی، 
سابقه خوب تاريخی، روابط ديپلماتیک سطح باال، 
بسترهای توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور 

است.
جمال عزيز ضمن اش��اره به ق��رارداد چهارجانبه 
تجاری بین ايران، ازبکستان، ترکمنستان و عمان، 
دسترس��ی بندر صحار به شرق آسیا، کشورهای 
منطق��ه خلیج فارس، ش��رق آفريق��ا را فرصتی 
مناسب برای توسعه همکاری بین ايران و عمان 
ارزيابی کرد و گفت: عمیق بودن بندر صحار، امکان 
تخلیه و بارگی��ری چهار و نیم میلیون کانتینر و 
کناره گیری کشتی هايی با ظرفیت 400،000 تن 
را فراهم آورده است. انبار و تجهیزات تخصصی با 
وسعت 9۳000 مترمربع جهت صادرات و واردات 
مواد غذاي��ی در کنار ديگر 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 هزينه های اضافی 
عبور از تنگه هرمز، تسیالت ثبت سريع شرکت و 
انج��ام خدمات گمرکی در يک مرحله را از مزيت 
های اين منطقه خاطر نش��ان ک��رد و افزود: نرخ 
تسهیالت بانکی برای انجام پروژه در اين منطقه 
تجاری بین 4 الی 6 درصد است. ويزای تجاری بلند 

مدت به سرمايه گذاران برای تردد ارائه می گردد.

حمل و نقل
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مهندس علیپور معاون سازمان صنايع دريايی در 
حوزه شناورهای سطحی:

» س��ازمان صنايع دريايی در چهارحوزه فعالیت 
دارد. ظرفیت مهندس��ی در اين س��ازمان ايجاد 
شده که زنجیره کاملی از فرايند طراحی، ساخت 
و تحوي��ل در س��ازمان به وجود ام��ده که خب 
طبیعتا يک سازمان دولتی است و زيرساخت ها 
ايجاد ش��ده. در واقع اين ياردهای کشتی سازی 
را دوس��تان ايجاد کردند ولی صنعت های ديگر 
مانند بنیان موتور، توس دريا و ...را ما ايجاد کرديم. 
بنابراين ظرفیت های مهندسی و تولید در سازمان 
صنايع دريايی ايجاد شده و امیدواريم کمکی باشد 
تا هم افزايی در حوزه های ديگر هم اتفاق بیفتد. 
موضوع ديگر اينکه تامین شناور از خارج به دلیل 
ظرفیت ه��ای که داريم، گريبان 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 اين 
وزنه از پای اروندان جدا ش��ود، چون در مس��ائل 
موضوعی همیشه همراه ما هست و فکر می کنم 
با توجه به ش��رايطی موج��ود، اين موضوع قابل 

حل است. بحث ديگر اينکه وزارت کار اعالم می 
کند ما ۳70 میلیون تومان سرمايه گذاری برای 
ايجاد يک اشتغال پايدار نیاز داريم، در حالی که 
پ��روژه هايی که ما به صندوق توس��عه دريايی و 
 feasibility بانک های مختلف اعالم کرديم با
study کامل برای 1000 نفر اشتغال ايجاد می 
کند و ما 0.1 مبلغ اعالمی وزارت کار تسهیالت 
نیاز داريم تا ش��غل پايدار برای حداقل 10 سال 

ايجاد کنیم. «
مهندس بابائیان قائم مقام کشتی سازی اروندان:

» قب��ل از هرچیز بايد بگويم ما هیچ مش��کلی 
در س��اخت و ساز ش��ناورهای متوسط نداريم و 
امکان س��اخت همه انواع آن در کشور ما وجود 
دارد. مشکل اينجاست که عده ای عالقه مندند 
که شناور را وارد کنند، اگر ما بتوانیم تا حدودی 
جل��وی اين واردات مخرب را بگیريم مش��کل تا 
حدود زيادی حل می شود، بحث ديگر تسهیالت 
اس��ت و اينکه برای س��ازنده ها تسهیالت مهیا 
نمی شود. موضوع آخر همان بدهی 54 میلیارد 
تومان بدهی اروندان به سازمان گسترش است، ما 
قراردادهای کالنی بستیم که به خاطر حساب ها 
و قضیه ماده 141 باعث شد که اروندان نتواند به 

موقع نسبت به ساخت شناورهای خودش اقدام 
بکند.«

مهندس رحمانی مديرعامل شرکت شناورسازان 
صنعت و دريا:

» شناورس��ازان صنعت و دريا اولین شرکتی بود 
که بعد از ايتالیايی ها در ايران 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 800 تن را طراحی کرديم. «
دکتر فالحی رئیس انجمن س��ازندگان ش��ناور، 

تجهیزات و سازه های دريايی ايران :
» م��ا در مکاتباتی طوالنی ب��ا معاون اول جناب 
آقای جهانگیری دستور 1 میلیارد دالر اعتبار از 
صندوق توسعه ملی را دادند و ما يک سنت از آن 
را نتوانستیم بگیريم و بیش از يک سال است که 
از اين ماجرا می گذرد.اما علت چیست؟ ببینید ما 
در داخ��ل بدنه دولت صاحب عله نداريم، اگر در 
بخش صنايع نظامی توفیقاتی حاصل شده، يک 
صنعت دريايی کنار آن شکل گرفته بود. در حالی 
که در درون نظ��ام صنعتی، هیچ بخش دريايی 

سازندگان شناور مشکالت خود را مطرح کردند
سه شنبه بيست و هشتم ارديبهشت نودو پنج، دكتر منصور معظمی رياست سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران ميزبان كميته كشتی سازی انجمن 

مهندسی دريايی ايران بود. در اين جلسه مديران كشتی سازی بخش خصوصی و دولتی مشكالت و مسائل خود را مطرح كردند كه در ادامه می خوانيد:

اخبار صنایع کشتی سازی

Marine Engineering

شماره 121/ ارديبهشت ماه/ 1395 صفحه 13



نداريم، اس��تدعای من اين است که يک معاونت 
در وزارت صنايع و معادن شکل بگیرد، چون می 
توان��د اين صنعت مهم  را زنده نگه��دارد و رو به 
جلو حرکت دهد، شايد اولین وظیفه اين معاونت 
مثال دريافت همین 1 میلیارد 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 
اين معنا که فاينانس صاحبان کشتی و کشتیرانی 
ها به ش��رطی تامین ش��ود که از سازنده داخلی 
شناور خريد کنند، شک نکنید که توسعه صنعت 
کشتی س��ازی را خیلی زود خواهیم ديد. بحث 
آخر قوانین گل و گش��اد در صنايع دريايی است 
که بايد بازنگری شود و چکیده ای قابل اجرا را از 

آن دربیاوريم که قابل استفاده باشد.«

مهندس بابايی عضو هیئت مديره انجمن مهندسی 
دريايی ايران:

» در ماده 7 قانون حمايت از صنايع دريايی معادل 
يک میلیارد دالر از محل صندوق توسعه صنايع 
دريايی بايد تزريق ش��ود که قانون است: سازمان 
مديري��ت و برنامه ريزی کش��ور و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ايران مکلفند در بودجه سنواتی 
منابع موردنیاز را تا سقف يک میلیارد دالر ساالنه 
از محل حس��اب فالن در نظر بگیرند. اين قانون 
است و در مجلش هم تصويب شده است ولی اجرا 

نمی شود.«
مهندس پوری مديرعامل ش��رکت کشتی سازی 

بوت سرويس ايران در جزيره کیش :
» از س��ال 84 فعال هستیم و با همکاری صنايع 
دريايی بال��غ بر 25 فروند ش��ناور تندرو تحويل 
داديم: گارد س��احلی، شناور راهنما بر، مسافربرو 
...اما مشکلی که وجود دارد تامین منابع مالی پروژه 
های صنعت  دريايی اس��ت. ما حدود 7-8 سال 

تحري��م بوديم که برای هیچ ک��دام از پروژه های 
ما LC باز نش��د، چون بانک های ما اين توانايی 
را نداشتند، نهايتا ما با منابع خود تامین تجهیزات 
می کرديم. آقايان مطلعن��د که در دوران تحريم 
ما ب��ا 20-۳0 درصد پیش پرداخت چیزی نمی 
خريدي��م، بايد 70-80 درص��د نقد پرداخت می 
کرديم و بعد از 6 ماه تحويل می گرفتیم. در نتیجه 
منابع مالی ما ته کشید و در وضعیت کنونی و بعد 
از تحريم ها دوباره همان مش��کالت را بر صنعت 
کشتی سازی خود تحمیل می کنیم در حالی که 
انتظار داشتیم دوران جديدی داشتیم.خدود 6 ماه 
پیش مهندس افخم��ی از بانک صنعت و معدن 
به مجموعه ما تش��ريف آوردند و محبت کردند و 
گفتند يک وام ارزی از منابع صندوق توس��عه به 
ش��ما اختصاص خواهد ياف��ت و اين موضوع بعد 
از ۳- 4 ماه تصويب ش��د و کاش اين اتفاق نمی 
افتاد، 6.5 میلی��ون دالر برای ما مصوب کردند و 
باز هم کاش اين اتفاق نمی افتاد، بندهايی برای ما 
گذاشتند که به معنای ندادن پول بود، از همکاران 
جناب مهندس رفعت ازشورای عالی صنايع دريايی 
تماس گرفتند و پرسیدند که آيا اين وام را دريافت 
ک��رده ام و جواب من منفی بود، پرس��یدند چرا؟ 
ج��واب واضح بود، چون 150 درصد وثیقه ملکی 
از من خواستند. اگر يک صنعتگر توانايی تامین 
150 درصد وثیقه ملکی داشته باشد، چرا بايد وام 
بگیرد؟ وثیقه اش را می فروش��د. برای 6 میلیون 
دالر از من 10 میلیون دالر وثیقه ملکی خواستند. 
چطور می شود اين میزان وثیقه را تامین کرد؟ اين 
کارها صنعت و صنعتگر را  ناامید و نابود می کند.«

از سال 84 فعال 
هستیم و با همکاری 
صنایع دریایی بالغ 

بر 25 فروند شناور 
تندرو تحویل دادیم
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اخبار انجمن

اخذ تاییدیه کشور صاحب پرچم دیگر توسط 
موسسه رده بندی ایرانیان

موسس��ه رده بن��دی ايرانیان تايیديه کش��ور 
iThe Federated States of M  صاحب پرچم

cronesia را دريافت نموده است.
 بدنبال تالش��ها و پیگیريهای مکرر موسس��ه 
رده بن��دی ايرانیان با کش��ور ف��درال میکرونز 
صاحب پرچم و عضو رسمی سازمان بین المللی 
دريان��وردی IMO، موفق گرديد که از س��وی 
 IMO اين مرجع دريايی که در لیس��ت سفید

قراردارد به رسمیت شناخته شود.
اين پرچم از جمله پرچم های آزاد )مصلحتی( 
CONVENIENCE اس��ت که آمادگی کامل 
جهت ثب��ت کش��تی ها و س��کوهای حفاری 
را ب��ا برخورداری از ش��رايط مناس��ب و مزيت 
هايی چ��ون معافی��ت از مالی��ات، دارا بوده و 
مجوز برافراش��تن پرچم اي��ن دولت را بر روی 
کشتیهای تحت مالکیت کشتیرانی ملی و ساير 
مالکان واحدهای ش��ناور و سکوهای حفاری را 
ص��ادر نمايد. همچنین براس��اس هماهنگی و 
مذاکرات بعمل آمده ، نماينده پرچم مزبور نیز 
در ايران حضور دارد و کشتی ها با برخورداری 
از گواهینامه های رده بن��دی و قانونی صادره 
توسط موسس��ه رده بندی ايرانیان می توانند 
از خدمات ثبت و برافراش��تن پرچم اين کشور 

بهره مند گردند.

معرفی کتاب

پاویون اختصاصی دریایی ایران در آلمان

ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنیان دريايی 
معاونت علمی  و فناوری رياست جمهوری به منظور 
اولويت  بندی فناوری های مورد نیاز در حوزه دريا 
و دستیابی به اهداف سند توسعه دريايی کشور، 
با همکاری ارگانهای دريايی کشور،کتاب نقشه راه 

فناوری های دريايی ايران را منتشر کرد.
الزم به ذکر است نقش��ه راه فناوريهای دريايی 
کشور با همکاری همه ارگانهای دريايی، خبرگان 

و متخصصین دريايی تهیه و تدوين شده است.

نمايشگاه صنايع دريايی، فراساحل، کشتی سازی 
 )SMM2016( و دريانوردی هامب��ورگ آلمان
در تاريخ 16 الی 19 ش��هريور 1۳95 و در شهر 

هامبورگ برگزار خواهد ش��د. در اين راستا و با 
توجه ب��ه همکاری های بین الملل��ی در جهت 
ارائه دس��تاوردهای صنايع دريايی ايران، انتقال 
تکنولوژی و بومی سازی و همچنین به روز شدن 
در عرصه های مختلف اين صنعت اس��تراتژيک 
و نگرش به بسترس��ازی مناسب جهت جذب 
س��رمايه گذاری خارجی در شرايط پسا تحريم، 
مرکز همکاری های فناوری و نوآوری رياس��ت 
جمهوری با همکاری انجمن مهندسی دريايی 
ايران و ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنیان 
دريايی اقدام به برگزاری پاويون صنايع دريايی 
اي��ران در اين نمايش��گاه نموده اس��ت. الزم به 
ذکراست که، نمايشگاه بین المللی SMM آلمان 
میزبان 55000 بازديد کننده از سطح جهان با 
بیش از 2600 ش��رکت از سراسر دنیا می باشد 
که به لحاظ کیفیت، برگزاری، مشارکت کننده 
و بازديد کننده در صدر نمايشگاه های دريايی 

جهان قرار گرفته است.

کتاب نقشه راه فناوری های دریایی 
ایران منتشر شد

نمایشگاه صنایع و فناوری های دریایی و 
)SMM(  دریانوردی آلمان- هامبورگ

به منظور اولويت  بندی فناوری های مورد نياز در حوزه دريا و دس�تيابی به اهداف سند 
توسعه دريايی كشور 
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مركز همكاری های فناوری و نوآوری رياست جمهوری با همكاری انجمن مهندسی دريايی 
ايران و ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنيان دريايی اقدام به برگزاری پاويون صنايع 
 )SMM2016( دريايی ايران در نمايشگاه صنايع دريايی و دريانوردی آلمان- هامبورگ
نموده است، تا با حضور شركت ها، سازمان ها و موسسات دريايی داخلی در اين پاويون، 
زمينه ساز حضور در عرصه های بين المللی جهت ارائه دستاوردهای صنايع دريايی ايران 
در راستای نيل به انتقال تكنولوژی و بومی سازی و همچنين به روز شدن در عرصه های 
مختلف اين صنعت استراتژيک و همچنين نگرش به ايجاد بسترسازی جهت جذب 

سرمايه گذاری خارجی را فراهم آورد.

نمايشگا ه صنايع و فناوری های
دريايی و دري�انوردی

 آلمان- هامبورگ، 16 الی 19 شهريورماه 1395

ارگان های دريايی كشور در پاويون جمهوری اسالمی  ايران 

ارگان �ی �یا�ی ��ور � پاو�ون ���وری اسال�ی  ا�ان 

جهت کسب اطالعات بیشتر و نحوه
مشارکت و حضور در نمایشگاه صنایع 
و فناوری های دریایی و دریانوردی 

 (SMM2016) آلمان
با شماره 09125994918

 تماس حاصل فرمائید.

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

دبير هجدهمين همايش صنايع دريايی : فعاليت های انجمن مهندسی دريايی ايران بطور كلی همواره در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
بوده است.

دکتر سعید مظاهری دبیر هجدهمین همايش 
صنايع دريايی در اينباره گفت : رويکرد انجمن 
مهندس��ی دريايی اي��ران و فعالیتهای آن بطور 
کلی هم��واره در راس��تای اقتص��اد مقاومتی، 
اقدام و عمل بوده اس��ت. نگاه به ايجاد اشتغال 
و ارتقاء سطح علمی و اجرايی و انتقال به دست 
اندرکاران اجرايی کشور بوده است و سعی کرده 
از فعالیته��ا و تکنولوژی های نوين که در دنیا و 
در حوزه دريا رش��د پیدا می کند حمايت کرده 
و آنها را به س��مت داخل کشور هدايت و بومی 
سازی کند. در همین جهت کمیته های هشت 
گانه تخصصی و صنفی در انجمن فعالیت دارند، 
شرکتهای عضو انجمن در اين کمیته ها همواره 
فعالیت و به بررسی مسائل و مشکالت پرداخته 
و اين موضوع از دغدغه انجمن مهندسی دريايی 

ايران می باشد. 
سعید مظاهری در خصوص محورهای همايش 
هجده��م گفت : طبیعی اس��ت امس��ال هم با 
رويکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل محورهای 
همايش تنظی��م و تمامی محوره��ا از ديدگاه 
فناوری ه��ای علمی و تحقیقات��ی محورهايی 
هس��تند که در توسعه اقتصاد کشور، نگرش به 
داخل و انتق��ال تکنولوژی با حضور خارجی ها 

تاکید می نمايد. 

وی در خص��وص محوره��ای همايش هجدهم 
گف��ت : در اين همايش ب��رای 10 محور برنامه 
ريزی شده که مديريت و اقتصاد دريايی، صنايع 
نف��ت و گاز دريايی، دريان��وردی و حمل ونقل 
دريايی، قوانین، مقررات و استانداردها، ايمنی و 
محیط زيست دريايی، شرايط محیطی دريايی، 

ساخت ش��ناورهای دريايی، تاسیسات ساحلی 
و فراس��احلی، فناوريه��ای نوي��ن و انرژی های 
تجديدپذير دريايی و س��رمايه های انس��انی را 
ش��امل می شود. محورهای همايش با توجه به 
فعالیتهايی که در حوزه دريا انجام می ش��ود و 
تجربه برگزاری هفده همايش صنايع دريايی و 

بازخوردهای آن از ستاد اجرايی همايش که اعضاء 
آن از وزارتخانه ها و سازمانها، ارگانها و شرکتهای 
دريايی می باشد گرفته شده و تغیراتی نسبت به 

همايشهای گذشته ايجاد شده است. 
وی اف��زود : وجه تمايز آن اضافه ش��دن محور 
صناي��ع نف��ت و گاز دريايی با اي��ن رويکرد که 
توجه و اهمیت ويژه ای به صنايع فراساحل داده 
شود. در بحث اقتصاد دريايی صنايع فراساحل 
می توانند نقش چش��م گیری داش��ته باشند و 
در حوزه اشتغال و ايجاد تغییرات جمعیتی در 

سواحل می تواند مثمر ثمر باشد. 
دبیرهجدهمی��ن هماي��ش صناي��ع دريايی در 
خصوص محل برگ��زاری همايش گفت : طبق 
هماهنگ��ی صورت پذيرفته با س��ازمان منطقه 
آزاد کیش از اين پس همايشهای صنايع دريايی 
همزمان با نمايشگاه بین المللی صنايع دريايی 
و دريانوردی همه س��اله در کی��ش برگزار می 

گردد. 
الزم ب��ه يادآوری اس��ت هجدهی��ن همايش و 
نمايش��گاه صنايع دريايی و دريانوردی 27 الی 
۳0 مه��ر م��اه 1۳95 در جزي��ره زيبای کیش 

برگزار می گردد. 

انرژی

در بحث اقتصاد 
دریایی صنایع 

فراساحل می توانند 
نقش چشم گیری 

داشته باشند.
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  تفاه�م نام�ه هم�کاری ب�ا 
شرکت هلندی ABS در چه زمینه هایی 

منعقد شد؟ 
ش��رکت هلندی ABS تاکنون از ۳0 شرکت 
داخلی بازديد داش��ته اند و در بازديد مفصلی 
که از شرکت شناورسازان صنعت و دريا انجام 
دادند برای تهیه تفاهم نامه همکاری به منظور 
تامین مناف��ع طرفین اظهار تماي��ل کردند و 
مه��ارت ها، توانمندی ها و نیروهای ما را مورد 
تايی��د ق��رار دادند.  ما هیچ��گاه تصمیمی که 
منجر ب��ه خروج ارز داخل به خارج از کش��ور 
باشد نخواهیم گرفت و خريد اجناس از خارج 
از کشور را درست نمی دانیم، حرف ما اين بود 
که ش��ما بايد به عنوان ش��ريک با ما وارد کار 
انتقال تکنولوژی گیربکس های Z-Drive و 
جرثقیل های پاش��نه کشتی و همکاری با اين 

محوريت باشید.

   نحوه انتقال تکنولوژی چگونه 
خواهد بود؟

ما از نظر س��اخت قطع��ات از جمله اين نوع از 
گیربک��س ها هیچ مش��کلی نداريم و فکر می 
کن��م با تامین س��رمايه قطعا توانايی س��اخت 
همه قطع��ات را در داخل داريم، از طرفی اين 
موض��وع اعتمادی ايجاد می کن��د برای اينکه 
ش��رکت های داخلی بتوانند به ما کار بدهند. 
ما می خواهیم بهانه شرکت های دولتی و نیمه 
دولتی و ش��رکت هايی که زيرمجموعه 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 اينکه 
ش��رکت معتبر ABS هلند هم با ما همکاری 
می کند، ش��ما دستور دهید و ما سفارشات را 

می پذيريم و به نحو احسن انجام می دهیم. 

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

کشور نیازمند ورود تکنولوژی است نه خروج سرمایه ملت
حدود يک ماه پيش، اسد اهلل رحمانی مديرعامل شركت شناورسازان صنعت و دريا از امضای تفاهم نامه همكاری با شركت ABS هلند در زمينه 

ساخت گيربكس های Z-Drive خبر داد.
در همين زمينه گفت و گويی اختصاصی را با اسداله رحمانی ترتيب داده ايم كه در ادامه می خوانيد :

اسداله رحمانی، مدیرعامل شرکت شناورسازان صنعت و دریا:

ما هیچگاه تصمیمی 
که منجر به خروج ارز 
داخل به خارج از کشور 
باشد نخواهیم گرفت و 
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 تحريم کرده ان��د. کدام 
بخِش ش��ناوری که در خارج ساخته می شود 
می تواند بهتر از ش��ناور ساخت داخل باشد؟ 
من از بهترين شرکت ها بازديد 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 تحري��م ها خارج 

کنند.
   به نظر ش�ما امکان صادرات 
اق�ام 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 دريا روی 
چهار ش��ناور خارجی تعمی��رات انجام داد. دو 
يدک کش کويتی، يک ش��ناور هندی و شناور 
مخزن دار ديگری که در هنديجان تعمیر شد؛ 
در واق��ع ارتباطات ما می تواند بس��یار خوب 
باش��د و ما پتانس��یل های باالي��ی در منطقه 
خلیج ف��ارس داريم که به خوبی با عملکردش 
شناس��انده شده اس��ت، بنابرابن به شکلی اين 
اطمینان وجود دارد که به ما کار بدهند. حال 
ما بايد تالش کنیم که تکنولوژی برتری داشته 
باش��یم، برای اينکه ش��رکت خارجی که از ما 
کااليی درخواس��ت می کند، بابت دريافت آن 
به شکل باکیفیت اطمینان داشته باشد. بخش 
دولتی ما می داند که ما کننده ايم و می توانیم 
انجام بدهیم و ما می خواهیم بهانه های آن ها 
را از بین ببريم. از طرفی زمانی که کش��ورهای 
منطق��ه به ما مراجعه کنن��د و ببینند که يک 
ش��رکت خارجی با ما مش��ارکت م��ی کند، با 
اطمینان بیش��تری خريد انجام می دهند. در 
واق��ع ما در تم��ام پروژه هايی ک��ه انجام داده 
اي��م و در اين رنج از ش��ناورها که فعالیت می 
کنیم، در بحث طراحی، س��اخت و راه اندازی 
هیچ مش��کلی نداش��ته ايم. از طرفی وام بانک 
های داخلی با بهره بس��یار باال است و با وجود 
يارانه ای که می دهند باز نسبت به خارجی ها 
بهره اش باالتر اس��ت مثال صندوق حمايت12 
تا 10 درصد يارانه می دهد و باز ما حدود 12 
درصد بايد بهره بانکی بدهیم، همانطور که می 
دانید در همه جای دنیا به همه ش��رکت های 
دريايی بابت اين موضوع سوبس��یت می دهند 
ولی در داخل کشور ما اين اتفاق نمی افتد، از 
طرفی در همان بحث صندوق حمايت و وجوه 
اداره شده با وجود اينکه کارهای بسیار خوبی 
انجام شده ولی همچنان کاستی هايی وجود دارد. 
ش��ما اگر شرکت هايی که وام گرفتند و صاحب 
شناور شدند را نگاه کنید، 90 درصد آن ها دريايی 
نیستند؛ موضوع ديگر اينکه با بهره ای که در داخل 
وجود دارد اگر ما بتوانیم از فاينانسورهای خارجی 
استفاده کنیم، می توانیم سرمايه گذاری در دريا را 

قوی تر کنیم و اشتغال بیشتری ايجاد کنیم.

   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 اين گارانتی را تضمین کنم؛ مثال مدت ها 
پیش زمانی خواستیم ضمانتنامه ارزی تهیه کنیم 
نتوانستم و نهايتا آن را تبديل به ضمانت نامه ريالی 
کرديم. بايد در بانک مرکزی دس��تورات الزم داده 
شود تا ما به اين اعتبارات دسترسی داشته باشیم. 
از بخش خصوصی نه از نظر اس��نادی و نه از نظر 
مدارکی پشتیبانی صورت نگرفته است. همکاری 
دولت اين بوده که بابت امضای مدرکی مرا مدت ها 
معطل کرده است. به جرات می توانم بگويم يکی از 
مهم ترين موانع ايجاد اشتغال همین بخش دولتی 
است. زمانی من تصمیم گرفتم نمايشگاهی با عنوان 
موانع ايحاد اشتغال ايجاد کنم، نامه نگاری کردم 
و چه جواب هايی 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 ايد، ولی به 
جز جواز تاس��یس چه کار پراهمتی برای شرکت 
ها انجام داده ايد؟ شما برخالف پشتیبانی، ايجاد 
دردس��ری برای من و امثال من کرده ايد و مبالغ 
کمی هم که به دست می آورديم را از دست داديم. 
شما پروانه بهره برداری صادر می کنید و از طرف 
ديگر س��رمايه در گردش به من نداده ايد. من به 
خود جناب وزير گفتم که من جرثقیل از آبگیری 
شناور را ساختم ولی کسی از من نمی خرد. کسی 
ممکن است بگويد که بايد بازارش را هم پیدا کنی، 
ولی بايد پش��تیبانی وجود داشته باشد. متاسفانه 
ش��رکت های متعددی رفته اند و دست دوم وارد 
کرده اند. اين اقالم دس��ت چن��دم در آينده بالی 
جان صنعت دريايی ما خواهد شد. چرا که مدتی 
بعد بايد به دنبال قطعه در خارج از کشور بود و از 
طرفی پول از مملکت خارج شده است. الستیکی 
که 24 میلیون 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 هايی 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 9 میلیارد تومان 
بايد ضمانت بدهم، گفتم سند در رهن می گذارم 
چ��ون اگر ضمانت نامه بگذارم بايد 10 درصد آن 
900 میلیون همراه با ۳00 میلیون هزينه جانبی 
بپردازم  و مگر اين کار چقدر برای من سود دارد؟ 
مگر زمانی که به سراغ خارجی ها می رويم آن ها 
به ما ضمانت نامه می دهند؟ آقای مسئولی که از من 
ضمانت نامه می خواهد بايد چند روز پشت درهای 

شرکت خارجی که سراغش رفته منتظر بماند.

ما هیچگاه تصمیمی 
که منجر به خروج ارز 
داخل به خارج از کشور 
باشد نخواهیم گرفت و 
خرید اجناس از خارج 
از کشور را درست نمی 

دانیم.
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سفارشات غیر قابل پیگیری در صنعت کشتی سازی
ايراد عمده وجوه اداره شده اين است كه اگر شما واقعا نمی خواهيد وجوه را به نفع خودتان اداره بكنيد، چرا درون سازمانی كارشناس 

استخدام كرده ايد؟
به گزارش مارين نيوز مدتی پيش خبرهايی مبنی بر س�فارش س�اخت بارج هزارتنی از سوی شركتی دولتی به خارج از كشور در فضای 
مجازی دست به دست شد. موضوع را از اسداهلل رحمانی مديرعامل شركت شناورسازان صنعت و دريا از بخش خصوصی جويا شديم كه 

در ادامه می خوانيد:

مدیرعامل شرکت شناورسازان صنعت و دریا :

   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 اين موض��وع را تايید می کنم، خريدهايی 
انجام ش��ده ولی رسمی نشده و عدم شفافیت 
در اي��ن خص��وص بايد داليل خاصی داش��ته 
باش��د. مثال رئیس هیئت مديره آن ش��رکت 
دولتی الزامی ايج��اد کرده مبنی بر اينکه بايد 
با خارجی ها قرارداد طراحی بس��ت. مس��ئله 
همین است، چرا با شرکت های خارجی؟ ما در 
داخل طراح های زبده ای داريم، من به شخصه 
ش��رکت های زيادی سراغ دارم که به خوبی از 

عهده اين کار برمی آيند.

   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 ترين امتیاز خريد 
از خارجی ها، غیرقابل پیگیری بودن جزئیات 
قرارداد اس��ت. همکاری با سازندگان داخلی به 
معنای ش��فاف بودن همه جزئیات است. دلیل 
ديگر اينکه مبالغی نزديک به يک میلیون دالر 
و بیشتر در اين قراردادها به اشخاص می رسد 
که به راحت��ی امکان جابجاي��ی آن در داخل 
کش��ور وجود ندارد. ببینید ما هیچ مش��کلی 
در س��اخت هیچ ش��ناوری در داخل نداريم و 
نخواهیم داشت و اهل فن هم اين صحبت مرا 
تايید می کنند. طراح های ايرانی هیچ مشکلی 
ندارند و تمام و کم��ال از پس کار برمی آيند. 
فقط تنها مسئله اين است که اينها می خواهند 

جايی قرارداد ببندند که غیرقابل پیگیری باشد 
و باعث می ش��وند ارز اي��ن مملکت به خاطر 
منافع شخصی خارج ش��ود. من می توانم اين 
موضوع را اثبات کنم و اينکه مثال بابت طراحی 
يک کش��تی در ايران نهايتا گرانترين کش��تی 
150 تا 160 میلیون تومان هزينه طراحی می 
شود. همین سفارش را از طراحان ايرانی دريغ 
می کنند و با مبالغ باالتری به ش��رکت هايی 
در خارج از کش��ور می سپارند. جالب تر اينکه  
نهادی برای رس��یدگی به اي��ن تخلفات وجود 
ندارد. همه ی مديران دولتی از ايجاد 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 مدي��ران رده پايین تر 
عامل اين 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 اين سفارش��ات 

بايد 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 داريم 

ح��د  در  ک��ه 
موسس��ه های 
بی��ن الملل��ی 
هس��تند چون 
با موسسه  من 
رده  ه��ای 
خارجی  بندی 
ه��م کار کرده 
ام. چ��ه دلیلی 

وج��ود دارد، ب��رای فعالیت های کارشناس��ی 
مختلف سراغ موسسه های رده بندی خارجی 
برويم؟ من می گويم سازمان بنادر دستش درد 
نکند، وجوه در اختیار کش��تی س��ازی ها قرار 
داده اس��ت. من همیش��ه گفته ام که اگر اين 
تامین مالی از سوی سازمان بنادر صورت نمی 
گرفت، س��ازندگان داخلی از بی��ن می رفتند. 
ايراد عمده وجوه اداره ش��ده اين است که اگر 
شما واقعا نمی خواهید وجوه را به نفع خودتان 
اداره بکنید، چرا درون س��ازمانی کارش��ناس 
اس��تخدام کرده ايد؟ چرا از س��ازمان های بی 
طرف مثل موسسه های رده بندی داخلی که 
بسیار معتبر و ماهر هستند استفاده نمی شود. 
پس برای اينکه بتوانند کشتی ساز را در کنترل 
خود بگیرند، يک واحد کارشناسی تعريف می 
کنند و داستان های بعدی درست می شود که 

منافع شخصی برای افراد خواهد داشت.

Marine Engineering
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صنايع کشتی س��ازی در راس��تای استفاده 
حداکثری از توانمندی های صنايع داخلی، در 
نامه ای با تاکید بر اين مهم خواستار پیگیری 
موض��وع از مديرعامل ش��رکت کش��تیرانی 

جمهوری اسالمی شدند.

 اواخ��ر آبان ماه 94، کمیته کش��تی س��ازی 
انجمن مهندسی دريايی ايران طی مکاتباتی 
در جهت استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت 
های داخلی، از کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ايران 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 نگرديده است. 
با عنايت به نام گذاری سال 95 به نام »سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« و شرايط بین 
المللی جديد، کمیته کشتی سازی انجمن با 
بیش از 50 عضو از سازندگان کشتی، شناور 
مج��ددا در راس��تای اس��تفاده حداکثری از 
توانمندی ه��ای صنايع داخلی، در نامه ای با 
تاکید بر اين مهم خواس��تار پیگیری موضوع 
از مدير عامل ش��رکت کش��تیرانی جمهوری 

اسالمی شده است.  
متن کامل نامه:

به نام خدا  
»سال اقتصاد مقاومتی،  «

جناب آقای دکتر سعیدی
مديرعامل محترم شرکت کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ايران

درخواست صنایع کشتی سازی داخل از 
محمد سعیدی

صنايع كشتی سازی در راستای استفاده حداكثری از توانمندی های صنايع داخلی، در نامه 
ای با تاكيد بر اين مهم خواستار پيگيری موضوع از مديرعامل شركت كشتيرانی جمهوری 

اسالمی شدند.

اخبار صنایع کشتی سازی

واژه نامه فنی و توصیفی مهندسی دریا

مدت زيادی است که کمبود واژه نامه ای کم حجم 
و کارب��ردی که مراجعان فارس��ی زبان کتاب ها و 
مقاالت انگلیسی را در زمینه کشتی و کشتی سازی 
راهنماي��ی کن��د و باعث هماهنگی بیش��تر در 

نوشته های فنی فارسی شود، به چشم می خورد.
واژه نامه حاضر نتیجه کوششی است که مؤلف به 
خاطر کمک به رفع اين نقیصه انجام داده اس��ت 
و تقدي��م به عالقه مندان می نمايد. در تدوين اين 
واژه نامه س��عی ش��ده اس��ت که تا حد امکان از 
اصطالح��ات متداول مهندس��ان و صنعتگران و 
واژه های به  کار رفته در کتاب ها و نوشته های فنی 
استفاده شود. در مورد واژه هايی که معادل فارسی 
ندارند، سعی شده است که معادلی مناسب برای 
آن ها به کار گرفته شود و اين همان روشی است 
که در تمام زبان ه��ای ديگر برای واژه های جديد 
مورد نیاز است. يکی از مزيت های عمده اين کتاب، 
داشتن دو کاربرد متفاوت است. يعنی اينکه خواننده 
گرامی می تواند به فرهنگ مصور کتاب رجوع کند 
و کلمات مورد نی��از را از متن واژه نامه بیابد يا بر 
عکس، چنانچه در رجوع به واژه ای، شکلی مورد 
نیاز باشد، می تواند به واژه نامه مصور رجوع نمايد. در 
 ،IPA اين کتاب تلفظ هر واژه بر اساس استاندارد
در جلوی آن نوش��ته شده است. متأسفانه کمتر 
کسی به تلفظ صحیح کلمات تخصصی توجه دارد 
که با اين اقدام، امید به اصالح روند يادگیری است. 
از آنجايی که سعی شده است فقط واژگان مربوط 
به خود سازه کشتی، کشتی سازی و صنايع مرتبط 
به آن آورده ش��ود؛ لذا ب��رای برهم نزدن رويه، در 
پايان کتاب اختصارات و اصطالحاتی که مستقیماً 
به کشتیسازی مربوط نمیشود و يا اينکه مجالی 
برای بی��ان آن ها در متن اصلی نبوده اس��ت، در 

قسمت پیوست آورده شدهاند
عالقه من��دان برای تهی��ه اين کت��اب می توانند 

درخواست خود را به ايمیل زير ارسال نمايند.
با تشکر

عبدالخالد زارعی
)عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس(

Azareei@Alum.sharif.edu
لینک اطالعات شناسنامه ای کتاب:

http://opac.nlai.ir/opaciprod/bibliographic/3361728

معرفی كتاب

باسالم
احتراماً، پی��رو مکاتبات قبلی و   
بازگش��ت به نامه ش��ماره 15200/2981 
م��ورخ 26/8/94 آن ش��رکت محت��رم در 
خصوص مباحث مرتبط با خريد و سفارش 
ناوگان مورد نیاز شرکت های گروه کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ايران به استحضار می 
رس��اند تا اين تاريخ هیچ برنامه و اطالعات 
مشخصی از طرف آن شرکت جهت توسعه 
ناوگان تجاری کش��ور ارائه نشده و طبیعتاً 
صنايع دريايی کشور منتظر ارائه اطالعات 
هس��تند تا برنامه ريزی های الزم را در اين 
خصوص انجام دهند. اي��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��رايط جدي��د بین المللی به 
وجود آمده بیم آن می رود که سفارش های 
ساخت ش��ناور کشور بدون در نظر گرفتن 
توانمندی های صنايع داخلی به ش��رکت 
های خارجی داده شود. لذا خواهشمند است 
ترتیبی اتخاذ شود تا هرچه سريعتر نیازهای 
آن ش��رکت اعالم و روش استفاده بهینه از 
امکانات س��اخت داخ��ل و توانمندی های 
کارشناسان ايرانی که موجب اشتغالزايی و 
رش��د و شکوفايی صنايع داخل خواهد شد 

مشخص گردد.

پیمان مسعودزاده
عضو هیات مديره و رئیس کمیته کشتی 

سازی انجمن مهندسی دريايی ايران

تاريخ نامه : 2۳/1/1۳95
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عب��اس آخوندی وزي��ر راه و شهرس��ازی در 
مهرماه 94 در ابالغیه ای شرکت   ها و سازمان  
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 می گردد 
از انعق��اد هر نوع قرارداد اع��م از پیمانکاری، 
 BOT، اجاره دارايی هاي��ی مولد، قراردادهای
BLT، نظاي��ر آن و همچنی��ن قرارداده��ای 
خريد خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به 
نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان 
اعم از شاغل و بازنشسته )مانند صندوق های 
بازنشستگی. شرکت ها و صندوق های تعاونی 
کارکنان، صندوق های پس انداز کارکنان و از 
اين قبیل( خودداری به عمل آيد. الزم اس��ت 
به قراردادهای قبلی نیز در پايان مدت قرارداد 
يا ظرف مدت شش ماه )هر کدام زودتر باشد( 

خاتمه داده شود...« 

هی��ات مدي��ره انجم��ن مهندس��ی دريايی 
ايران ضمن تش��کر از حمايت های س��ازنده 
وزي��ر محترم، در نامه ای خواس��تار پیگیری 
قراردادهايی اس��ت که به تازگی در سیستم 
داخلی سازمان بنادر و دريانوردی منعقد شده 

است. 
متن نامه در زير آمده است :

جناب آقای دکتر آخوندی
وزير محترم راه و شهرسازی

با سالم
احتراماً، ضمن تبريک س��ال نو   
و تش��کر از حمايت های سازنده جنابعالی 
از صناي��ع و محص��والت س��اخت داخل و 
نیز اهمیت دادن به موضوعات و مشکالت 
اشتغال در کشور، همانگونه که مستحضريد 
صنايع دريايی کش��ور يک صنعت نوپا در 
کشور بوده و نیاز توجه خاص و همه جانبه 
دارد. متاس��فانه با وجود ابالغ جنابعالی در 
مهرماه 94 مبن��ی بر عدم انعق��اد قرارداد 
با ش��رکت ها، صندوق های بازنشس��تگی، 
تعاونی ها و ديگر زيرمجموعه آن وزارتخانه، 
همچنان شاهد اينگونه قراردادها در سیستم 
داخلی سازمان بنادر و دريانوردی هستیم. 
خواهشمند است دس��تور فرمائید با توجه 
به س��پری شدن مدت 6 ماه مشخص شده 
پیگیری های الزم در اين خصوص صورت 
گرفته تا موجبات رفع اين معضل اساس��ی 

فراهم گردد.
پیشاپیش از توجه خاص جنابعالی به اين 

موضوع کمال تشکر را دارد.

هیات مديره انجمن مهندسی دريايی ايران 
تاريخ نامه : 22/1/95 

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

بيش از شش ماه پيش وزير راه و شهرسازی شركت   ها و سازمان  های تابعه وزارت راه و 
شهرس�ازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی و با كاركنان شاغل و 

بازنشسته آن دستگاه منع كرد.

نامه انجمن مهندسی دریایی به وزیر راه و شهرسازی

عملکرد کنترل و بازرسی ایمنی 
شناورهای ایرانی و خارجی

در سال 93

سايت رسمی س��ازمان بنادر و دريانوردی در 
 »)CIC(زيربرگی با عنوان »بازرس��ی متمرکز
عملکرد کنترل و بازرس��ی ايمنی شناورهای 
ايرانی و خارجی را در س��ال 9۳ منتشر کرده 

است.
سايت رسمی س��ازمان بنادر و دريانوردی در 
 »)CIC(زيربرگی با عنوان »بازرس��ی متمرکز
عملکرد کنترل و بازرس��ی ايمنی شناورهای 
ايرانی و خارجی را در س��ال 9۳ منتشر کرده 

است. 
به گزارش مارين نیوز با تمرکز بر جزئیاتی که 
اين جدول در اختی��ار قرار می دهد، به گزاره 
ه��ای کلی جالب��ی خواهیم رس��ید که بیش 
از هم��ه بايد م��ورد توجه نهاده��ای نظارتی، 
موسس��ات رده بندی، شرکت های کشتیرانی 

و مسافرين قرار گیرد:
  )FSC(1- مطابق با آمار کش��تی های ايرانی 
واجد شرايط بازرس��ی، ۳6درصد کشتی های 

ايرانی بازرسی شده توقیف شده اند.
 )PSC( 2- مطابق با آمار کشتی های خارجی 
واجد شرايط بازرس��ی، 11درصد کشتی های 

خارجی بازرسی شده توقیف شده اند.
۳-  بیش از 90درصد شناورهای غیرکنوانسیونی 

بازرسی شده نقص فنی و ايمنی دارند.
4-  حدود 70درصد شناورهای بازرسی شده، 

به دلیل نقص فنی و ايمنی توقیف شده اند.

حمل و نقل
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بی توجهی و مقاومت به دستور مقامات مسئول در صنایع دریایی
گفت و گو  با مهندس احمد رفعت، رييس دبيرخانه شورای عالی صنايع دريايی:

 مدتی پیش علی اکبر 
مديرعامل  غنج��ی 
کش��تیرانی  شرکت 
در  خ��زر،  دري��ای 
مصاحبه ای سفارش 
س��اخت ش��ناور به 
خ��ارج از کش��ور را 
امری طبیعی دانست 
و با اش��اره به اينکه" 
اقتص��ادی"  صرف��ه 
س��اخت  س��فارش 
کش��تی به خارج از 
کش��ور بیشتر است، 
ادام��ه داد: »ام��روز، 
م��ا قصد داريم اين حمل و نقل را انجام دهیم. پس 
چرا نبايد نفتکش بخريم؟ چون قرار است عده ای 
آن را در ايران بسازند؟ شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ايران، نخستین شرکتی بود که 1۳ سال 
پیش، سفارش 5 فروند کشتی را به کارخانه ايزوايکو 
داد. همزمان با اين سفارش، يک کشتی را به برای 
مدل سازی به آلمان سفارش دادند و قرار بود انتقال 
تکنولوژی آن صورت پذيرد که چنین امری محقق 
نشد. امروز پس از گذشت 8 سال، آن کشتی آلمانی 
در شرف از رده خارج شدن است، اما ما هنوز سومین 
کشتی خود را از شرکت ايزوايکو تحويل نگرفته ايم. 
برای اطالعات بیش��تر بايد عرض کنم ش��رکت 
ايزوايکو تنها وظیفه مونتاژ بدنه اين کشتی ها را بر 
عهده داشت و تجهیزات ديگر کشتی مانند موتور و 
... همگی از خارج کشور سفارش داده شده بودند. ما 
نبايد در جهت حرکت به سوی هدفی خوب، اهداف 

ديگر را نابود کنیم.«
در همین زمینه و با توجه به صحبت های ايشان، 
مارين نیوز مجموعه مصاحبه هايی را با متخصصان، 
مديران و فعاالن صنعت دريايی ايران ترتیب داده 
اس��ت. مش��روح گفت و گو با احمد رفعت ريیس 
دبیرخانه شورای عالی صنايع دريايی را در ادامه می 

خوانید:
   گف�ت و گ�و را با صحبت در 

م�ورد »صرف�ه اقتص�ادی« سفارش�ات 
س�اخت کشتی به خارج از کشور شروع 

کنیم.
اين که ما بگويیم سفارش��ات به خارج از کشور 
صرفه بیش��تری دارد يا توانمندی های کش��ور 
ما در اين زمینه پايین اس��ت و يا اينکه صنعت 
کشور ما در اين زمینه ضعیف است، به زعم من 
که مدتی اس��ت در صنايع دريايی فعالیت دارم 
درس��ت نیس��ت. اين صحبت ها در بخش های 
ديگر صنعتی هم همواره مطرح می شود و حرف 
های کلیش��ه ای اس��ت. مديران و بخش های 
مختلف صنعت دريايی ما هم��واره رقابت پذير 
بودن را مطرح می کنند، اما سوال اينجاست که 
اين رقابت پذيری چگونه و تحت چه ش��رايطی 
امکان پذير است؟ در شرايط نابرابر استفاده از اين 
عبارت درست نیست. در بحث صنايع دريايی ما 
شرکتی می خواهد پنج شناور خريداری کند، به 
يک شرکت کره ای مراجعه می کند )کما اينکه 
بارها اين اتفاق افتاده است( شرکت خارجی بعد 
از بستن قرارداد به بانک کره ای مراجعه می کند، 
بانک هم ظرف مدت بسیار کوتاهی که شايد به 
ماه هم نرس��د، با بهره زير 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 ديگر پول را دريافت می 
کند و شناور مثال ظرف 1.5-2 سال ساخته می 

شود. 
حال ش��رايط را در ايران بررسی کنیم؛ شرکت 
متقاضی با يک 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 اين زمینه مشکل دارد. می 
توان اثب��ات کرد که صنعت داخل��ی دريايی از 
نظر س��خت افزاری و نرم افزاری، زيرساخت ها، 
پرس��نل، توانمندی، دانش و آموزش با همتايان 
خارجی قابل رقابت اس��ت، تنه��ا چیزی که در 

صنعت ما قابل رقابت نیست مسائل مالی است 
که تبديل 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 اين موضوع را اعالم می کنیم. اگر 
ما می خواهیم صنعت دريايی ما اصالح شود مهم 
ترين راهکار تامین تسهیالت بانکی است. مشکل 
ما سیستم بانکی اس��ت و چون بانک صنعت و 
معدن توسط وزير 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 يک سال است که به بانک صنعت 
و معدن داده ش��ده و با دستورات اکید مهندس 
نعمت زاده وزير محترم صنعت، معدن و تجارت 
مکتوب شده و کوچکترين تسهیالتی پرداخت 

نشده است.

   ش�ما می گویی�د مهم ترین 
مسئله تامین مالی پروژه هاست. سازنده 
های داخلی هیچ مشکلی در زمینه تولید 
و س�اخت ندارند؟ به نظر شما دولت در 
ای�ن زمینه چه راهکارهای�ی را می تواند 

ارئه دهد؟
ببینید ما در تاريخ صنعت دريايی کش��ور که 
با شرکت ايزوايکو ش��روع شد، کل شناورهای 
بزرگی که به شرکت های داخلی سپرده شده 
5 عدد بوده اس��ت، در حالی که رقمی باالتر از 
۳00 دستگاه وارد کرده ايم. حال وقتی کسی 
اعالم می کند زمان س��اخت شناوری ده سال 
طول کشیده نمی گويد که آيا زيرساخت های 
صنع��ت داخلی مقصر بوده يا مش��کالت مالی 
عامل اصلی اين مس��ئله بوده اس��ت. از طرفی 
در تحويل ۳00 دس��تگاه نیز تاخیراتی وجود 
داش��ته و کافی اس��ت يک تیم کارشناسی به 
بانک مرکزی مراجعه و بررسی کند چندبار اين 

با طرح سوالی كه چرا نبايد نفتكش از خارج بخريم و چرا سفارشات كشتی به صنايع داخلی هشت سال طول كشيد ؟، مصاحبه ای با رييس 
دبيرخانه شورای عالی صنايع دريايی انجام گرفته و ايشان صراحتا از مشكالت اين صنعت گفتند، كه در ادامه ميخوانيد:
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قراردادها تمديد ش��ده اس��ت. حال 5 دستگاه 
از ۳00 دس��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 
مديريت��ی را در بن��گاه های تولی��دی ناديده 
بگی��رم ولی بايد بر مبنای اهمیت به مس��ائل 
توجه کرد. دلیل تاکید ش��ديد بر تاخیرات در 
س��اخت اين 5 دس��تگاه افزايش سفارشات به 
خارج و رساندنش مثال به 600 دستگاه است. 
اگر شما تس��هیالت خواستید و يک سال بعد 
به ش��ما داده ش��د، يعنی پروژه ش��ما در کنار 
افزايش هزينه های جانبی حداقل يک س��ال 
عقب افتاده اس��ت. اگر ما می خواهیم صنعت 
دريايی نجات پیدا کند، بايد تس��هیالت بانکی 
را ب��ه موقع در اختیار س��ازندگان قرار دهیم و 
براساس پیش��رفت فیزيکی پروژه تامین مالی 
در مراح��ل ديگر 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 80 درصد 
را در اختی��ار من قرار ده��د و اينکه حاضرم با 
همی��ن 20 درصد که خ��ودم تامین می کنم 
پ��روژه را آغاز کنم و بع��د از هزينه کردن آن 
بانک 80 درصد را پرداخت کند، سیستم بانکی 
و بانک صنعت و معدن اين 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 صنايع دريايی کشور و با حضور 
معاون اول تصويب شد که ورود شناورهای زير 
100 هزار 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 اين 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 ريزی می کنیم، اما ظلم به کشور و 
ظرفیت های داخلی کشور است که شناور و يا 
تجهیزات آن  که امکان س��اخت آن در داخل 
وجود دارد را به خارج از کشور سفارش دهیم. 
م��ا اگر مي خواهی��م دس��تورات رهبر معظم 
انقالب را در راس��تاي اقتصاد مقاومتي که شاه 
بیت آن حمايت از تولیدات داخل است را پیاده 
کنیم نیاز به حمايت جدي و عملي سیس��تم 
بانکي داريم که در زمینه صنايع حمايت جدي 
بکنند . صنعت بخصوص صنايع دريائي عمده 
مش��کالتش سیستم بانکي است که ان شاءاهلل 
با تغییر رويکرد بانکها بخصوص بانک صنعت و 
معدن ش��اهد تحول اساسي در صنايع دريائي 

باشیم.

   نق�ش انجم�ن مهندس�ی 
دریایی ایران را در حوزه صنایع دریایی 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
واضح است که انجمن يکی از ارگان هايی است 
که خدمات بسیار موثری برای صنعت دريايی 
کشور انجام داده و در حال انجام است. حمايتی 
که از ظرفیت های داخلی صنعت دريايی توسط 
انجم��ن انجام می گی��رد، در کنار برنامه هايی 
ک��ه برای همايش ها و نمايش��گاهها انجام می 
گیرد، کارساز راهگشا و بسیار موثر است. ما نیز 
در شورای عالی صنايع دريايی کشور با هیئت 
مديره انجمن مهندس��ی دريايی ايران در حال 

همکاری هستیم.

سازنده داخلی اعالمی می کند 
که من 20 درصد را تامین می 

کنم و بانک 80 درصد را در 
اختیار من قرار دهد و اینکه 

حاضرم با همین 20 درصد که 
خودم تامین می کنم پروژه را 

آغاز کنم و بعد از هزینه کردن 
آن بانک 80 درصد را پرداخت 

کند، سیستم بانکی و بانک 
صنعت و معدن این موضوع 

را هم قبول نکرده است. 
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دستاوردهای مثبت نمایشگاه
برای جمهوری اسالمی ایران

فرمانده نیروی دريايی سپاه حضور شرکت های 
ب��زرگ داخلی و خارجی در نمايش��گاه صنايع 
دريايی بس��یار مس��رت بخش خواند. فرمانده 
نیروی دريايی س��پاه حضور شرکت های بزرگ 
داخلی و خارجی در نمايش��گاه صنايع دريايی 
بس��یار مس��رت بخش خواند. به گزارش مارين 
نیوز، سردار فدوی فرمانده نیروی دريايی سپاه 
در آخري��ن روز برگ��زاری هفتمین نمايش��گاه 
صنايع دريايی از توانمندی های دفاعی جمهوری 
اسالمی ايران در صنعت دريايی بازديد کرد و با 
اشاره به قدرت دفاعی کشورمان گفت: جمهوری 
اسالمی ايران در سالهای 
پس از پی��روزی انقالب 
اسالمی تا کنون توانسته 
اس��ت با ق��درت مقابل 
دشمنان خود بايستد. او 
افزود: دشمنان نظام به 
ويژه آمري��کا توان درک 
بسیاری از توانمندی های 
کشورمان مانند ايمان به 
خدای متعال، امدادهای غیبی و اعتقادات معنوی 
ايرانیان 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 ايران دراين خصوص و تولید تسلیحات 

دفاعی پیشرفت های قابل قبولی داشته است. 
فرمانده نیروی دريايی س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی گفت: ازابتدای انق��الب 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��رکت های بزرگ داخلی و خارجی 
در نمايشگاه صنايع دريايی بسیار مسرت بخش 
خواند و گفت: ظهور توانمندی های کشورمان در 
حوزه دريا در هفدهمین نمايشگاه صنايع دريايی 
و تب��ادل اطالعات و دانش روز با ش��رکت های 
مطرح دنیا دستاوردهای مثبتی برای جمهوری 

اسالمی ايران خواهد داشت.
هفتمین نمايشگاه صنايع دريايی و دريانوردی 
کیش اول تا 4 دی با حضور بیش از 200 شرکت 
داخلی و خارجی در محل دائمی نمايشگاه های 

بین المللی کیش برگزار شد.

دفاع

جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت از 
ابتدایی تا دانشگاه

سومين جلسه دبيرخانه دومين جشنواره ملی دريا مسير پيشرفت امروز ششم ارديبهشت 
در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری برگزار گرديد.

 محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری 
و صنايع دانش بنی��ان دريايی، ضمن اهمیت 
برگزاری جش��نواره و آشنايی دانش آموزان با 
دريا گفت : با توجه به اين مهم برنامه هايی را با 
جشنواره تلفیق کرديم تا با حضور دانش آموزان 
و دانش��جويان در کنار هم شاهد جشنواره ای 
کامل و جامع باشیم. دبیر ستاد توسعه فناوری 
و صناي��ع دانش بنیان دريايی از س��ازمانها و 
ارگانها درخواست نمود تا با معرفی و انعکاس 
اين رويداد مهم حضور فعال داش��ته باشند و 
با ش��رکت در بخش های فناورانه و مسابقات 
دانشجويی همکاری جدی داشته باشند. سیف 
ابراز امیدواری کرد برگزاری جلسات دبیرخانه 
جشنواره و دريافت پیشنهادات اعضا می تواند 
ما را با روشهای بهتر جهت رسیدن به اين مهم 
فراهم نمايد، ضمن اينکه نبايد فراموش کنیم به 
دنبال چه هستیم. در ادامه جلسه بهنام رضايی 
مسئول دبیرخانه جشنواره دريا مسیر پیشرفت 
ب��ا اعالم اينکه اين جش��نواره در چهار بخش 
مهم طرح ها و دس��تاوردهای فناورانه دريايی، 
مسابقات دانشجويی، مسابقات دانش آموزی و 
ايده بازار  برگزار خواهد شد گفت : نیاز است با 
همکاری و مساعدت ارگانهای دريايی از طريق 
فراخوان، طرح ها و دس��تاوردهای فناورانه به 
دبیرخانه ارسال شود که در نهايت از طرح های 
برتر تقدير خواهد شد.وی در ادامه افزود : بخش 

مهم ديگری که با همکاری دانش��گاه ها انجام 
خواهد ش��د جشنواره فیلم کوتاه 90 ثانیه ای 
است که نخستین بار برگزار میگردد. اين بخش 
از جشنواره با همکاری دانشکاه امیرکبیر واحد 
بندرعباس اجرا خواهد شد. وی گفت : در نظر 
داريم همزمان با برگزاری اين جش��نواره ملی 
در آبان 95 با مس��اعدت ارگانها، نمايشگاهی 
از دس��تاوردهای دريايی کش��ور برگزار کنیم. 
وی افزود : مسابقات ش��ناورهای هوشمند با 
همکاری دانشگاه شريف، ايده بازار دانشجويی با 
همکاری ارکانها، مسابقات رباتهای زير سطحی 
و شناور کنترل از راه دور با همکاری پژوهش 
سراهای دانش آموزی از ديگر بخشهای مسابقه 
در اين حشنواره خواهد بود. در ادامه حاضرين 
در جلسه پیشنهادای در جهت تدوين برنامه ها 
و اقدامات جديد ارائه که مقرر گرديد تا جلسه 
بعدی دبیرخانه مورد بررسی قرار گیرند. در اين 
جلسه نمايندگانی از نیرو دريايی ارتش، نیرو 
دريايی سپاه، آموزش پرورش، سازمان منطقه 
آزاد قشم، مرکز ملی اقیانوس شناسی، انجمن 
مهندس��ی دريايی، صدا سیما، انجمن صنفی 
دريانوردی، انجمن صنفی خدمات کشتیرانی 
وابسته، س��ازمان صنايع دريايی، شرکت ملی 
نفت کش، شرکت نفت خزر، نفت فالت قاره و 

سازمان بنادر و دريانوردی حضور داشتند.

دبیرخانه دومین جشنواره ملی دریا
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پتانسیل های صنعتی ایران در کنفرانس 
اقتصادی ایران – کره

س�الن همايش های دانشگاه شهيد بهشتی ميزبان 
انستيتوی دريانوری كره جنوبی بود، تا كنفرانسی با 
 »IRAN-KOREA Economic Forum« عنوان

در اين مكان برگزار شود.

ديروز پنجم ارديبهشت نود و پنج، سالن همايش 
های دانشگاه شهید بهشتی میزبان انستیتوی 
دريان��وری کره جنوب��ی بود، تا کنفرانس��ی با 
 IRAN-KOREA Economic« عن��وان 

Forum« در اين مکان برگزار شود. 
در اين جلسه نمايندگانی از ايران، محمدسعید 
سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش 
بنی��ان دريايی و رئیس هیئ��ت مديره انجمن 
مهندسی دريايی، حسن رضا صفری مديرعامل 
موسس��ه رتبه بندی ايرانیان، سعید مظاهری 
عض��و هیئت علم��ی کمیت��ه مل��ی اقیانوس 
شناسی و محمدعلی حسن زاده مديرکل مرکز 
بررس��ی ها و معاونت راهبردی سازمان بنادر و 
دريانوردی، حول پتانس��یل های صنعتی ايران 
در حوزه دريا، رشد علمی و فارغ التحصیالن و 
نیروهای متخصص ايرانی، پتانسیل های قابل 
بهره برداری در بنادر ايران، از جمله بندر شهید 
رجايی، چابهار و ... ، بندرعباس به عنوان پورت 
بازرگان��ی بزرگ درياي��ی و معرفی هجدهمین 
همايش و نمايش��گاه صنايع درياي��ی در ايران  

بحث و گفت و گو کردند. 
نمايندگان کره جنوبی نیز نسبت به همکاری و 
تفاهم در زمینه های مختلف اظهار تمايل کردند 
و سواالت متعددی حول پتانسیل های سرمايه 

گذاری در بنادر مختلف ايران مطرح کردند. 
الزم به ذکر است کره جنوبی از جمله 5 شريک 
بزرگ اقتصادی اي��ران در صنعت دريايی بوده 

است. 
در پايان کنفرانس مطابق با نظر طرفین، مقرر 
شد جلساتی تکمیلی به منظور ظهور همکاری 

ها و اجرايی شدن آن ها تشکیل شود.

     بين الملل

صنایع دریایی به  درستی
تعریف نشده است

 حس��ن رضا صفری ريیس موسسه رده بندی 
ايرانیان در گفت وگويی با تاکید بر اينکه تعريف 
درس��تی از صنايع دريايی نشده است، اظهار 
داشت: در ايران هرگاه سخن از صنايع دريايی 
می شود، فقط صنعت کشتی سازی تجاری آن 
هم در حد کشتی های اقیانوس پیما در اذهان 
شکل می گیرد، اين در حالی است که صنايع 
دريايی عالوه بر کشتی س��ازی، شامل صنايع 
فراس��احل، موسسات رده بندی و حمل و نقل 

دريايی است.
عضو هیات مديره انجمن مهندس��ی دريايی 
ايران افزود: برای توس��عه صنايع دريايی ابتدا 
بايد ويژگی ها و مولفه های بخش های مختلف 
صنعت مش��خص ش��ود، بع��د از آن به دنبال 

چالش ها و راهکارهای توسعه باشیم.
صفری ادامه داد: در س��ال جديد بايد تعريف 
روش��نی از صناي��ع درياي��ی، بخش بندی، و 
ذينفع��ان ارائ��ه و برنامه ه��ای توس��عه ای در 

پسابرجام تدوين شود.
وی با بیان اينکه توس��عه حمل و نقل دريايی 
در توسعه صنعت کشتی سازی تاثیر بسزايی در 
صنعت کشتی سازی دارد، گفت: حیات صنعت 
کشتی س��ازی وابسته به س��فارش است و در 
صورت افزايش سفارش کشتیرانی ها، صنعت 

کشتی سازی رونق خواهد گرفت.
»لزوم تدوين برنامه جامع صنايع دريايی«

اين کارشناس حمل و نقل دريايی با تاکید بر 
لزوم تدوين برنامه جامع و يکپارچه در صنايع 
دريايی، گفت: مشکالت صنعت کشتی سازی 
با بخش��ی نگری حل نخواهد ش��د، بلکه همه 

بخش ها بايد به صورت يکپارچه عمل کنند.
وی افزود: در طرح ها و برنامه ها، اهداف بايد به 
صورت شفاف و واقعی تدوين شود، در غیر اين 
صورت برنامه های تهیه شده، کمکی به توسعه 

اين صنعت نمی کند.
به گفته وی با توسعه حمل و نقل دريايی ساير 
بخش های خدماتی مثل موسسه های رده بندی 

نیز رشد خواهند کرد.
هفتاد درصد شناورهای کوچک ساخت داخل 

هستند
ريیس کمیته قوانین و مقررات انجمن مهندسی 
دريايی ايران در پاس��خ به اين سوال مبنی بر 
اينکه »چند درصد کش��تی های ايران ساخت 
داخل هس��تند« گفت: کش��تی های ايران در 
بخش شناورهای کوچک بالغ بر هفتاد درصد و 
در بخش شناورهای بزرگ کمتر از پنج درصد 

ساخت داخل هستند.

رييس موسسه رده بندی ايرانيان با بيان اينكه در ايران صنايع دريايی به درستی تعريف 
نشده است، بر لزوم تدوين برنامه جامع صنايع دريايی تاكيد كرد.

رییس موسسه رده بندی ایرانیان:

مهندس صفری: 
کشتی های ایران در 

بخش شناورهای 
کوچک بالغ بر هفتاد 

درصد و در بخش 
شناورهای بزرگ کمتر 
از پنج درصد ساخت 

داخل هستند.

Marine Engineering
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رييس انجمن مهندسی دريايی ايران به هم افزايی و همكاری ارگان ها و نهادهای خصوصی دولتی در توسعه ظرفيت های دريايی استانها تاكيد كرد.

توسعه ظرفیتهای دریایی در استانهای ساحلی اولویت دارد 

س��مینار فرصت های توس��عه فناوری و صنايع 
دريايی با حضور رئیس انجمن مهندسی دريايی 
ايران و ريیس ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش 
بنیان دريايی معاونت علمی رياس��ت جمهوری، 
رئیس صندوق توسعه دريايی، رئیس گروه دريايی 
مرکز همکاری های رياست جمهوری، جانشین و 
دبیر ش��ورای عالی دريايی، مشاور عالی استاندار، 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
و مسئولین و مديران اجرايی شهرستان بندرعباس 
در س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت هرمزگان 
برگزار گرديد. لزوم بررس��ی وضعیت و مشکالت 
توس��عه صنايع دريايی کشورمحمدسعید سیف 
رئیس انجمن مهندسی دريايی ايران با بیان اينکه 
تا کنون با وجود پیشرفت علم به متوسط عمق دريا 
نرسیده ايم افزود: کارهای علمی بسیاری وجود دارد 
که می تواند در اقتصاد کشور ايفای نقش کند. با 
توجه به اينکه ايران از نظر رشد علمی در بخش 
مهندس��ی دريا رتبه يازدهم را در بین کش��ورها 
داراست اما از نظر تولیدات و حجم درآمد در رتبه 
بااليی نیست. وی در ادامه توسعه تولید انرژی های 
همچون انرژی های بادی در دريا و گردش��گری 
دريايی که درآمدی معادل سه برابر درآمد کشتی 
سازی را دارد، از جمله عوامل ايجادکننده توسعه 
توس��ط دريا قلمداد نمود و گفت : عمده مشکل 
توسعه فناوری های دريايی پیدا نکردن علوم در 
حوزه دريا توجه نداش��تن مديران و مسئوالن با 
تخصص های غیرمرتبط به دريا، آب و مغفول واقع 
شدن اين ظرفیت است. محمدسعید سیف تربیت 
تعداد بسیار مهندس بدون تامین زمینه اشتغال، 
فرهنگ بخش��ی نگری راي��ج در جامعه فعلی و 

مشکالتی همچون عدم تامین تسهیالت و قوانین 
کار عاملی در عقب ماندن کشور در زمینه درياها 
دانس��ت. ريیس انجمن مهندسی دريايی ايران با 
اشاره به لزوم بررسی وضعیت و مشکالت توسعه 
صنايع دريايی کش��ور و ضرورت توسعه دريايی 
به خصوص در اس��تان هرمزگان، تاکید کرد : هم 
افزاي��ی و همکاری ارگان ها و نهادهای خصوصی 
دولتی در توسعه ظرفیت های دريايی استانها بايد 
در اولويت 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 صناي��ع دريايی را 28 
مجوز با سرمايه گذاری 1۳61419 میلیون ريال و 
اشتغالزايی 1651 نفر و با اشاره به پروانه های بهره 
برداری در اين ح��وزه پرداخت و افزود: 6۳ پروانه 
بهره برداری در حوزه های ساخت و تعمیر شناور 
فلزی، ساخت و تعمیر شناور فايبرگالس، ساخت 
و تعمیر ش��ناور چوبی، س��اخت قطعات شناور، 
با س��رمايه گذاری 1222 میلیارد ريال و اشتغال 

4967 نفر صادر شده است. 
وی در ادامه اظهار داشت: 8۳7۳ فروند شناور در 
استان هرمزگان به ثبت رسیده است که در سال 
9۳ تعداد ش��ناورهای ساخته شده 177 فروند و 
در س��ال 94 بالغ بر 59 فروند ساخته شد. رئیس 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اهم 
مشکالت حوزه صنايع دريايی را رکود در صنعت 
حمل و نقل دريايی، نبودن تسهیالت با نرخ قابل 
توجیه و دوره مناسب بازپرداخت در بخش ساخت 
و تعمیر ش��ناور، هزينه باالی سرمايه گذاری در 
بخش س��اخت و تعمیر ش��ناورهای فلزی، عدم 
برخورداری متقاضیان از تسهیالت صندوق توسعه 
صنايع دريايی، هزينه باالی س��اخت و تعمیرات 
ش��ناورها در مقايس��ه با ساير کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس بیان نمود. قاسمی در راستای تحقق 
شعار " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"  مهمترين 
اهداف را توس��عه س��واحل مکران تا چند س��ال 
آينده، دانس��ت و اظهار داشت: احیای واحدهای 
موجوِد منطقه و هدايت سرمايه گذاران به صنايع 
دريايی از جمله ساخت و تعمیر شناورها، تالش در 
جهت فعالسازی و تخصصی نمودن هر چه بیشتر 
صندوق توسعه صنايع دريايی، اعطای نقدينگی 
به مالکان ش��ناور با نرخ قابل توجیه برای ساخت 
و تعمیر شناورهای دريايی از اهم موارد می تواند 
باشد. وی در پايان پايش و رفع مشکالت واحدهای 

راکد و طرح های نیمه تم��ام و راه اندازی مجدد 
آنها، تخصیص يارانه به صنايع دريايی و بخشهای 
مرتب��ط، حمايت ويژه از طرحهای نو و س��اخت 
شناورهای پیشرفته و استفاده از مزايای طرحهای 
دانش بنیان، علمی نمودن روش ساخت شناورهای 
سنتی، ايجاد 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 مهمترين موارد عنوان 
کرد.  اعطا تسهیالت با سود تک رقمی برای طرح 
های دانش بنیان صنايع دريايی مهرداد مظفری 
رئیس صندوق توسعه دريايی پس از توضیح قانون 
توسعه و حمايت از صنايع دريايی، چشم انداز اين 
صندوق را در افق 1404 ، صندوق توسعه صنايع 
دريايی مرجعی اس��ت برای تبديل ظرفیت های 
دريايی کش��ور به منافع ملی پايدار عنوان کرد و 
گفت: ماموريت ما ، تامین و حمايت مالی در حوزه 
صنايع دريايی کش��ور در بخش س��خت افزاری و 

نرم افزاری است. 
رئیس صندوق توسعه دريايی سیاستها و اهداف 
کالن را حمايت از بازار ساخت انواع شناور، حمايت 
از بازار تعمیرات شناور، حمايت از توسعه زيرساخت 
صنايع دريايی، حمايت از صادرات و افزايش تعامالت 
بین المللی، حمايت از توسعه نرم افزاری صنعت، 
حمايت از زنجیره تامین صنعت کشتی سازی و 
تولیدات داخلی، نظارت بر صنعت و س��اماندهی 
بازار، جلب رضايت مشتريان و ذينفعان صندوق 
و س��رمايه گذاری در طرحهای توسعه، مشارکت 
با بخش خصوصی و درآمدزايی دانس��ت. وی در 
ادامه به سبد محصوالت و خدمات قابل ارايه اين 
صندوق اشاره کرد و گفت : ارايه انواع تسهیالت، 
صدور انواع ضمانتنامه، جذب منابع مالی و تامین 
مالی پروژه ها، پوشش ريسک، کمک های بالعوض 
و يارانه و انواع سرمايه گذاری در صنايع دريايی از 
اهم خدمات قابل ارائه اين صندوق به ش��مار می 
آيد. رئیس صندوق توسعه دريايی در ادامه افزود: 
اين صندوق به طرح های صنايع دريايی که دانش 
بنیان هستند، تسهیالتی با سود تک رقمی اعطا 
خواهد کرد. دکتر مظفری در پايان برنامه های سال 
1۳95 اين صندوق را تشريح کرد. در پايان دکتر 
محمدسعید سیف رئیس انجمن دريايی ايران و 
ريیس ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنیان 
دريايی معاونت علمی رياست جمهوری به سواالت 

حاضرين در جلسه پاسخ داد. 

اخبار انجمن
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ت��ز دکت��ری محمدحس��ین کريمی ب��ا عنوان 
»مدل س��ازی، کنترل و بهب��ود رفتار دينامیکی 
ش��ناورهای تندرو در آب آرام و مواج« در رشته 
مهندس��ی دريا با هم کاری اساتید دکتر مجید 
عباسپور فرد طهرانی و دکتر محمدسعید سیف 
ارائ��ه ش��د. چکیده اين پاي��ان نام��ه را در ادامه 

میخوانید:
شناورهاي تندرو هنگام عملکرد در دريای مواج، 
حرکات و ش��تاب های عمودی نس��بتاً زيادي را 
تجربه می کنند. در آب آرام نیز عدم تعادل طولی 
ممکن است ايجاد و با افزايش سرعت، دامنه آن 
افزايش يابد. اثراتی که اين موارد بر کارکرد خدمه، 
سیستم ها و تجهیزات اصلی و فرعی شناور دارد 
باعث می شود که بهبود رفتار دينامکی شناورها 
در آب آرام و مواج به عنوان يکی از ش��اخه های 
اصلی تحقی��ق در اين حوزه تلقی ش��ود. دراين 

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

نظر گرفتن نیروهای ناش��ی از اينترسپتور، مدل 
رياضی حرکت ش��ناور تندرو در آب آرام ومواج 
تهیه شده است. از طريق کاربرد کنترل بهینه و 
توسعه معادالت حرکت در فضای حالت با کاربرد 
الگوريتم )LQR(، شبیه سازی رفتار شناورهای 
 MATLAB-SIMULINK تندرو در محیط
طرح ريزی شده است. نتايج هر دو حوزه تجربی 
و نظری اثربخشی اينترسپتور را برای بهبود رفتار 
ش��ناورهای تندرو تصديق نموده و تطابق نسبتاً 
قابل قبول نتايج شبیه سازی و تجربی، قابلیت های 
م��دل رياضی را برای تخمین رفتار ش��ناورهای 
تندرو در فازه��ای اولیه طراحی تايید می نمايد. 
همچنین نتايج به دست آمده استفاده از فیدبک 
حرکات )هی��و و پیچ و مش��تقات اول آن( را به 
عنوان سیگنال کنترل حرکات تصديق می نمايد.

مدل سازی، کنترل و بهبود رفتار دینامیکی شناورهای تندرو
در آب آرام و مواج

مدل سازی، كنترل و بهبود رفتار ديناميكی شناورهای تندرو در آب آرام و مواج عنوان پايان نامه مقطع دكتری رشته مهندسی دريا دانشكده 
مهندسي مكانيک دانشگاه صنعتی شريف می باشد.

معرفی پایان نامه

Marine Engineering
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فراهم کردن زیرساخت تفکری در کشتی سازی
س�مينار هم انديش�ی با موضوع » ضرورت تدوين جايگاه صنايع توليدی دريايی در راهبرد اقتصاد مقاومتی در فضای پس�اتحريم« در 

دانشگاه اميركبير برگزار شد.

اخبار کشتی سازی

پنجم ارديبهشت نود و پنج سمینار هم انديشی 
با موضوع »ضرورت تدوين جايگاه صنايع تولیدی 
درياي��ی در راهبرد اقتص��اد مقاومتی در فضای 

پساتحريم« در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. 
در اين سمینار مديران، متخصصان و نمايندگانی 
از س��ازمان بن��ادر و دريانوردی، ش��رکت ملی 
نفتکش،  صندوق توسعه صنايع دريايی، شرکت 
های کشتیرانی، ش��ورای عالی صنايع دريايی و 
نیروی دريايی جمهوری اس��المی ايران و ساير 

ارگان ها و شرکت ها حضور داشتند. 
در بخش��ی از اين سمینار کارشناسان و مديران 
دولت��ی و خصوص��ی در مورد مس��ائل مختلف 
خصوصا مشکالت کشتی سازی در ايران بحث 
و تبادل نظر کردند که مشروح صحبت ها را در 

ادامه می خوانید :

مهندس مرندی نماينده شورايعالی صنايع دريايی 
: » صحبتم را با سوالی شروع می کنم : اگر 15 
میلیارد دالر کار هست، چرا 5 میلیارد آن بايد به 
داخل سپرده شود؟ اگر به بحث صنعت برگرديم، 
صنعت دريايی داخلی ايران اين توانايی را دارد و 
ظرفیت ها فراهم است؛ به هر حال در گزارشات 
اين موضوع به وضوح قابل تش��خیص است. ما 
در ابتدا بايد برای سیس��تم دريايی داخل طرح 
جامعی را مدون و ه��دف گذاری کنیم و معیار 

داشته باشیم، اينکه 5 میلیارد از سفارشات را به 
داخل اختصاص دهیم، ناپخته است. برنامه بايد 
بر اساس شرايط بومی کشور باشد و نه اين معیار 
که اولويت با کشورهای ديگر باشد. از تجربیات 
کش��ورهای ديگر در م��وارد و اولويت هايی و از 
راهکارهای نوين آن ها می توان اس��تفاده کرد. 

شايد در کش��ورهای ديگر مسائل مالی اولويت 
اول نباش��د، ولی در ايران يکی از مسائل اصلی 
ما تامین منابع مالی است. با توجه به زيرساخت 
های فیزيکی و بسیاری توانمندی های ديگر، با 
توجه به قانون 51 درصد  نصف سفارشات يعنی 
نزديک 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 دريايی 
مش��کالت زيادی را در زمینه تزريق پول ايجاد 
می کنند. بخش دانشگاهی و بخش های ديگر 
بايد کمک کند که روند س��لیس و واضحی که 
در تزري��ق مالی در دنیا وجود دارد در صنعت ما 
هم جريان يابد. در ادامه در مورد زيرس��اخت ها 
صحبت می کنم؛ ما دو بخش در زيرس��اخت ها 
داريم : زيرساخت های فیزيکی که ما در اين زمینه 
ظرفیت های زيادی داريم و ديگری زيرس��اخت 
های دانشی و علمی است. ما بايد از امکاناتی که 
در dry dock  ها وجود دارند و ش��رکت های 
معظمی مثل صدرا و ايزاوايکو و با فراهم ش��دن 
زيرس��اخت تفکری برای تولید مداوم، استفاده 
کنیم. بنابراين ما بايد تفکر تولید و ساخت مداوم 
را به عنوان يک زيرساخت در نظر داشته باشیم. 
اگر سفارشات مداوم همانند آنچه که به شرکت 
های کره ای داده می شود)مثال 40 فروند را در 
برنام��ه ها معین می کنند و به صورت 17 تايی 
س��فارش داده می ش��ود( در صنايع داخلی هم 
به همین شکل س��فارش داده شود که توان آن 
هم وجود دارد، می توان زيرساخت تفکری را با 

کمک فضای آکادمیک ايران مهیا کرد.«

مهندس مرندی: شاید در 
کشورهای دیگر مسائل مالی 

اولویت اول نباشد، 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 
51 درصد  نصف سفارشات 

یعنی نزدیک به به هفت تا 
هشت میلیارد می تواند به 

داخل سپرده شود.
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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 5 میلیارد هم پروژه سختی است، چون ما ظرفیت سنجی کرديم به اين شکل که صدرا و 

ايزوايکو و ساير را بررسی کرديم، حوضه خشک هم که هنوز تکمیل نیست.«

مهندس رشدی رئیس پروژه های طراحی و ساخت شرکت ملی نفت کش ايران : » ببینید با مثالی 
در مورد پروژه هايی که ش��رکت ملی نفت کش ايران واگذار کرده موضوع آش��کارتر می شود : ۳ 
فروند کشتی  6۳ هزار تنی شاتل تانکر که ما برای ساخت آن ها بیش از 97 میلیون دالر پیش 
پرداخت کرديم، در صورتی که قرارداد هر کشتی 40 میلیون دالر بسته شد يعنی منابع مالی به 
وفور در دسترس سازنده قرار گرفته بود، اما چه مسائلی باعث شد اين کشتی ها ساخته نشود؟ به 
نظر من مسائل زيرساختاری و مديريتی و ساير مشکالت است. ببینید ما در سال 200۳ سه فروند 
کشتی product chemical tanker به کره جنوبی سفارش داديم و همزمان دو فروند را به 
کشتی سازی ايزوايکو سپرديم. من شخصا به عنوان مدير پروژه در کره جنوبی مستقر شدم؛ کشتی 
اول هفت ماهه و کشتی دوم 8.5 ماهه و کشتی سوم 10 ماهه ساخته شد و به موازات هم ساخت 
 product chemical س��ه کش��تی پیش می رفت: يعنی در عرض يازده ماه سه فروند کشتی
tanker  توس��ط هیوندايی میپو داک يارد کره جنوبی س��اخته ش��د  و هم اکنون بعد از سیزده 
سال هرکدام از آنها 90 میلیون دالر سود عايد شرکت ملی نفتکش کرده است. در مقابل دو فروند 
کشتی که در همان زمان و با همان لیست و مشخصات فنی به شرکت ايزوايکو داديم، بعد از دوازده 
سال هنوز 70 درصد کشتی اول ساخته شده و 5 درصد کشتی دوم هم ساخته نشده، در صورتی 
که منابع مالی که ما در اختیار شرکت ايزوايکو گذاشتیم، هر کشتی 24 میلیون و 890 هزار دالر 
قراردادش بس��ته ش��د در حالی که ما 4۳ میلیون و 600 هزار دالر پول داديم و هنوز کشتی اول 
بعد از اين همه مدت تکمیل نشده است. اين درست است که منابع مالی شرط مهمی است ولی 
می خواهم بیشتر در مورد مسائل مديريتی،زيرساختاری و سیستمی صحبت کنیم و بايد سريع 
تر آن ها را به روز کنیم. به نظرم بهتر است در مورد نمونه های زنده ای که در صدرا و ايزوايکو ) 
که کشتی سازيهای اول داخلی ما هستند( بحث شود و ببینیم نقاط ضعف ما در ساخت کشتی 
چه بوده است؟ بررسی کرده ايم که هزينه ها در کجا اتالف شده است؟ اين نمونه های زنده بايد 

مطالعه و بررسی شود، در عین حال که تجربیات تلخی است.
 نکت��ه ديگ��ر اينکه هزينه کارگر ايرانی ۳.5 دالر و ارزان اس��ت، ولی م��ی دانید در مجموع مثال 
VLCC که در کره جنوبی با 500 هزارنفر ساعت ساخته می شود در ايران شايد با 4 میلیون نفر 
ساعت ساخته شود. وقتی صدرا به ما پیشنهاد داد که يک کشتی را 100 میلیون دالر می سازيم 

اصال مقرون به صرفه نیست چون به معنای بیش از 5 میلیون نفر ساعت است.« 

اهمیت نقش »آموزش پذیری« در صنایع 
دریایی

جلسه کمیته آموزش و تحقیقات در محل انجمن 
مهندس��ی دريايی ايران برگزار و در اين جلس��ه 
گزارش جلس��ه آموزش در شورای عالی صنايع 
درياي��ی و آيین نامه کمیته آموزش و تحقیقات 
بررس��ی شد و در ادامه مس��ائل جاری آموزش و 
تحقیقات دريايی و بند قطعنامه همايش هفدهم 
در رابطه با کمیته آموزش و تحقیقات به تفصیل 
مورد بحث قرار گرفت. عباس نوبختی ريیس کمیته 
آموزش و تحقیقات انجمن مهندسی دريايی ايران، 
در ابتدای جلس��ه  با اشاره به اينکه مسئله مهم 
عمق مهارت در آموزش است، افزود: »بحث اصلی 
م��ا همواره اين بوده که ابتدا بايد با ارزيابی دقیق 
امکانات آموزش��ی کاستی ها بررسی شود و بعد 
اقدام عملی صورت بگیرد.« کاپیتان خداياری در 
ادامه با تايید صحبت های دکتر نوبختی، گفت: 
» يکی ديگر 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 ديگری که در ادامه جلسه بررسی 
و مورد بحث قرار گرف��ت، موضوع آموزش های 
دريايی و واگذاری آن به وزارت علوم و تحقیقات 
يا سازمان بنادر و دريانوردی بود.« در اين جلسه 
اعضای کمیته با تاکید بر نقش »آموزش پذيری« 
توافق داش��تند که نبايد به تجرب��ه صنعتی  يا 
تحقیقات دانشگاهی صرف اکتفا کرد و فعالیت 
آن ها در کنار يکديگر مهم اس��ت. در آيین نامه 
کمیته، اعضا روی نقش تسهیلی و برنامه ريزی 
برای نزديک کردن نقش دانشگاه و صنعت بحث 
و تبادل نظر کردند. دکتر عباس نوبختی در ادامه 
با اش��اره به اينکه در همايش های دريايی، بحث 
های آموزشی و تحقیقاتی همواره مورد توجه ما 
بوده، تاکید کرد: » انجمن مهندسی دريايی ايران 
هیچگاه در قید و بندهای اداری معمول نبوده و 
همواره سعی داشته برای رسیدن به هدف نهايی، 

عملی و اجرايی فعالیت داشته باشد.« 

اخبار انجمن
Marine Engineering
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جهش کشورهای فقیر و غیر صنعتی برای حضور جدی تر در 
صنایع کشتی سازی

مدتی پيش صحبت ها و اخباری از سوی مديران دولتی صنعت دريايی ايران با محوريت »صرفه اقتصادی سفارش ساخت كشتی به خارج 
از كشور« منتشر شده بود. در همين زمينه گفت و گويی را با محمد مونسان از كارشناسان ارشد صنعت دريايی كشور انجام داده ايم كه 

در ادامه می خوانيد:

گفت و گو با محمد مونسان، کارشناس ارشد صنعت دریایی کشور:

در ابتدا پاسخ به يک سوال اساسی: گقته می شود 
که صنعت کشتی سازی يک صنعت چندان سود 
ده نیست و حاشیه سود در حدود 10 درصد دارد. 
بنابراين آيا س��رمايه گذاری روی اين صنعت کال 

درست و بصرفه است؟
يکی از ترفندهايی که ب��رای زمین زدن صنعت 
کشتی سازی استفاده می شود اتفاقا همین بحث 
حاشیه سود 10 درصدی است. در ابتدا بايد گفت 
که مشخصا ارزش افزوده صنايع کشتی سازی مانند 
مثال صنايع هوانوردی و فضايی نیست ولی حاشیه 
سود 10 درصد هم يک برداشت اشتباه است. اين 
سود )که البته در صورت افزايش بهره وری تا ۳5 
درصد نیز گزارش شده است( سود خالص انتهای 
کار است در حالیکه سود اصلی صنعت کشتی سازی 
در حلقه دوم يعنی زنجیره تامین قطعات است. 
بدين معنی که يک کشتی از هزاران قطعه تشکیل 
ش��ده است که صدها شرکت قطعه ساز با فروش 
قطعات به کارخانه کشتی سازی، سود آن را می-

برند. در واقع در يک ديدگاه ملی، اگر يک کشور 
خودش اغلب تجهی��زات )ونه تمام تجهیزات( را 
تولید کند )مانند کره و ژاپن(، می تواند ادعا کند 
که سودآوری صنعت کشتی سازی برايش بیش از 
70 درصد بوده اس��ت نه 10 درصد. البته قانونی 

در صنعت کشتی سازی وجود دارد که می گويد: 
»کشتی سازی برای کشوری مقرون بصرفه است 
که خودش قطعه س��از باشد« يعنی کشوری که 
درصد باالتری از سود در کشتی سازی را می خواهد 
بايد بتواند قطعه سازی و تامین تجهیزات بیشتری 
انجام دهد مثال در ژاپن 90 درصد، کره 80 درصد 
و چین 70 درصد تجهیزات کش��تی را خودشان 
تولید می کنند. البته بايد گفت که هیچ کشوری 
100 درصد تجهیزات کش��تی را خودش تولید 
نمی کند چون اصال منطقی نیست ولی از طرف 
ديگر، کش��وری که کمتر از 10 درصد تجهیزات 
کشتی را خودش تولید می کند، نمی تواند خود را 
کشتی ساز بنامد. »زنجیره تامین تجهیزات« اگر 
بصورت بومی باش��د، هم در کاهش هزينه و هم 
کاهش زمان ساخت و هم افزايش اشتغال، نقش 
محوری دارد. کشوری که زنجیره تامین تجهیزات 
را شکل نداده بايد هر قطعه کشتی را از يک جای 
دنیا تهیه کند و لذا تبعات زمان جابجايی، هزينه 
حمل و نقل و بیمه و همچنین ريسک های خريد 
خارجی را متحمل شود. لذا کشوری مانند ژاپن 
می تواند اطمینان داش��ته باشد که در هر قرارداد 
صنعت کشتی سازی 70 درصد سود عايد کشورش 

شده است.

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

است؟
بله. هم��واره در طول تاري��خ معاصر و حتی هم 
اکن��ون، رقابت س��ختی ب��رای تصاحب صنعت 
کشتی س��ازی بین کش��ورهای اروپايی و شرق 
آسیا در جريان بوده اس��ت. با سرچ در اينترنت، 
ش��کايتهای متعددی از کش��ورهای اروپايی به 
سازمان تجارت جهانی می بینید که مدعی بودند 
کشورهای آسیايی برای تصاحب بازار کشتی سازی 
سوبس��یدهای دولتی می دهن��د و قوانینی وضع 
می کنن��د که مغاير با قوانین تجارت آزاد اس��ت. 
تقالی آنها برای نجات کشتی س��ازی در اروپا بود 
که در نهايت هم فايده ای نکرد و اغلب کارخانجات 
کشتی س��ازی اروپا ورشکست ش��دند بطوريکه 
امروزه کمتر از 2 درصد بازار کشتی سازی دنیا را 
در اختیار دارند و آس��یايی ها با 97 درصد، مالک 
بالمنازع اين صنعت هستند. جالب است که برخی 
کشورهای غیرمطرح آسیايی مانند فیلیپین، تايوان 
و ويتنام نیز جهش بزرگی در صنعت کشتی سازی 
داشته اند که متخصصین ما با مطالعه علل جهش 
آنه��ا می توانند الگوهايی ب��رای صنايع خودمان 
پیش��نهاد کنند بخصوص در مورد کش��ورهای 
فقیر و غیرصنعتی مانند فیلیپین و ويتنام. هند 
نیز برنامه ريزی و سرمايه گذاری های گسترده ای 
برای حض��ور جدی تر در صنايع کشتی س��ازی 
انجام داده اس��ت که احتماال نام هند را هم ظرف 
5 سال آينده جزء کشتی سازان آسیايی خواهیم 
ديد. مطابق آمار سال 2015، کره جنوبی همچنان 
رتبه اول کشتی سازی دنیا را در دست دارد. امروزه 
بزرگترين کشتی سازان دنیا به ترتیب عبارتند از: 
ک��ره )41 درصد(، ژاپ��ن )29 درصد(، چین )24 
درصد(، فیلیپین )۳ درص��د(، تايوان )1 درصد(، 

آلمان )0/8 درصد( و ويتنام )0/6 درصد(.
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   فکر می کنید علت اصلی هجوم 
کشورهای آسیایی برای تصاحب صنعت 

کشتی سازی چیست؟
علت اصلی چیزی جز ايجاد اش��تغال نیست. با 
مطالعه جمعیت اين کش��ورها متوجه می شويد 
که عمدتا دارای جمعیت باال يا چگالی جمعیت 
)نسبت جمعیت به مساحت( خیلی باال هستند و 
صنايع کشتی سازی برای آنها بهترين گزينه است. 
مثال چین با 1 میلی��ارد و ۳70 میلیون، ژاپن با 
127 میلی��ون، فیلیپین با 100 میلیون و ويتنام 
ب��ا 90 میلیون. ايجاد اش��تغال فراوان که معضل 
جدی دنیای مدرن امروز اس��ت. مثال کشور کره 
از نظر ايجاد اشتغال، صنايع کشتی سازی با ايجاد 
1۳0 هزار شغل، رتبه س��وم را در ايجاد اشتغال 
بعد از صنايع الکترونیک و خودرو داش��ته است. 
مزيت ويژه صنعت کشتی سازی در اين است که 
با صنايع جانبی متعدد و متنوعی در ارتباط است 
که در صنايع الکترونیک و خودرو موجود نیست. 
اصطالحا گفته می شود که صنايع الکترونیک با 
10 صنعت جانبی و خودرو با 60 صنعت جانبی 
و صنايع کشتی س��ازی با 100 صنعت جانبی در 
تماس است. جالب اس��ت که در بسیاری موارد، 
اين صنايع جانبی رقیب يکديگر نیس��تند بلکه 
مکمل هم در ايجاد اش��تغال هستند. مثال فوالد 
صنعت خودرو با کشتی سازی کال متفاوت است 
يا همینطور موتورهای ديزل دريايی با موتورهای 
بنزينی يا ديزلی خودرو و غیره. به همین دلیل است 
که مديران ارشد اقتصادی و صنعتی در دنیا برای 
ايجاد اشتغال پايدار و فعال سازی زنجیره وسیعی از 
صنايع جانبی، بر دو صنعت خودرو و کشتی سازی 
بط��ور خاص تاکید می کنن��د در حالیکه صنايع 
الکترونیک، علی رغم گردش مالی باال و سود دهی 
مناسب، از اين مزيت برخوردار نیست. مسئله ديگر 
اينست که صنعت کشتی سازی بدلیل ابعاد بزرگ 
کشتی و غیر سری س��از بودن آنها، يک صنعت 
کامال اش��تغالزا و تقريبا دستی و غیر اتوماسیون 
می باش��د که اتفاقا اش��تغال کارگری بااليی 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 ديدگاه کالن، قابلیت يک صنعت برای 
ايجاد اشتغال برای کارگران معمولی يک مزيت 

خاص است.

   کا در سال بطور متوسط چند 
فروند کشتی در دنیا ساخته می شود؟

بازار س��اخت کشتی معموال توسط تناژ ناخالص 
GT بیان می ش��ود که البته هرس��اله وابسته به 
وضعیت اقتصادی کش��ورها تغییر می يابد. اخیرا 
کتابی با عنوان »توس��عه صنعت کشتی سازی« 
در س��ه جلد از ط��رف صندوق توس��عه صنايع 
دريايی چاپ ش��ده و فاي��ل آن نیز روی اينترنت 
موجود است. اين کتاب به مطالعه دقیق صنعت 

کشتی سازی دنیا پرداخته و مطالعه آن را به همه 
دوس��تان س��فارش می کنم.   ولی يک تخمین 
میانگین از بازار تعداد س��اخت کشتی )مستقل 
از نوس��انات اقتصادی سالیانه( می تواند از طريق 
تعداد کل کش��تی های دنیا و تقسیم آن بر طول 
عمر کش��تی بدست آيد. کشتی ها معموال بعد از 
20 سال طبق قوانین رده بندی بايد از رده خارج 
می شوند که البته اگر تعمیرات اساسی و تمديد 
کالس و اجاره به کش��ورهای جهان سوم هم در 
نظر گرفته ش��ود می توان طول عمر ۳0 ساله را 
برای يک کشتی در نظر گرفت. امروزه حدود 79 
هزار کشتی تجاری در دنیا وجود دارد شامل: 28 
هزار فروند کشتی کوچک )زير 500 تن(، ۳7 هزار 
فروند کشتی متوسط )بین 500 تا 25000 تن(، 
9500 فروند کش��تی بزرگ )بین 25 تا 60 هزار 
تن( و 4500 فروند کشتی خیلی بزرگ )بیش از 
60 هزار تن(. تعداد ناوگان کشتی های نظامی دنیا 
هم حدود 8 هزار فروند است. لذا مجموعا چیزی در 
حدود 87 هزار فروند کشتی در دنیا وجود دارد که 
اگر ظرف ۳0 سال از رده خارج شوند، سالیانه بطور 
متوسط بايد 2900 فروند کشتی اقیانوس پیما در 
دنیا س��اخته شود که يک بازار خوب و پر رونق و 
دائمی است که علت آن هم مشخص است. چون 
بیش از 90 درصد حمل و نقل از طريق دريا انجام 
می شود که به معنی پشتیبانی 71 درصد از سطح 
کره زمین )درياها و اقیانوسها( است و بصرفه ترين 

نوع حمل و نقل در کل دنیاست. علت آن را بايد 
در مصرف س��وخت برای حمل و نقل بار در نظر 
گرفت: مصرف س��وخت )بر حسب لیتر سوخت 
در هزار تن- کیلومتر جابجايی بار( برای دريايی 
2/5 )و البته کمترين(، ريلی 10، جاده ای )تريلی( 
25 و جاده ای )کامیون( 40 و هوايی 220 است. 
بديهی است که با وجود اين تفاوتهای آشکار، هرگز 
صنعت کشتیرانی و تبع آن صنعت کشتی سازی 
از رونق نخواهند افتاد چون هیچ جايگزينی وجود 

ندارد.

   بازار کشتی سازی ایران چگونه 
است؟

در مورد بازار کشتی س��ازی ايران نیز گزارش��ات 
ديگری بر روی س��ايت توسعه فناوری و صنايع 
دانش بنیان دريايی قرار گرفته که گزارشات جالب 
و کاملی هس��تند از تعداد شناورهای موجود در 
ايران، کشتی های ساخته ش��ده در سنوات قبل 
در اي��ران، وضعیت کارخانجات کشتی س��ازی و 
س��ازندگان تجهیزات دريايی. اين گزارشات بايد 
خیلی پیش از اينها منتشر می شدند و امیدوارم 
هر 2-۳ سال يکبار بروز رسانی شوند. مطالعه آنها 
را هم توصیه می کن��م. در اينجا نمی خواهم آن 
مطالب را تکرار کنم ولی فقط بايد بدانیم که اگر 
اي��ران بتواند فقط 10 درصد بازار داخلی خودش 
را تامین کند ظرفیت کشتی سازی ايران تکمیل 

خواهد شد.

   نحوه حمایت از کشتی سازها 
در خارج از کشور و مقایسه آن با حمایت 

های داخلی چگونه است؟
ابتدا بايد توجه کنیم که چرا دولتهای کشورهای 
پیش��رفته تا اين حد روی صنعت کشتی سازی 
تعصب دارند و ت��ا اين حد حمايت می کنند که 
البته همه شما می دانید و من نمی خواهم حرف 
تکراری بزنم ولی بطور مختصر میتوان گفت: ايجاد 
اشتغال زياد، فعال سازی زنجیره تامین تجهیزات و 
قطعات، آبادانی مناطق ساحلی، ايجاد گردش مالی 
زياد و مولد و خودکفايی در تامین امنیت و ناوگان 
نظامی. ولی علت اصل��ی و محوری همان ايجاد 
اشتغال است. دولتها می دانند که بیکاری جوانان، 
تبعات و خسارات فردی، اجتماعی و امنیتی زيادی 
را تحمیل می کند که هزينه های آن بايد از جیب 
دولت پرداخت شود. لذا مسئله ايجاد اشتغال در 
دنیای امروز يک عامل محوری اس��ت بخصوص 
در کشورهای پرجمعیت. مثال در چین وقتی به 
فردی مجوز تاس��یس هتل داده می ش��ود شرط 

اگر ایران بتواند فقط 
10 درصد بازار داخلی 
خودش را تامین کند 
ظرفیت کشتی سازی 
ایران تکمیل خواهد 

شد.
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دريافت تسهیالت آنست که مثال برای 200 نفر 
اشتغال ايجاد کند. به همین دلیل است که شما 
در آنجا وقتی وارد يک هتل می شويد با انبوهی از 
خدمه مواجه می ش��ويد!. حال ازاين نظر، صنعت 
کشتی سازی يک مزيت ذاتی و طبیعی دارد و آن 
اينست که بدلیل دستی بودن بسیاری از کارها، 
اشتغال بسیار بااليی ايجاد می کند. برای کشوری 
که خودش تامین کننده تجهیزات جانبی باشد 
در ازای هر ش��غل داخل کارخانه تا 5 ش��غل در 
بیرون کارخانه ايجاد می شود و برای شرکتی که 
قطعه ساز نباشد در ازای هر شغل داخل کارخانه، 
يک شغل در بیرون کارخانه ايجاد می شود. در واقع 
دولتها، ممنون شرکتهای کشتی سازی هستند 
که با ايجاد اش��تغال، هزينه های دولت را کاهش 
می دهن��د و لذا دولتها خود را موظف به حمايت 
از اي��ن صنعت می دانند به گون��ه ای که در هیچ 
صنعت ديگری نظیر ندارد. مثال 90-100درصد 
قیمت کشتی را وام می دهند با سود 2-۳ درصد 
و بازپرداخت 10 -20 س��اله و شروع بازپرداخت 
پس از عملیاتی شدن کشتی!. معافیتهای مالیاتی 
و همچنین يارانه مستقیم دولتی )که البته هیچگاه 
ثابت نشده ولی ادعا می شود که تا 5 درصد هزينه 
کل کشتی می باشد( از ديگر تسهیالت ارائه شده 
به کشتی س��ازان اس��ت. البته اين تسهیالت به 
نوعی به کش��تیران و مالک کشتی داده می شود 
به شرطی سفارش ساخت کشتی را به آن کشور 
بدهد. همین وام 90-100 درصدی با سود ۳-2 
درصد از عوامل اصلی جذب سفارشات خارجی در 

اين کشورهاست.

   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 

صنعت چیست؟
ايران متاس��فانه جايگاه مناسبی فعال در صنعت 
کشتی سازی ندارد. طبق آمار اعالم شده ازطرف 
مسئولین کشور، ايران از س��ال 1۳80تا 1۳9۳ 
توانسته اس��ت 250 فروند شناور سايز متوسط 
)زير 5 هزار تن GT( بس��ازد که بطور متوسط 
س��الیانه 19 فروند بوده و سهم آن کمتر از 0/1 
درصد و رتبه 29 را در دنیا به خود اختصاص داده 
است. مزيت های نسبی ما در اين صنعت عبارتند 
از: 1- نی��روی کار ارزان 2- انرژی ارزان ۳-وجود 
ناوگان ملی بزرگ کش��تیرانی تجاری و نفتکش 

برای تامین سفارشات ساخت و تعمیرات.

   در صنای�ع دریای�ی ظاه�را 
وضعیت صنایع فراساحل از کشتی سازی 

بهتر است. چرا؟
آن بخش از صنايع دريايی که مرتبط با معماری 
دريايی است دارای دو بخش عمده است: فراساحل 
و کشتی س��ازی. خوش��بختانه صنايع فراساحل 
امروزه تاج افتخار کل صنايع کشور است. صنعتی 
که تا همین چند سال پیش کوچکترين تخصصی 
در طراحی و س��اخت سکوها و جکتهای دريايی 
در کشور وجود نداشت. صنايع فراساحل خوش 
شانس تر از کشتی سازی بودند چون يک مشکل 
اساس��ی که برای سفارش ساخت سکو به خارج 
وجود داشت همان مشکل حمل و نقل و جابجايی 
سکو از کشور سازنده به خلیج فارس بود که زمان 
و هزينه و ريسک های گزافی را تحمیل می کرد و 
همین عامل باعث رشد و رونق صنايع فراساحل 
ش��د وگرنه اي��ن صنعت هم ب��ه روزگار صنعت 
کشتی سازی دچار می شد. دقیقا در خاطرم هست 
که در س��الهای دهه 70 دقیقا همین مشکالت 
تاخیر در تحويل سکوها بین مديران کارخانجات 
و وزارت نفت )کارفرما( وجود داشت )البته مسئله 

تامین مالی کمتر بود چون پروژه ها نفتی بودند!(. 
کارفرما مجبور به تحمل و صبر بود تا اينکه اندک 
ان��دک اين نوزاد نوپا رش��د کرد و ام��روزه جوان 
برومند و ممتاز کل صنايع کش��ور است. اگر آن 
صبر و تحمل نبود ام��روز در اين صنعت هم در 

نقطه صفر بوديم.

   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 خاف صنایع 

فراساحل چیست؟
صنايع کشتی سازی 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 
زيست مواجه بوده اس��ت. در بخش تعمیرات با 
توجه به دسترسی به سواحل پرتردد دريای عمان 
و خلیج فارس می توانس��تیم به بزرگترين مرکز 
تعمیرات کش��تی تبديل شويم 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 بايد و شايد رشد نکرده. در اين 
بین، معضل اساس��ی مربوط به س��اخت کشتی 
اس��ت. به نظرم دو مش��کل اساس��ی وجود دارد 
يکی در رده مس��ئولین سیاسی کشور و ديگری 
مديريت اجرايی کارخانجات. مديران کشور همتی 
در احیاء کشتی سازی ندارند چون تابحال خیری 
از اين صنعت نديده ان��د و هرچه هزينه کرده اند 
عايدی چندان��ی نديده اند که البته تا حد زيادی 
ح��ق دارند. اين صنعت اکنون همانند يک »بچه 
فلج س��ر راهی« می ماند که همه به چش��م يک 
س��ربار و معضل به آن نگاه می کنند. اين صنعت 
تاکنون نه توانسته اشتغال مناسبی ايجاد کند و نه 
سودآوری مناسبی داشته باشد و نه سفارشات را 
در موعد مقرر تحويل دهند. طبیعی است که ديگر 
بی��ش از اين نتوانند به اين صنعت اعتماد کنند. 
مش��کالت تامین مالی و گمرک و تحريم و غیره 
يک حقیقت است ولی حقیقت مهمتر، بی تدبیری 
و بی انگیزه گی مديران کارخانجات کشتی سازی 
است که در قبال تعهدات خود در گذشته چندان 
مسئولیت پذير عمل نکردند. متاسفانه در سفارشاتی 
که تامین مالی کافی و به موقع هم وجود داشته 
و تحريم هم نبوده، عملکرد درس��تی نداشته ايم. 
علی رغم میل باطنی ام بايد بگويم در اين صنعت 
همیشه »ادعا و هیاهو« چند قدم جلوتر از »عمل« 

برای کشوری که 
خودش تامین کننده 

تجهیزات جانبی باشد 
در ازای هر شغل 
داخل کارخانه تا 
5 شغل در بیرون 

کارخانه ایجاد می شود.

صفحه 32شماره 121/ ارديبهشت ماه/ 1395



بوده اس��ت. مديران اين صنعت، علم مديريت بر 
کارخانه کشتی سازی را ندارند چون عمدتا مديران 
فرمايشی هستند که از صنايع نامرتبط به يکباره به 
اين صنعت منتقل می شوند، چند سالی خرابکاری 
می کنند و تشريف می برند تا مدير فرمايشی بعدی 
بیايد و هیچکدام هم دانش درستی از مديريت بر 
اين صنعت ندارند. مديران ما دو اش��کال اساسی 
دارند که تا روزی که رفع نش��وند اين صنعت در 
ايران رشد نخواهد کرد: 1-مديری که کشتی سازی 
را فقط س��اخت بدنه ف��والدی ببیند و از زنجیره 
تامین تجهیزات و تشکیل پیمانکاران خبره غفلت 
کند يک مدير دريايی نیس��ت. شايد بتوان گفت 
40 درصد از کار ساخت کشتی، ساخت بدنه فلزی 
در داخل کارخانه است و 60 درصد آن مربوط به 
بیرون کارخانه است. مديری که وارد اين صنعت 
می شود و تمام نگاهش به محیط داخل کارخانه 
است قطعا شکست خواهد خورد. يک مدير خوب، 
حلقه ثانويه مطمئنی از شرکتهای تامین تجهیزات 
)ساخت در داخل يا خريد از خارج( و پیمانکاران 
حرفه ای در بیرون از کارخانه شکل می دهد و از روز 
اول همه آنها را طبق يک برنامه زمان بندی خوب 
وارد فرآيند ساخت می کند. يک مدير بايد بتواند 
نقايص احتمالی انته��ای کار را از همان روز اول 
رصد کند و برای آن برنامه ريزی کند نه اينکه دو 
سال بعد از شروع ساخت، تازه بفهمد که در تامین 
فالن تجهیز يا دستگاه مشکل دارد و بخواهد برای 
تامین آن، ماه ها و س��الها! زمان هدر بدهد و کل 
کار ساخت کشتی را متوقف کند. اينها واقعیات 
روزمره ای اس��ت که هیچیک از مديران ما حاضر 
به بیان و اعتراف آن نیستند. مثال ساخت کشتی 
کاتاماران آلومنیومی شرکت اروندان نشانه ای بارز 
از اين بی تدبیری هاس��ت. مديری که نمی فهمد 
فناوری ساخت بدنه آلومنیومی با فوالدی چقدر 

متفاوت است و نمی فهمد که تجهیزات يک شناور 
تندرو، خاص است و... و صرفا بر اساس احساسات 
و هیجانات آنی، مدعی ساخت می شود نتیجه ای 
جز اين نبايد انتظار داشت. بعضی جاها که »اعتماد 
بنفس بیش از حد« با »بی دانشی« ترکیب می شود 
يک فاجعه نتیجه می دهد!. يادم هست که در سال 
 LNG 8۳ مديران ما مدعی ساخت کشتی های
بودند!! که کامال »های تک« و خاص محس��وب 
می شود. 2- اشکال اساسی دوم اينست که مديران 
ما بايد بفمند که کشتی سازی همانقدر که يک 
صنعت است يک بیزينس )تجارت( است. در يک 
تجارت موفق، ش��ما بايد »به موقع« و با »هزينه 
مناسب« و »کیفیت مطلوب« کار را تحويل دهید. 
ولی مديران ما اصال چنین درک و احساسی ندارند 
و فکر می کنند همینکه توانسته اند يک کشتی را 
خوب بسازند بايد از آنها تقدير شود. اين ديدگاه 
فقط در امور نظامی شايد قابل قبول باشد ولی در 
دنیای کشتی های تجاری اصال قابل قبول نیست. 
مثال برای ساخت يک زيردريايی نظامی از آنجاکه 
يک دانش و فناوری خاص محس��وب می شود و 
برای کشور اهمیت فوق العاده دفاعی و استراتژيک 
دارد و کسی هم به ما نمی فروشد و اگر هم بفروشد 
با چند برابر قیمت متعارف! لذا نقش هزينه و زمان 
کمرنگ تر می شود و همینکه موفق به طراحی و 
ساخت يک زيردريايی شوند يک کار خارق العاده 
کرده اند. ولی در کارخانه کشتی س��ازی اگر يک 
مدير بتواند يک کش��تی را بسازد و تحويل بدهد 
ولی با چند سال تاخیر و هزينه سه برابر، نه تنها 
کار بزرگی نکرده بلکه مس��توجب تنبیه و توبیخ 
است. ذکر يک مثال می تواند در اينجا جالب باشد. 
من چند سالی در شهری در جنوب اوکراين زندگی 
می کردم که زمانی قطب کشتی س��ازی شوروی 
س��ابق بود چون جنوبی تري��ن و گرمترين نقطه 

شوروی محسوب می ش��د که آب فقط در مدت 
چند هفته يخ می زد و نه کل پايیز و زمستان. سه 
کارخانه کشتی سازی بزرگ و تعدادی کارخانجات 
کوچکتر داشت که سابقا دارای حدود 40 هزار نفر 
پرسنل بودند و تجربه ساخت هزاران فروند از انواع 
کشتی های تجاری و همچنین ناو هواپیمابر را هم 
داشتند.  ولی امروزه تقريبا تعطیل است و با حدود 
500 نفر پرسنل صرفا به کار تعمیرات می پردازند. 
وقتی علت اين وضعیت را از خودشان می پرسیدم 
دلیل را اينگونه ذکر می کردند:" بعد از فروپاشی 
ش��وروی، ما زنجیره تامین تجهیزات کشتی )که 
تقريبا بطور 100 درصد تامین ش��د حتی موتور 
کشتی( را از دست داديم. پس از آن بايد هر قطعه 
و تجهیز کشتی را از يک جای دنیا می خريديم و 
هزينه و زمان جابجايی تجهیزات را هم متحمل 
می ش��ديم که اين باعث می شد هم هزينه و هم 
زمان، ديگر توجیه اقتصادی نداش��ته باشد لذا ما 
اندک اندک از بازار کشتی س��ازی حذف شديم و 
کارخانجات ما ورشکست شدند. ضمن اينکه چشم 
بادامی ها بهره وری باالتری در ساخت کشتی نشان 
دادند که ديگر نمیشد در زمان و هزينه ساخت با 
آنها رقابت کرد". ازاين مسئله سه معضل اساسی 
کارخانجات استخراج می شود: 1- اهمیت زنجیره 
تامین تجهیزات 2- زمان و ۳- هزينه. متاسفانه 
در شرايط فعلی، مديران ما نسبت به هیچ يک از 
اين سه موضوع توجیه نیستند و فقط می گويند 
ما »می توانیم بس��ازيم« و ظاهرا خبر ندارند که 
تمام کارخانجاتی که در اروپا و آمريکا ورشکسته 
ش��دند همه »می توانستند بس��ازند« ولی بازهم 
ورشکس��ت شدند!. يکی از لطف هايی که انجمن 
مهندسی دريايی می تواند بکند اينست که يکسری 
دوره های تخصصی برای آموزش مفاهیم اساسی 
مديريت بر کارخانه کشتی سازی با مشارکت يکی 
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از کشورهای چش��م بادامی )و نه اروپايی ها چون 
اگر فنون کار را می دانستند خودشان ورشکست 
نمی شدند( برای مديران ارشد و رده میانی صنايع 
کشتی سازی برگزار کند تا عمیقا درک کنند که 
»فقط س��اختن« مهم نیست »چگونه ساختن« 

مهمتر است!.
يک مسئله عمومی و مهم ديگر، معضل نگه داشتن 
نیروی کار ومتخصص در شهرهای جنوبی کشور 
است. بدلیل ش��رايط خاص حاکم براين شهرها 
)گرما، رطوبت، گرد و غبار، محرومیت و..( معموال 
افرادی که وارد اين رش��ته و تخصص می ش��وند 
از هم��ان روز اول به اين فکر هس��تند که پس از 
کسب تجربه، از اين شهرها فرار کرده و به تهران 
يا شهرهای خود بازگردند. اين يک واقعیت است 
که منجر به فروپاشی نظام تامین نیروی متخصص 
و هدر رفتن آموزش های تخصصی می شود. يک 
راه حل معقول اينس��ت که م��ردم بومی همین 
مناطق حتی برای رده های مديريتی میانی و باال 
در اين کارخانجات تربیت و جذب شوند. مديرهای 
پروازی عموما مشکل ساز هستند چون دغدغه آنها 
نیز بر بازگشت به تهران و نزد خانواده است!. برای 
حل اساسی و پايه ای اين مشکل بايد دانش آموزان 
دبیرستان های ممتاز اين مناطق را تشويق نمود 
تا در کنکور دانشگاه، رشته های دريايی را در نظر 
بگیرند. تخصیص سهمیه کنکور رشته های دريايی 
به اين مناطق نیز از واجبات امور است. خوشبختانه 
حرکتهايی در اين زمینه از طريق انجمن مهندسی 
درياي��ی و معاونت علمی و فناوری در حال انجام 
است که نتايج آن را می توان ظرف سالهای آينده 

بطور ملموسی مشاهده کرد.

   پ�س ما در صورت رفع برخی 
موانع می توانیم به س�ازنده کش�تی های 

اقیانوس پیما تبدیل شویم؟
بله می توانیم ولی يک نکته ظريف در اينجا وجود 
دارد که بايد حتما دقت کنیم. همانطور که گفتم، 
اصوال قانوني بر صنايع کشتي سازي حاکم است 
که مي گويد: »صنعت کشتي سازي براي کشوري 
مقرون به صرفه است که عمده قطعات جانبي را 
خودش تولید کند«. تولید قطعات جانبي هم در 
صورتي مقرون به صرفه اس��ت که به تعداد زياد 
از يک قطعه، نیاز باش��د. مثال اگر در کارخانجات 
يک کشور، در سال فقط 10 دستگاه از وينچ هاي 
بزرگ هیدرولیک نیاز باشد، تولید آن هرگز مقرون 
به صرفه نیست ولي اگر از يک نوع وينچ کوچک 
مثال 500 دستگاه در سال، مورد نیاز باشد شايد 
تولید آن مقرون به صرفه باش��د. در واقع، گلوگاه 
کار، همینجاست. وقتي ما 90 درصد قطعات يک 
کش��تي اقیانوس پیما را از خارج وارد مي کنیم و 
از طرف ديگر با محدوديتهاي تحريم و جابجايي 
پول و خريد قطعات صنعتي مواجه هستیم، واضح 
اس��ت که کار به بن بست و تاخیرهاي چند ساله 
در تحويل دهي کش��تي ها مي کشد. اگر بخشی 
از بودجه ها برای تامین زيرس��اختهاي الزم براي 
س��اخت کش��تي هاي کوچک و متوسط )مثال 
کشتی های زير 10 هزار تن( در کشور انجام شده 
بود، امروز مي توانستیم با تکیه بر توان صنايع فوالد 
و قطعه س��ازان ايراني، تعداد انبوهي از کشتي ها 
را تولید کنیم و ضمن پاس��خگويي کامل به نیاز 
داخلي، بخش��ي از بازار خارج��ي را هم تصاحب 
کنیم. بسیاري از سواحل گسترده شمال و جنوب 

اي��ران مملو از کارخانجات کوچکي مي ش��د که 
بخش خصوصي هم مي توانس��ت نقش پر رنگي 
در آن ايف��ا کند. محرومیت و بیکاري در مناطق 
ساحلي کشور هم تا حد زيادي رفع مي شد. اصوال 
س��اخت کش��تي هاي کوچک و متوسط، مزيت 
نسبي ماس��ت چون اوال کشتی سازان بزرگ دنیا 
مانند کره و چین تمايلی برای ساخت شناورهای 
کوچک ندارند چون برايشان بصرفه نیست و دنبال 
ساخت کشتی های اقیانوس پیما هستند و دوما 
مشکل انتقال اين کشتی ها خیلی جديست. مثال 
نمی توان براحتی يک کشتي کوچک سه هزار تني 
را در چین ساخت و به ايران فرستاد چون ممکن 
است اصال در اين مسافت طوالني هرگز به ايران 
نرس��د!!. ايران دارای ناوگان فرسوده ای از 7 هزار 
کشتی کوچک سنتی )لنچ( است که بدلیل ايمنی 
پايین بايد در »طرح جايگزينی شناورهای سنتی« 
با کشتی های 500، 1000 و 1500 تنی فوالدی و 
فايبرگالس جايگزين شوند. شما تصور کنید ما اگر 
همین يک کار را درست انجام می داديم چند ده 
کارخانه کشتی سازی کوچک خصوصی در سواحل 
جنوبی ايران بوجود می آمد که می توانست تولید 
قطعات و تجهیزات جانبی کشتی را هم مقرون به 
صرفه کند و هزاران فرصت شغلی در اين مناطق 
محروم ايجاد کند که باعث تغییر نگرش و اعتماد 
مس��ئولین سیاسی کشور به اين صنعت می شد. 
بايد اقرار کنیم که تا زمانیکه اعتماد مس��ئولین 
سیاسی به اين صنعت جلب نشود مشکالت اين 

صنعت رفع نخواهد شد.
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   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؟
اين يک واقعیت تلخ اس��ت که 70 درصد تقصیر 
آن بر عهده خود کشتی سازی ها و ۳0 درصد آن 
بر عهده مسئولین دولتی برای عدم تامین مالی 
مناسب و حمايتهای ديگر اس��ت. بايد بپذيريم 
که کشتی س��ازی های ما خیلی مسئوالنه عمل 
نمی کنن��د. مثال وقتی مهن��دس کرباليی مدير 
ايزوايکو بود، ساخت کشتی های کانتینر بر خیلی 
سريع و طبق برنامه ريزی دقیق پیش می رفت و 
خاطرم هست که ايشان اعالم کردند اولین فروند 
)اي��ران اراک( را ۳ ماه زودتر از موعد مقرر تحويل 
می دهند که می توانست يک خاطره شیرين هم 
برای کشتی س��ازها و هم کشتیران ها باشد ولی 
متاسفانه به يکباره مهندس کرباليی عزل شد و 
شاهد تاخیر چند ساله در تحويل کشتی ها بوديم. 
ساختار دولتی يا شبه دولتی )خصولتی!( در يک 
صنعت بزرگ مثل کشتی س��ازی که بزرگترين 
مصنوعات متحرک تاريخ بشر را می سازد، حداقل 
در اي��ران هرگز جواب ن��داده و نخواهد داد. البته 
در نهايت، اين کشتی  به عنوان »بزرگترين سازه 
متحرک ساخته شده در تاريخ ايران« آب اندازی 
شد و اين رکورد برای ايرانیان ثبت شد که ارمغان 
آور يک غرور ملی برای جوانان ما اس��ت ولی ای 
کاش در موع��د مقرر انجام می ش��د تا ادامه پیدا 

کند.

   پیش�نهاد ش�ما ب�رای رونق 
گرفتن صنایع کشتی سازی چیست؟

واقعیات جامعه ايران چندان قابل تغییر نیست. من 
از روزی که به عنوان دانشجو وارد اين رشته شدم 
)در سال 77 ( تا به امروز همین حرفهای تکراری 
از مشکالت کشتی سازها را شنیده ام که معتقدم 
هرگز هم با اي��ن رويه به هیچ نتیجه ای نخواهد 
رس��ید. به نظر من، به عنوان کسی که 18 سال 
است با تعصب کامل در حرفه کشتی سازی فعالیت 
می کند، نجات و احیای صنعت کشتی سازی در 
ايران فقط و فقط يک راه دارد و آن هم »اجاره بلند 
مدت کارخانجات کشتی سازی به شريک خارجی 
با امتی��ازات خاص« اس��ت. بدينصورت که مثال 
کارخانه جزيره صنعتی صدرا )که يک مجموعه 
فیزيکی مجزا است( يا کل صدرای بوشهر به مدت 
10 سال به يک ش��رکت کره ای يا چینی تحت 
مديريت خودشان اجاره داده شود با اين شرط که 

از نیروی انسانی ايرانی استفاده شود )البته تا جای 
ممکن( و در ع��وض ايران تضمین کند که مثال 
در سال، سفارش ساخت حداقل 4 فروند کشتی 
اقیانوس پیما و 15 فروند کشتی های کوچک و 40 
فروند تعمیرات کشتی را به اين شرکت می سپارد. 
در اين شرايط هم خواسته های شرکتهای کشتیرانی 
برای تحويل به موقع محقق می شود و هم صنعت 
کشتی س��ازی به مرور پا می گیرد. يعنی در واقع 
در اين روش بجای اينکه کشتیران و کشتی ساز 
باهم بجنگند در جهت حمايت از يکديگر حرکت 
خواهند کرد و منافع آنها همسو خواهد شد. اينکه 

ما دارای يکی از بزرگترين ناوگانهای کش��تیرانی 
دنیا با حدود120 فروند کش��تی اقیانوس پیمای 
تجاری و بیش از70 فروند نفتکش هس��تیم يک 
مزيت ملی محسوب می ش��ود که می توان از آن 
به نفع صنايع کشتی سازی استفاده کرد. واقعیت 
اينس��ت تا به امروز از اين مزيت عمده اس��تفاده 
نکرده ايم و با سفارش��های پراکنده به کشورهای 
مختل��ف، منافع مل��ی و موقعیتهای عال��ی را از 
دست داده ايم. از شرکتهای کشتیرانی نمی توان 
توقع داش��ت که باالجبار به کشتی سازی های ما 
سفارش ساخت بدهند ولی می توان توقع داشت 
که بخش��ی از نیازهای س��الیانه خود در بخش 
س��اخت و تعمیرات را به صورت تضمین ش��ده 
به ش��ريک خارجی مس��تقر در ايران بسپارند و 
در عوض کش��تی را با فاينانس همان کشور و به 
موقع و مطابق قیمت بین المللی تحويل بگیرند. 
برخی از منتقدين اين طرح می-گويند که قبال 
پیشنهاد به جوينت خارجی داده شده ولی نیامدند 
در صورتیکه اگر چنین پیشنهادی )شامل تضمین 
سفارش ساخت سالیانه( به آنها ارائه می شد قطعا 
و مسلما می پذيرفتند چراکه در شرايط فعلی که 
بس��یاری از کشتی سازيهای دنیا بیکار هستند و 
رقابت شديد بین کارخانجات برای گرفتن سفارش 
در جريان است، مسلما تضمین سالیانه سفارش، 

يک پیشنهاد غیر قابل صرفنظر است.
در اين طرح، منافع هر س��ه طرف )کش��تیرانی، 
کشتی سازی و جوينت خارجی( بطور کامل تامین 
می شود. منافع و تعهدات را می توان به اينصورت 

خالصه کرد:
الف- شرکتهای کشتیرانی: 1- منافع: استفاده از 
فاينانس خارجی- دريافت به موقع کشتی مطابق 
قیمت روز و کیفیت مناسب- مشارکت در ايجاد 
اشتغالزايی در کشور 2-تعهدات: تضمین سالیانه 
س��فارش تعداد مشخصی کشتی برای ساخت و 

تعمیرات.
ب- شرکتهای کشتی س��ازی: 1- منافع: آموزش 
پرسنل کارخانجات و کسب تجارب ساخت  تجهیز 
کارخانجات- استفاده از تجهیزات و قطعات خارجی 
و مهمتر از همه؛ جلب توجه مسئولین کشور به 
صنعت کشتی سازی به عنوان يک صنعت اشتغالزا 
و مول��د و قابل اتکا. 2- تعهدات: اجاره بلند مدت 
يا میان مدت کارخانه )حتی بدون دريافت هیچ 
وجهی به عنوان اجاره(-  تضمین پذيرش مديريت 
جوينت خارج��ی و عملکرد مطابق برنامه و نظر 
کارفرما و عدم دخالت غیرموجه در کار مديريت 

کارخانه.
ج- جوينت خارجی: 1- منافع: تضمین دريافت 
سالیانه سفارش ساخت تعدادی کشتی اقیانوس 
پیم��ا و تعداد بیش��تری کش��تی های کوچک و 
متوسط  تضمین دريافت سالیانه سفارش تعمیرات 
کشتی  ايجاد تسهیالت و اولويت برای مشارکت در 
پروژهای فراساحل و نفت و گاز )در واقع جوينت 
خارجی به نوعی بخشی از بازار صنايع دريايی ايران 
را تصاحب می کند(   استفاده از تجهیزات  خارجی 
)بومی خودش��ان( و ايجاد اشتغال و ارزش افزوده 
برای کشور خودشان استفاده از مزيت انرژی ارزان 
و نیروی کار ارزان در ايران. 2- تعهدات: استفاده 
از فاينانس خارجی  تحويل کشتی در موعد مقرر 
با کیفیت مطلوب و طبق قیمت روز  اس��تفاده از 
پرس��نل ايرانی )تا جای ممکن و به غیر از موارد 
حس��اس( و آم��وزش آنها  مس��اعدت در تجهیز 

کارخانه.
امیدوارم اين پیشنهاد مورد توجه مسئولین محترم 
بخصوص انجمن مهندسی دريايی و معاونت علمی 
و فناوری قرار گرفته و پیگیری شود. بايد شرکتهای 
کشتیرانی در اين زمینه ترغیب شوند چون نکته اساسی 
در اينجاست که اگر تضمین سفارش ساخت و تعمیر 
برای جوينت خارجی وجود نداشته باشد طبیعی است 
که هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری نخواهد 
شد. الگويی شبیه به اين در کشور فیلیپین اجراء شده 

و کامال نتايج مطلوبی داشته است.

ما دارای یکی از 
بزرگترین ناوگانهای 

کشتیرانی دنیا با 
حدود120 فروند 

کشتی اقیانوس پیمای 
تجاری و بیش از70 

فروند نفتکش هستیم

Marine Engineering
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   فک�ر می کنید چه ش�رکتها یا 
کش�ورهایی حاضر به مشارکت در چنین 

طرحی هستند؟
اگر در ش��رايطی بوديم که بازار کشتی س��ازی 
پر رونق بود وکارخانج��ات خارجی با ترافیک 
س��فارش مواجه بودند، بديهی اس��ت که هیچ 
ش��رکت خارجی حاضر به مش��ارکت نمی شد 
ولی درس��الهای اخیر رکود س��نگینی گريبان 
اين صنعت را گرفته و از اين نظر خوشبختانه 
بهترين فرصت اس��ت برای انعقاد يک قرارداد 
بلند مدت 10 يا 20 س��اله. فک��ر می کنم در 
صورت تضمین س��فارش س��اخت کشتی، هم 
کشورهای اروپايی و هم آسیايی داوطلب باشند 
ولی از آنجا که اروپايی  ها به سرعت تحت تاثیر 
شرايط سیاسی عمل می کنند لذا چندان قابل 
اعتماد نیستند و مشارکت با کشورهای آسیايی 
معقوالنه تر اس��ت. به نظرم ش��رکتهای کره ای 
گزينه مناسبی از اين لحظ هستند چراکه: 1- 
در صنعت خودرو سابقه خوبی در مشارکت در 
س��اخت در داخل ايران دارند. 2- تجربه بسیار 
خوبی در ساخت کشتی دارند. ۳-همکاری های 
متعدد در سفارش س��اخت کشتی برای ايران 
دارند 4-آش��نايی و همکاری با استاندارد کره 
)KR( از طريق موسسه رده بندی ايرانیان يک 
نمونه همکاری موفق ديگر اس��ت که می تواند 
زمینه ساز همکاری های بعدی باشد لذا توصیه 
می کن��م از نظرات جناب مهن��دس صفری و 
وساطت موسسه ايرانیان برای راهبری اين 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 کشتی س��ازی دنیا را دارد با سهم 
۳ درصد از بازار جهانی س��اخت کش��تی. ابتدا 
اين موضوع باعث تعجب می ش��ود که چگونه 
يک کشور فقیر آس��یايی که نه پشتوانه مالی 
کافی دارد و نه پش��توانه صنعتی مناسبی، به 
يکب��اره ظرف مدت 10 س��ال تبديل به يکی 
از بزرگترين کشتی س��ازان دنیا می ش��ود که 
تولی��دات آن از مجموع تولیدات اروپا و آمريکا 
هم بیشتر می شود )در حالیکه ما 18 سال است 
مش��غول جر و بحث برای گرفتن س��فارش از 
کشتیرانی های هستیم(!!. نکته کار در اينجاست 
که آنها از فرصت گران بودن نیروی کار در ژاپن 
و کره و س��نگاپور و ارزان بودن آن در فیلیپین 

نهاي��ت اس��تفاده را کردند و با آنها مش��ارکت 
کردن��د. دولت فیلیپین طی يک قرارداد بزرگ 
با دولت های ژاپن، کره و س��نگاپور، تسهیالت 
خاصی برای حضور ش��رکتهای کشتی س��ازی 
آنه��ا اختصاص داد و آنها مديريت کارخانجات 
فیلیپینی را در دست گرفتند. تجهیز و نوسازی 
تجهی��زات کارخانج��ات آنها ب��ا کمک صنايع 
سنگین ژاپن از س��ال 2004 استارت خورد و 
حتی تعدادی کارخانجات جديد احداث ش��د. 
فیلیپین توانست به مدد تجربه و حمايت مالی 
ژاپنی ها وکره ای ها و نیروی کار ارزان فیلیپین، 
به س��رعت س��هم خود از بازار کشتی سازی را 
افزايش دهد. حتی برخی سفارش��ات دريافتی 
خود ش��رکتهای ژاپنی و ک��ره ای در فیلیپین 
انجام می ش��ود. در واقع امکانات کشتی سازی 
فیلیپی��ن عمال در اختیار ژاپن و کره اس��ت و 
عمده س��ود آن عايد ش��رکتهای آنها می شود 
که ش��امل هم س��ود خالص کشتی س��ازی و 
هم س��ود ناش��ی از فروش تجهی��زات جانبی 
است. شايد بنظر بیايد که خود فیلیپین صرفا 
نقش تامین نی��روی کار ارزان و تامین فضای 
کارخانه را ب��ازی می کند ولی به هر حال بايد 
در نظر داش��ت که فیلیپین يک کش��ور فقیر 
پرجمعیت 100 میلیون نفری است که امروزه 
نه تنها توانسته اشتغال چشمگیری در صنعت 
کشتی س��ازی ايجاد کند بلکه اعزام نیروی کار 
ماهر کشتی سازی و صادرات خدمات مهندسی 
به س��اير کش��ورها را نیز انجام دهد. بنابراين 
می توان مالحظه کرد که وقتی يک کش��وری 
مانند فیلیپین می تواند اينطور با کمک شريک 
خارجی رش��د کند، مس��لم اس��ت که ايران با 
جذابیتهاي��ی ک��ه دارد می تواند همی��ن راه را 

جدی تر و حتی موفق تر طی کند.

   نقش انجمن را در حوزه صنایع  
دریایی چگونه ارزیابی می کنید؟

انصافا انجمن مهندسی دريايی در سالهای اخیر 
نقش بس��یار پر رنگی در همبستگی و تعامل 
درصناي��ع دريايی و بخصوص صنايع کش��تی 
س��ازی داشته اس��ت بخصوص من بطور ويژه 
از زحمات دلس��وزانه جناب آقای دکتر سیف 
تش��کر میکنم چراکه از س��ال 80 در جريان 
تالش��های ايش��ان بوده ام و ايشان با مساعدت 
برخی اعضای خانواده خود )که جزء مسئولین 
اقتصادی کشور بوده اند( نقش موثری در انعقاد 
قراردادهای کشتی س��ازی و تش��کیل صندوق 
توس��عه صنايع دريايی داشته اند و شايد بتوان 

ايشان را چهره ماندگار صنايع دريايی برشمرد. 
يک اشکالی که رويکرد انجمن دارد اينست که 
موضع گیری های آن ب��روز و مطابق تحوالت 
جاری نیس��ت و تقريبا همان رويکردهای 15 
س��ال قبل اس��ت مبنی بر چالش با کشتیران 
برای گرفتن سفارش برای کشتی ساز. وقتی در 
يک کار ازفنونی استفاده می کنیم که می بینیم 
جوابگو نیست، منطقی است که از فنون ديگری 
استفاده کنیم نه اينکه تا ابد بر در بسته بکوبیم!. 
شايد بجای )يا در کنار( برخی نامه نگاريها که 
به تضاد و تعارض بیشتر می انجامد، بهتر است 
با مش��ارکت نخبگان اين رشته و متخصصین 
مالی واقتصادی، راهکاره��ای عملی و اجرايی 
روی میز گذاشت که منافع کشتیران ها هم در 

آن لحاظ شده باشد.
و اما حرف آخر....

آرزو دارم روزی برس��د ک��ه 1- مديران ما برای 
رونق صنعت کشتی سازی توجه خاصی به تولید 
کش��تی های کوچک و متوسط کنند تا بخش 
خصوصی در اين صنعت جان بگیرد و منش��اء 

تحوالت مثبت در شهرهای جنوبی شوند.
2- برای س��اخت کش��تی های اقیانوس پیما، 
برخی کارخانجات کشتی سازی ايران )با تضمین 
س��فارش ساخت کشتی از سوی کشتیرانی( به 
يک جوينت خارجی اجاره بلند مدت داده شوند. 
۳- نام عجیب و غري��ب کارخانه »ايزوايکو« به 
همان نام قديمی يعنی »خلیج فارس« برگردد 
که طی يک توطئه حس��اب شده تغییر يافت. 
بدين ترتیب نام خلیج ف��ارس در همه مدارک 
کشتی های س��اخته يا تعمیر شده در آن ثبت 

می شود و اين نام در دنیا پر آوازه تر می شد.
4- کانال کش��تیرانی بین دريای خزر و خلیج 
فارس علی رغم تمام دشواری ها روزی محقق 
ش��ود تا ثابت کنیم که ما هم��ان ايرانی هايی 
هس��تیم که سه هزار سال پیش کانال سوئز را 

حفر کرديم.
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در ايران کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و 
دريانوردی از سال 1۳82 تحت عنوان »حمايت 
ها و ارائه تس��هیالت« فعالیت خود را آغاز کرد. 
متخصصان و کارشناسان صنعت دريايی ايران 
بر ضرورت بازنگری در کمیته وجوه اداره ش��ده 
سازمان بنادر تاکید می کنند و وجوه اداره شده 
يکی 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.« اين کمیته در س��ازمان 
بنادر و دريانوردی در راستای نوسازی ناوگان و 
توس��عه خدمات بندری و صنعت دريايی ايجاد 
شد، در ادامه به بررسی فعالیت های اين کمیته 

خواهیم پرداخت :
سايت س��ازمان بنادر و دريانوردی در زيربرگی 
ب��ا عن��وان »عملکرد س��االنه س��ازمان بنادر و 
دريانوردی« عملکرد وجوه اداره شده را تا پايان 

سال 9۳، منتشر کرده است :
با دقت در اعداد و ارقام موجود در جدول مذکور، 

چند نکته مطرح می شود :

- جمع کل ارزش اعتباری طرح های مرتبط با 
شناورها) تعداد 2۳5 فروند( معادل 790 میلیارد 

تومان است.
- مجموع تس��هیالت مصوب ش��ده، مربوط به 
طرح شناورها معادل 570 میلیارد تومان است.

- جمع کل مبلغ تعهد شده توسط کمیته وجوه 
اداره شده برای ش��ناورها معادل 220 میلیارد 

تومان است.
- جمع کل مبلغ پرداختی توسط کمیته وجوه 
اداره ش��ده برای ش��ناورها معادل 45 میلیارد 

تومان است.
از میان 2۳5 شناور مصوب شده توسط کمیته 
وجوه جهت دريافت تسهیالت، 94 فروند شناور 
طی 12 س��ال تحويل و در ح��ال بهره برداری 
است.) 69 فروند شناور خدماتی+ 6 فروند شناور 

تجاری خدماتی+ 19 فروند شناور مسافربری(
با بررس��ی اين عناوين پرسش هايی مطرح می 

شود :
1- چه تعداد درخواس��ت دريافت تس��هیالت 
جهت خريد شناور به کمیته ارسال شده و دلیل 

عدم پذيرش درخواست ها چه بوده است؟
2- چه تعداد از 2۳5 فروند ش��ناور مصوب در 
مرحله پس از تايید بانک عامل و پیش از شروع 

ساخت هستند؟
۳- چه تعداد از 141 فروند شناور تحويل نشده، 

درحال ساخت است؟ 

4- چند 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 
ي��ا دريافت کنندگان تس��هیالت در زمان بهره 
برداری از ش��ناور در پرداخت اقساط به مشکل 

برخوردند؟
5- تعداد کل صندلی مس��افر در خصوص 19 
فروند ش��ناور مس��افربری در حال بهره برداری 
چیست و هزينه تمام شده برای اين تعداد شناور 

چه مقدار بوده است؟
در ادامه تالش می کنیم، پرس��ش های مطرح 
ش��ده را در قالب ديگری، گوشه و کنار صحبت 
ها و سخنان مسئوالن و مديران بخش دولتی و 
خصوصی بگنجانیم، يا پاسخی مختصر و کوتاه 

برای آن ها بیابیم. در ادامه بخوانیم :

در خردادماه 92، محمدرضا امامی معاون وقت 
توس��عه و برنامه ريزی سازمان بنادر از تصويب 
۳04 طرح در کمیته وجوه اداره ش��ده سازمان 
بن��ادر و دريانوردی تا پايان س��ال 91 خبر داد 
که جهت اعطای تسهیالت بانکی به مبلغ 4۳9 
میلیارد تومان به س��ازمان بنادر معرفی ش��ده 
است. بنا برگفته وی، مبلغ ۳60 میلیارد تومان 
تسهیالت توسط بانک های عامل پرداخت شده 
و تع��داد 170 ط��رح تا پايان س��ال 91به بهره 
برداری رس��یده که  شامل ساخت و خريد 90 
فروند انواع شناور تجاری، خدماتی و مسافربری 
و 1۳0 دستگاه انواع تجهیزات بندری استراتژيک 
و طرح س��رمايه گ��ذاری ارزش افزوده در پايانه 
های بندری است. با رجوع به جدول تهیه شده 
توس��ط سازمان بنادر و اس��تفاده از ساده ترين 
عملگرهای رياضیاتی، نتیجه می گیريم در سال 
92، تعداد 8۳ طرح مصوب شده و 47 طرح به 
بهره برداری رس��یده است؛ درحالی که در سال 
9۳، تعداد 28 طرح مصوب شده و تنها 9 طرح 

به بهره برداری رسیده است!

کالفی سردرگم در صنعت کشتی سازی
 در اكثر كشورهای دنيا حمايت های مالی مناسبی از كشتی سازی ها و صنعت دريايی توسط بخش دولتی صورت می گيرد به عنوان مثال 
كشور امريكا در سال 2002 حدود 250 ميليون دالر يارانه به يكي از بخش هاي صنعت دريايي اختصاص داد. در سال 2001 بيش از 450 ميليون 
يورو از طرف دولت آلمان به بخش دريايي يارانه اختصاص يافت. اين رويه در كش�ورهای ش�رق آس�يا نيز با حفظ شرايط خاص، تكرار شده 

است.

وجوه اداره شده یکی از 
ابزارهای سیاستگذاری است 
و به معنای » ارتباطاتی  است 
که طبق قراردادهای منعقد 
شده با بانک های عامل در 
اختیار آن ها قرار می گیرد، 
تا با نظارت دولت در جهت 
اهداف قوانین برنامه های 
توسعه و بودجه به صورت 

تسهیالت در اختیار اشخاص 
حقیقی و حقوقی غیر دولتی 

قرار دهند.«

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

Marine Engineering
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افزایش ارتباطات بین المللی با تدوین 
اطلس تجهیزات دریایی

 
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنیان 
درياي��ی از تدوي��ن اطلس تجهی��زات دريايی 

جهت افزايش ارتباطات بین المللی خبر داد.
به گزارش مارين نیوز، محمد س��عید س��یف 
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنیان 
دريايی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
اظهار کرد: در کشور ما تجهیزات و شناورهای 
مختلفی در بخش خصوصی و دولتی س��اخته 
شده است از اين رو برای ارتباطات بین المللی 
کشور الزم است تا اين اطلس ها تهیه و تدوين 

شود.
وی ادامه داد: در سال گذشته اطلس تجهیزات 
دريايی جمع آوری و مستندس��ازی ش��د و در 

قالب کتاب و سی دی تهیه و فراهم شد.
س��یف تصريح کرد: اطلس تجهیزات دريايی و 
کشتی سازی هم برای استفاده کنندگان داخلی 
و هم برای اس��تفاده کنندگان خارجی مرجع 
خوبی به ش��مار می رود تا اس��تفاده کنندگان 

بدانند در کشور چه کارهايی بايد انجام شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنايع دانش بنیان 
دريايی تصريح کرد: تس��هیالت و بودجه هايی 
که برای تهیه اطلس تجهیزات دريايی در نظر 
گرفته شده است افزايش خواهد يافت و سعی 
می کنیم اين برنامه را در سال جاری با جديت 

دنبال کنیم.
س��یف تأکید ک��رد: بايد از س��ازندگان داخل 
کشور اس��تفاده کنیم تا بتوانند محصوالتشان 

را عرضه کنند.

7 س��ال پیش، نشستی مش��ترک با حضور اخبار انجمن
دريان��وردی؛  و  بن��ادر  س��ازمان  مدي��ران 
کشتی س��ازها، بانک ها، موسسات رده بندی 
و مش��اوران برای رفع برخی مشکالت پیش 
آمده در زمینه وجوه اداره ش��ده و مس��ائل 
کشتی س��ازها برگزار ش��د. در اين نشس��ت 
حسن رضا صفری، عضو هیات مديره انجمن 
مهندس��ی دريايی ايران و ريیس موسس��ه 
رده بندی ايرانیان با اشاره به اينکه در مجموع 
طرح وجوه اداره ش��ده س��ازمان بنادر طرح 
بس��یار موفقی برای توسعه صنعت دريايی و 
دريانوردی، اش��تغالزايی در مناطق محروم و 
ارتقای سطح شناورها است که در حال حاضر 
بنا به داليلی از اهداف اصلی خود دور ش��ده 
اس��ت، تاکید ک��رد بزرگ تري��ن خطری که 
طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر را تهديد 
می کند، ناامیدی سیستم بانکی برای حضور 
در صنايع دريايی است، وی ادامه داد: حضور 
بانک ملت با حمايت س��ازمان بنادر اقدامی 
دورانديشانه و جديد بود و اين در حالی است 
ک��ه اگر بانک ملت به اين نتیجه برس��د که 
سرمايه گذاری در اين عرصه با مشکل مواجه 
اس��ت برای فعاالن حوزه دريا چالشی جدی 
اس��ت.به گفته وی ارائه اطمینان به بانک ها 
از س��وی بخش های مختلف با دريا و کاهش 
ريسک در سرمايه گذاری ها می تواند مشوقی 
برای حضور بهت��ر بانک ها در صنايع دريايی 

باشد.

دی ماه 9۳ ارسالن غمگین مديرعامل اروندان 
بااشاره به اتمام ساخت هشت لندينگ کرافت 
تا ارديبهشت 94 اعالم کرد:» تفاهم نامه های 
بسیاری را به ارزش 120 میلیون دالر منعقد 
کرده ايم که اکنون با گذشت يک سال هنوز 

منتظر نظر مساعد کمیته وجوه سازمان بنادر 
و دريانوردی اس��ت که بايد قسمتی از منابع 
مالی آن را تامین کند ولی هنوز هیچ اقدامی 

انجام نشده است.« 
وی افزود: » کمیته وجوه اداره  شده سازمان 
بنادر و دريانوردی افرادی را که کامال اهلیت 
اي��ن کار را دارند و هر کدام از ش��ناورداران 
باس��ابقه بوده و يا ب��ه کار دريا آگاهی کامل 
دارند؛ پشت درهای بس��ته نگه داشته است. 
اي��ن درحالی اس��ت که در س��ال های قبل 
افرادی توانستند از حمايت های اين سازمان 
بهره مند شوند که هیچ گونه اهلیتی در حوزه 
دريايی نداشتند.« در اواخر همین ماه دکتر 
ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزير تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از س��ايت کشتی سازی 
ارون��دان بازديد کرد. مقامات اروندان امیدوار 
بودند نتیحه اين بازديد، رفع مش��کل آنها با 
کمیته وجوه سازمان بنادر باشد. اواخر بهمن 
ماه س��ال 9۳، اولی��ن فروند از ش��ناورهای 
لندينگ کرافت  1500 تنی س��اخت شرکت 
کشتی سازی اروندان ساخته شدو مديرعامل 
اين ش��رکت تاکید کرد: »اين شناور از محل 
اعتبارات  و تسهیالت کمیته وجوه اداره شده 
س��ازمان بنادر و دريانوردی س��اخته ش��ده 
است.« الزم به ذکر است در سال 81، قرارداد 
س��اخت 9 فروند لندينگ کرافت طی مدت 
12 تا 15 ماه با شرکت اروندان منعقد و 80 

درصد اعتبارات آن دريافت شد. 
سخنان مديرعامل اروندان واکنش مديرکل 
وق��ت تامین و نگهداری تجهیزات س��ازمان 
داش��ت.  پ��ی  در  را  دريان��وردی  و  بن��ادر 
عبدالکريم رزازان  اعطای هرگونه تسهیالت 
به کشتی س��ازی اروندان از محل وجوه اداره 
شده را منوط به تحويل شناورهای در دست 
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ساخت اين ش��رکت اعالم کرد. وی با اشاره به 
اينکه کشتی س��ازی اروندان در حال س��اخت 
چند ش��ناور از محل وجوه اداره ش��ده سازمان 
بنادر و دريانوردی اس��ت، اما هنوز ساخت اين 
ش��ناورها به اتمام نرس��یده است، تصريح کرد: 
»تع��دادی از اين ش��ناورها از س��ال های قبل 
تحويل متقاضی نش��ده است و طبیعتا بانک ها 
پرداخت دوباره تسهیالت را قبول نمی کنند.« 
وی ادامه داد: »بانک ه��ا می گويند وقتی پنج، 
ش��ش سال اس��ت که شناورها س��اخته نشده 
اس��ت، چگونه می توانیم اروندان را تايید کنیم، 
آنها باي��د اول به تعهدات خ��ود عمل کنند تا 
بانک ها برای پرداخت تس��هیالت رغبت داشته 
باش��ند.« عضو کمیته وجوه اداره شده سازمان 
بنادر و دريانوردی تعداد ش��ناورهای در دست 
ساخت اروندان را چهار فروند اعالم کرد و گفت: 
»تا زمانی که اين شناورها تحويل نشود، امکان 
پرداخت تس��هیالت به اين کشتی س��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 جري��ان برگزاری مناقصه س��اخت 9 فروند 
شناور جمع آوری آلودگی های نفتی در سال 
89، مديران دو شرکت فناوران سیراف و فناوران 
آسیا به دلیل آنچه اطالع رسانی ضعیف درباره 
مناقصه عنوان شد و با بیان اينکه 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 اين دو 
ش��رکت مدعی بودند، حتی در سايت سازمان 
بن��ادر در اي��ن مورد اطالع رس��انی نش��ده و 
موضوع جالب تر اينکه علی رغم تمديد تحويل 
اس��ناد مربوطه و اظهارات مس��ئوالن سازمان 
بن��ادر، مبنی بر امکان حضور اين ش��رکت ها، 
با اين اس��تدالل که تمديد تحويل اسناد تنها 
برای ش��رکت های حاض��ر در مناقصه بوده، از 
حضور آن ها ممانعت ش��ده اس��ت. مدتی بعد 
مديرکل تامین و نگهداری تجهیزات س��ازمان 
بنادر اعالم کرد: » فراخوان اين مناقصه حدود 
يک ماه ونیم پیش منتش��ر ش��د و شرکتهايی 
برای ارزيابی کیفی در اين زمینه، مراجعه کرده 
اند. مدت برگزاری اين مناقصه تمام ش��ده؛ اما 

احتمال دارد در صورت کم بودن تعداد شرکت 
کنندگان، شرکتهای ديگری نیز پذيرفته شوند 
و به س��اير شرکت ها هم س��فارش می دهیم. 

»)!(
اواخر اس��فند 9۳ عبدالکريم رزازان دبیر فعلی 
کمیت��ه وجوه اداره ش��ده از پیوس��تن ۳800 
صندلی جديد به ناوگان مس��افری دريايی در 
سال 9۳ خبرداد و با اعالم اينکه سازمان بنادر 
به خروج شناورهای فرسوده مسافری و ساخت 
شناورهای تندرو در داخل از محل وجوه اداره 
 شده به مبلغ ۳0 میلیارد تومان در همین سال 
اقدام کرده اس��ت، يادآور ش��د: » در راس��تای 
افزايش حمل ونقل کاالي��ی در دريای خزر، از 
محل تسهیالت وجوه اداره شده سازمان بنادر و 
دريانوردی و اختصاص آن به بخش خصوصی 
توانستیم دو فروند کشتی پنج هزار تنی برای 

حمل کاال در دريا خزر بسازيم.«
هم چنین او در صحبت های ديگری با تاکید بر 
اينکه اولويت دوم سازمان بنادر و دريانوردی در 
سال جاری کمک به راه  اندازی و توسعه سفرها 
و گردشگری دريايی در دريای خزر است. اعالم 
کرد: »امیدواريم در سال جاری بتوانیم حرکت 
مثبتی برای گردشگری دريايی در دريای خزر 
انجام دهیم، در همین راستا کمیته وجوه اداره 
ش��ده س��ازمان بنادر و دريان��وردی به منظور 
حمايت از مس��افرت های دريايی و گردشگری 
درياي��ی در اين حوزه و به رونق رس��یدن آن، 
تس��هیالت ارزان قیمتی را با سود صفر درصد 
به بخ��ش خصوص متقاضی ب��رای خريد و يا 
ساخت شناور مس��افری – تفريحی اختصاص 
می دهد.« رزازان يادآور ش��د: »هنوز فناوری 
ساخت شناورهای سازگار با شرايط ويژه دريای 
خزر در کش��ورما ايجاد نش��ده است اما اگر در 

حال حاضر کشتی سازی های شمال و جنوب 
کش��ور قادر به چنین کاری هستند می توانند 
اع��الم آمادگی کرده ت��ا بخش خصوصی برای 
س��فارش ساخت ش��ناور مسافری س��ازگار با 
دريای خزر با تس��هیالت کمیته وج��وه اداره 
ش��ده اقدام کند در غیر اين صورت متقاضیان 
می توانند به کمک همان تسهیالت شناورهای 

نو و يا کار کرده از خارج خريداری کنند.«
به تازگ��ی مديرکل برون س��پاری و توس��عه 
مشارکت ها، از تصويب نهايی دو طرح سرمايه 
گذاری به مبالغ 25 و 18 میلیارد تومان برای 
ساخت شناور مسافربری و تفريحی به ترتیب 
ب��ا ظرفیت ۳50 و 250 مس��افر خبر داد، وی 
در ادامه اعالم کرد اين ش��ناورها در ش��رکت 
های کش��تی سازی بخش خصوصی در شمال 
و جنوب کشور ساخته خواهند شد که 14 ماه 

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  خريد 10 فروند ش��ناور پايلوت راهنمابر از 
هلند توسط اين سازمان و يا زيرمجموعه  های 
آن، با اشاره به اينکه اين سازمان در قالب طرح 
وجوه اداره  ش��ده به متقاضیان س��اخت شناور 
های باری، مس��افربری و خدمات��ی در داخل 
تسهیالت ارزان  قیمت اعطاء می کند و بسیاری 
از کشتی  سازی  های کشور در دو دهه گذشته 
بوس��یله اين سفارش  ها فعال مانده  اند، تاکید 
کرد: »اگر هم شرکت  هايی نظیر هدايت کشتی 
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خلیج فارس اقدام به خريد خارج کنند؛ سازمان 
بنادر قطع��ا در جريان ق��رار می گیرد و حتی 
اگر بخش خصوصی نیز چنین ش��ناور هايی را 
خريداری کرده باش��د، با توجه به اينکه نهايتا 
بايد با س��ازمان بن��ادر کار کنند؛ ما در جريان 
ق��رار خواهیم گرفت.«  چن��د روز قبل تر نیز 
رزازان از معرف��ی 96 فروند ش��ناور تجاری به 
بانک برای دريافت تس��هیالت ارزان قیمت اين 
کمیت��ه خبر داد و گفت: » در مجموع تاکنون 
برای نوس��ازی 224 فروند ش��ناور فرس��وده 
تسهیالت پرداخت شده، ضمن آنکه 15۳ فقره 
تسهیالت هم به ترمینال اپراتورها برای خريد 
تجهیزات بندری پرداخت ش��ده است.« وی با 
اش��اره به اقدامات انجام شده در سال 94 برای 
نوسازی ش��ناورهای فرسوده باری و مسافری، 
بی��ان کرد: » تاکنون پرونده 96 فروند ش��ناور 
تجاری و از ابتدای امس��ال تاکنون 57 شناور 
تدارکاتی و خدماتی برای دريافت تسهیالت به 

بانک معرفی شده اند.«
دبیر کمیته وجوه اداره شده با بیان اين که 64 
فروند شناور مسافری برای دريافت تسهیالت 
به بانک های عامل معرفی ش��ده اند از پرداخت 
تس��هیالت برای  هفت فروند ش��ناور تجاری 
نفتی در دريای خزر خبر داد و اظهار داش��ت: 
» ع��الوه بر اين ها 15۳ فقره تس��هیالت برای 
خريد تجهیزات بندری به ترمینال اپراتورها از 
محل منابع وجوه اداره شده وام پرداخت شده 

است.«
خردادماه 94، احمد هاشمی مديرعامل اتحاديه 
ش��رکت های تعاونی حمل و نقل دريايی بار  و 
مسافر با اش��اره به فرس��ودگی ناوگان سنتی 
خواستار احیای طرح نوسازی لنج های فرسوده 
ش��د. وی در اي��ن خصوص ب��ه مصوبه دولت 
در س��ال 90 اش��اره و بر اجرای طرح نوسازی 
لنج س��ازی سنتی که به دلیل تغییر و تحوالت 
در س��ازمان بنادر و دريانوردی با وقفه مواجه 
ش��ده، از محل طرح کمیته وجوه اداره ش��ده 
تاکی��د کرد. وی دوماه بع��د موضوع ديگری را 
مط��رح کرد: »با توجه به س��وابق يارانه نقدی 
و مش��کالت متعدد آن،طرح پرداخ��ت يارانه 
نقدی به جای سوخت يارانه ای به شناورداران 
توجیه عقالنی ندارد و هیچ گره ای را از مشکل 
ش��ناورداران باز نخواهد کرد.« هاشمی با بیان  
اينکه آزموده را آزمودن خطاس��ت، گفت:» ما 
معتقديم 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 

می توانند به راحتی نرخ س��وخت را به صورت 
پلکانی افزاي��ش دهند و هم س��طح نرخ فوب 
خیج فارس کنند.« از طرفی سیامک صحرايی 
مديرکل عملیات و ايمنی دريايی سازمان بنادر 
و دريانوردی با اش��اره به اينکه طرح نوس��ازی 
شناورهای سنتی در سازمان بنادر و دريانوردی 
با يک رويکرد جديد  در اين س��ازمان درحال 
بررس��ی است، يکی از موارد مورد نظر سازمان 
بنادر و دريانوردی را در برنامه شش��م توس��عه 

اين موضوع دانست و اعالم کرد: 
» اين طرح ذاتا با ديگر طرح های کمیته وجوه 
اداره شده س��ازمان بنادر و دريانوردی تفاوتی 
ندارد، البت��ه تاکنون چنین تس��هیالتی برای 
ش��ناورهای س��نتی وجود نداش��ته است و به 
تازگی تسهیالتی معادل 1000 میلیارد تومان 
بودجه برای اجرای طرح نوس��ازی شناورها در 
نظر گرفته شده است.« وی  با بیان اينکه هنوز 
س��قف تسهیالت برای هر شناور و میزان سود 
آن مشخص نش��ده است گفت : »پس از آنکه 
اين طرح در کمیته وجوه اداره شده تايید شد 
در اي��ن صورت در خص��وص موضوعات ديگر 
اين طرح نیز تصمیم گیری خواهد ش��د اما به 
هرحال، اساس اين طرح بر تسهیالت کم بهره 
اس��توار است.« مديرعامل اتحاديه شرکت های 
تعاونی حمل و نقل دريايی بار و مس��افر افزود: 
»اين تس��هیالت به س��اخت داخلی با رعايت 
اس��تانداردها تعلق می گیرد که استانداردها و 
ضواب��ط آن را نیز بايد موسس��ات رده بندی و 
س��ازمان بنادر و دريانوردی مش��خص کنند.« 
الزم به ذکر اس��ت حدود 4200 شناور چوبی 
و لنج داريم که تقريبا 60 درصد آنها فرس��وده 

هستند.
در همین زمان امیر بابايی مديرعامل ش��رکت 
بن��در ناب کیش و عض��و هیئت مديره انجمن 
مهندس��ی دريايی ايران با اش��اره به ضرورت 
فعالیت يکپارچه و سیاست گذاری يکدست در 
بخش های مختل��ف صنايع دريايی گفت : »ما 
بايد ش��ناورهايی را که از لح��اظ زمان، هزينه 
و کیفیت قابل رقابت با خارجی هاست، تولید 
کنی��م.«  او در ادام��ه با تصري��ح اين موضوع 
که اقدامات بس��یار مناسبی در جهت ساخت 
ش��ناورهای پش��تیبانی و خدمات��ی )از قبیل 
س��وپالی  ب��وت و کروب��وت و يوتیلیتی  بوت،  
لندينگ کراف��ت و يدک ک��ش( با اس��تفاده از 
تسهیالت و اعتبارات بانکی و وجوه اداره شده 
س��ازمان بنادر و دريانوردی، صندوق توس��عه 
ملی، صن��دوق حمايت از صناي��ع دريايی در 

صنايع وابس��ته به هلدينگ تجاری در شمال 
و جنوب کش��ور به عمل آم��ده، تاکید کرد: » 
تاکن��ون بی��ش از 186 ش��ناور و در 21 مدل 

ساخته شده است.«
س��ید جلیل لطیفی مديرعامل شرکت کشتی 
سازی تالش بندر، در سخنانی درباره مشکالت 
متعدد شناورسازان داخلی، مسئله را به شکل 
ديگری تش��ريح می کند، وی ضمن تاکید بر 
اقدام��ات صحیح کمیته وجوه، بزرگترين مانع 
را رفتار و قوانین  بانک ها دانست، به اين معنا 
که کارشناس��ان بانکی به صنايع دريايی و کار 
دريايی آش��نا نبودند بنابراين کارشناسی  های 
نادرس��تی انجام دادند که نتیجه اش دو شناور 
سوپالی بوت نیمه کاره و 27 الی 28 فروند از 
شناورهايی است که با تسهیالت سازمان بنادر 
و دريانوردی ساخته شده ولی بالاستفاده باقی 
مانده اس��ت. مدير عامل شرکت کشتی  سازی 
تالش بن��در درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز 
گفت : »مس��ووالن کش��ور بايد بدانند که يک 
ش��ناور حداقل پس از دو سال به بهره برداری 
می رس��د و شناورس��از می تواند پ��ول خود را 
دريافت کند بنابراي��ن از آن زمان بايد مالیات 
را پرداخت کند اما متاس��فانه در کش��ور ما از 
همان روز نخس��ت که کار کلی��د می خورد ما 
بايد مالیات بر ارزش افزوده را از جیب خودمان 

پرداخت کنیم.«
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در پی انتش��ار خبری مبنی بر سفارش ساخت 
کش��تی های کانتینری و نفت کش چند میلیارد 
دالری به چین از سوی ايران و مکاتبات انجمن 
مهندسی دريايی ايران با ريیس جمهور و همچنین 
اظهارات مديرعامل شرکت کشتیرانی دريای خزر 
در خصوص سفارش��ات ساخت، ماهنامه انجمن 
مهندسی دريايی جهت ش��فاف سازی، اقدام به 
دريافت نظر کارشناس��ان و متخصصان، نموده 

است. 
يادداشتی از دکتر شهراد کوکبی جهرمی، استاد 
دانشگاه و دبیر س��ابق انجمن مهندسی دريايی 
ايران که سابقه همکاری با هر دو مجموعه صدرا و 

ايزوايکو را دارد، در ادامه می خوانیم : 
صحبتهای ايشان )مديرعامل شرکت کشتیرانی 
دريای خزر( احتماال اشاره به اين موضوع دارد که 
درآمد شرکتهای کشتیرانی به عنوان بنگاه های 
اقتصادی به دلیل رکود اقتصادی، بسیار کاهش 
يافته و تامین کشتی از داخل در شرايط موجود 
کارخانجات کشتی سازی کش��ور، يک حرکت 
معقول و اقتصادی نیست، بايد کشتی های جديد 
با کیفیت و کم هزينه را در زمان کوتاه با شرايط 
تامین مالی مناسب از خارج از کشور خريداری و 

وارد بازارهای حمل و نقل دريايی 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 يک اشکال اساسی 
روبرو است. شرکتهای کشتیرانی انتظار دارند با 
فراهم شدن شرايط خريد کشتی از خارج کشور، 
فضای کس��ب و کار مناسب آنها فراهم شود. اگر 
اين مس��ئله درست است، بايد برای کارخانجات 
کشتی سازی نیز به عنوان بنگاه های اقتصادی 
صدق کند. به عبارت ديگر، شرايط کسب و کار، 
در مرحله اول بايد فراهم ش��ود و بعد بايد انتظار 
داش��ت که کارخانجات کش��ور در فضای فراهم 

شده، در مسیر درستی حرکت کنند.

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 دريايی راهبردی 

به عنوان مطالبات اصلی نظام مطرح میباشند و ما 
تمايل زيادی داشتیم تا در دانشگاه امیر کبیر اين 
مسئله را در حضور وزير محترم صنعت، معدن و 
تجارت به بحث بگذاريم. علیرغم اينکه از ماه ها 
قبل برای چنین نشستی هماهنگی شده بود ولی 
متاسفانه دو روز قبل از برگزاری نشست، حضور 
وزير محترم به دلیل سفر رئیس جمهوری يکی از 
کشورهای آفريقايی لغو گرديد. در نهايت نشست 
علیرغم تاکید وزير محترم، بدون حضور معاونین 
و مديران ارشد صنايع دريايی کشور برگزار گرديد. 
مطالبه دانش��گاه برای برگزاری اين نشست، در 
حضور وزير محترم همچنان ادامه خواهد داشت. 
سوال اصلی از ايشان به عنوان دبیر شورای عالی 
صنايع دريايی اينست : آيا توسعه صنايع تولیدی 
دريايی کشور در راستای تامین اهداف زيربنايی 
دولت قرار دارد؟ پاسخ هر چه باشد ، فضای کسب 
و کار متناسب با آن قابل برنامه ريزی خواهد بود، 
تکلیف شرکتهای کش��تیرانی، مراکز آموزشی و 
تحقیقاتی، کارخانجات کش��تی س��ازی، بانکها، 
ش��رکتهای بیمه، موسس��ات رده بندی و ساير 
ذينفعان، متناسب با تصمیم فوق مشخص خواهد 
گرديد. بعضی از همکاران اعتقاد دارند، تصويب 
سند جامع توس��عه دريايی کشور به معنی قرار 
داش��تن صنايع دريايی در مسیر توسعه اهداف 
زيربنايی دولت است و بنابراين مطرح کردن آن 
موردی ندارد. ولی واقعیت اينست 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. بهترين مصداق اين موضوع، 
وضعیت موجود قانون حمايت از توسعه صنايع 
دريايی کشور است. منافع تصمیمی که بر اساس 
شناخت کافی جمعی از اهمیت و جايگاه صنايع 
تولیدی دريايی کشور صورت میگیرد، حتی اگر 
هم منفی باشد، از منافع پاسخ مثبت، ولی بدون 

شناخت کافی، بهتر خواهد بود.

آیا توسعه صنایع تولیدی دریایی کشور
در راستای تامین اهداف زیربنایی دولت قرار دارد؟ 

يادداشتی در خصوص اظهارات كارشناسان، متخصصان و دست اندركاران، پيرامون سفارش ساخت كشتی های كانتينری و نفت كش چند 
ميليارد دالری به چين با طرح سوالی از دبير محترم شورای عالی صنايع دريايی كشور.

یادداشت تخصصی

شرکتهای کشتیرانی 
انتظار دارند با فراهم 

شدن شرایط خرید 
کشتی از خارج کشور، 

فضای کسب و کار 
مناسب آنها فراهم 

شود.
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سايت  The Maritime Executiveبه نقل از MarEx در گزارشی توسعه سيستم ناوگان 
حمل و نقل دريايی ايران در شرايط پسابرجام را بررسی كرده است. گزارش را در ادامه می 

خوانيد : 

گسترش و توسعه  120 میلیارد دالری 
کشتیرانی

با برداشتن تحريم ها، ايران قصد دارد که ناوگان 
کشتیرانی خود را 120 میلیارد دالر گسترش 
دهد. محمد س��عیدی، مدير عامل کشتیرانی 
جمهوری اس��المی )IRISL(، اعالم کرد که 
اين شرکت قصد دارد TEU 579000 کشتی 
کانتینربر، کشتی های فله بر با حدود دو میلیون 
ت��ن وزن مرده )dwt(  و تانکرهايی با مجموع 

1.6 میلیون تن وزن مرده خريداری کند.
کش��تیرانی جمهوری اسالمی )IRISL( قبال 
توس��ط آمريکا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل و 
سازمانهای بین المللی ديگر، به دلیل فعالیتهای 
هسته ای و موشکهای بالستیک ايران تحريم 
شده بود. ناوگان فعلی IRISL شامل 87 شناور 
اقیانوس پیما و 28 شناور با پرچم شرکت های 

تابعه است.
محمد سعیدی با اشاره به اينکه  تمام کشتی 
های جديد تا سال 2020 عملیاتی خواهد شد 
و بودجه آنها از میلیاردها دالر درآمد نفت بلوکه 
ش��ده ايران در بانکهای بین المللی، که انتظار 
می رود با برداشتن تحريمها آزاد شوند، تأمین 
خواهد شد؛ اعالم کرد: » ايران به احتمال زياد 
بیشتر سفارشات خود را به چین خواهد داد، به 
اين خاطر که رابطه با چین و بانکهای چینی به 
کشتیرانی جمهوری اسالمی )IRISL( اجازه 
می دهد که سفارش��ات خ��ود را به ياردهای 

چینی بسپارد.«

TEU  14000 همچنین قصد دارد  IRISL
ش��ناور پاناماکس س��فارش دهد ت��ا بتواند با 

شرکتهای کشتیرانی بزرگ، رقابت کند.
اي��ران فعاالنه به دنب��ال افزايش تولید نفت و 
گاز و صنعت کشتیرانی خود در پی برداشتن 

تحريمها است.
در ماه جوالی، ش��رکت کشتیرانی فرانسوی 
CMA CGM، فعالیته��ای مقدماتی برای 
ارتباط با بندر شهید رجايی ايران فراهم آورد. 
کانتینربر اين شرکت اولین کشتی کانتینربری 
بود که در ماه آگوس��ت با 11500TEU  در 

اين بندر پهلو گرفت.
اي��ران برای افزايش تولید نف��ت به مقدار 4.2 
میلیون بشکه در روز  در آينده نزديک برنامه 

ريزی می کند.
ايران که چهارمین کش��ور از نظر ذخاير نفتی 
اس��ت، هم اکنون تولید روزانه اش را به حدود 
2.8 میلیون بش��که رسانده است. دولت ايران 
معتقد است که تا شش ماه بعد از تحريمها می 
تواند تولید روزانه خود را يک میلیون بشکه در 

روز افزايش دهد.

لینک:
http://www.maritimeiexecutive.com/article/irani
expanding-shipping-fleet

ایران قطب تعمیرات دکلهای حفاری خلیج 
فارس می شود

فعال حوزه صنعت نفت با بیان اين که ايران قطب 
تعمیر دکلهای حف��اری صنعت نفت در منطقه 
خلیج فارس خواهد شد، گفت: با دستیابی ايران 
به فناوری تعمیر و نگهداری دکلهای حفاری، اين 
دکلها به جای ارس��ال به ام��ارات در داخل ايران 

تعمیر می شوند.
بابک عباس پور، مديربخش فراس��احل ايزوايکو 
)زيرمجموع��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت( 
امروز ) يکش��نبه، 19 ارديبهشت ماه( در حاشیه 
بیست و يکمین نمايشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پااليش و پتروشیمی، افزود: در سالهای گذشته 
ناچار بوديم دکلهای حفاری میدانهای نفت و گاز 
را برای تعمیر به امارات ارس��ال کنیم که هزينه 
سنگینی به ايران تحمیل می کرد، اما اکنون در 
اين صنعت خودکفا شده ايم. مديربخش فراساحل 
ايزوايک��و به تعمیر چند دکل حف��اری در داخل 
کش��ور اش��اره کرد و ادامه داد: توانايی داخلی در 
اين صنعت به حدی رسیده است که شرکتهای 
خارجی که در پروژه های نفتی ايران فعالیت می 
کنند درخواست تعمیر توسط کارشناسان ايرانی 
را مطرح کرده اند. وی درباره س��اخت سکوهای 
میدان مشترک هنگام نیز گفت: دو سکوی اين 
میدان نفتی هم اکنون در حال س��اخت است و 
در صورت تامین به موقع منابع، در س��ال آينده 
به بهره برداری خواهد رس��ید. اين دکلها پس از 
پايان کار س��اخت به می��دان نفتی هنگام که با 
کشور عمان مشترک است، حمل و نصب خواهد 
شد. مديربخش فراساحل ايزوايکو درباره ساخت 
سکوهای نفتی میدان هنديجان نیز گفت: سکوی 
اول تا شهريور ماه امسال آماده تحويل می شود 
و ب��ه محل نصب در خلیج فارس منتقل خواهد 
شد. وی ظرفیت هر يک از اين سکوهای میدان 
هنگام را ۳5 هزار بشکه در روز اعالم کرد. عباس 
پور درباره س��اخت سکوهای میدان گازی پارس 
جنوبی نیز گفت: با توجه به اين که شرکت صدرا 
به عنوان سازنده سکوهای فازهای 17 و 18 پارس 
جنوبی نتوانس��ت ساخت دو سکوی اين فازها را 
به موقع انجام دهد، تصمیم گرفته شده است دو 
سکوی اقماری فاز 14 به فازهای 17 و 18 منتقل 

شود.

حمل و نقلانرژی
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انجمن مهندسی دريايی ايران همواره بر لزوم 
پیگی��ری مطالبات بخ��ش خصوصی و تکیه 
بر توانايی س��ازندگان داخلی صنعت دريايی 
تاکید داش��ته است. ش��اهد اين 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 محوريت »اس��تفاده از تس��هیالت صندوق 
توس��عه مل��ی جهت س��اخت ش��ناور«؛ نیاز 
صنع��ت دريايی به »تأمین تس��هیالت برای 
ساخت کش��تی« ؛ تاکید بر »ضرورت رعايت 
قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی 
داخل در ش��رايط پس از تحري��م«، اعتراض 
به »ادامه س��فارش خريد ش��ناور از خارج« و 
... بوده اس��ت. در همین راستا و با پايان سال 
94، با انتشار اخباری مبنی بر سفارش ساخت 
کشتی های کانتینری و نفتکش چند میلیارد 
دالری ب��ه چین که در رويت��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 ذيل 

می باشد :

نامه به رئیس جمهور در اعتراض به 
سفارشات ساخت کشتی های چند 

میلیارد دالری
با انتشار اخباری مبنی بر سفارش ساخت كشتی های كانتينری و نفتكش چند ميليارد 
دالری به چين كه در رويترز و خبرگزاری های داخلی، انجمن مهندس�ی دريايی ايران 
در نامه ای سرگشاده به رئيس جمهور محترم دكتر روحانی خواستار بررسی و پيگيری 

موضوع شد.

نامه انجمن مهندسی دریایی به رئیس جمهور

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

ش��رکت نفت فالت ق��اره ايران با ه��دف بهره 
برداری بهینه از ذخاير نفت و گاز خلیج فارس، 
افزايش ضريب برداشت و جلوگیری از مهاجرت 
اين ذخاير و میادين مشترک تاسیس گرديده که 
در ادامه با مديرعامل و اعضا هیات مديره شرکت  

و فعالیتهای اين شرکت آشنا می شويم. 
مديرعامل : سعید حافظی

اعضای هیأت مديره : رکن الدين جوادی، سعید 
حافظی، محمد حسین دانشفر، حسین جعفری، 
عبدالحمید اس��فنديار پور، رضا بیاضی جديد، 

سیف اله خواجويان، محمدباقر سلیمانی 
دبیر هیات مديره : علیرضا علیخانی 

معرفی : 
ش��رکت نفت فالت قاره ايران يکی از بزرگترين 
ش��رکت های تولیدکننده نف��ت و گاز دريايی 
جهان است که وظیفه استخراج و بهره برداری 
از میادين نفتی و گازی کشور در طول بیش از 
1200 کیلومتر از گستره آب های نیلگون خلیج 
فارس )به استثنای پارس جنوبی و شمالی( و هم 
چنین دريای عمان را با پیشینه نیم قرن تجربه 

برعهده دارد.
حوزه اصلی فعالیت شرکت نفت فالت قاره ايران، 
منطقه خلیج فارس اس��ت که ع��الوه بر ايران 
هفت کشور تولیدکننده عمده نفت جهان)عراق، 
کويت، عربستان،بحرين، 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 
ايران، عراق، عربستان س��عودی، قطر و امارات 
متحده در مجموع 6۳ درصد ذخاير اثبات شده 
نفت و 40 درصد ذخاير قطعی گاز طبیعی جهان 

را در اختیار دارند.

نشاني:  
تهران، خیابان ولیعصر )عج(، تقاطع شهید مدرس، خیابان تورج، شماره ۳، 

کدپستي : 1966664791، صندوق پستي : 5591
 : نماب��ر  تلفن : 021-22664۳9۳-5       

 021-22664401
 www.iooc.co.ir : پايگاه اينترنتي

webmaster@iooc.co.ir : پست الکترونیکي

معرفی اعضای حقوقی انجمن مهندسی دريايی ايران

به نام خدا 
جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئی��س جمه��ور محت��رم جمهوری 
اسالمی اي�ران

موض��وع : مذاکره با چین��ی ها برای 
خريد کشتی های کانتینری و نفتکش

با اه�داء سالم 
احتراماً، به استحضار می رساند   
اخیرا خبرهايی مبنی بر شروع مذاکراتی 
برای خريد کش��تیهای بزرگ از کش��ور 
چی��ن در خبرگزاری ها و س��ايت های 
مختلف منتشر و مجددا بیم آن می رود 
عده ای خواسته و يا ناخواسته بدون در 
نظر گرفتن های پتانسیل ها و ظرفیت 
های کشتی سازی های بزرگ داخل در 
اين زمینه به بهانه آزاد نمودن مطالبات 
در دوران پس��ا تحريم دس��ت به چنین 

اقدامی بزنند.
ل��ذا اينگون��ه سفارش��ات صنعتگران 
تالش��گر ما را در صنعت کشتی سازی 
که دوران س��خت تحريم ها را پشت سر 
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اعداد و ارقام نشان می دهد پتانسیل 
های عظیمی در بندر چابهار وجود 
دارد که با مديريت دقیق در س��ال 
های آينده دستاوردهای اقتصادی 
عظیمی برای کشور خواهد داشت.

به گ��زارش مارين نیوز، س��رمايه 
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 مديران 
اقتص��ادی ايران��ی نی��ز از آن ه��ا 

استقبال کرده اند. 
نکت��ه قاب��ل توجه عملک��رد بندر 
چابهار تاکنون، ب��ه عنوان يکی از 
اس��تراتژيک ترين بندر های ايران 

در مدخل اقیانوس هند است :
جدول مذکور حاوی نکات جالبی 

است که در ادامه می آيد:

1. میزان جابجايی مسافر در سال 
9۳ نسبت به سال 94، صد در صد 

افزايش داشته است.
2. می��زان ص��ادرات و بارگی��ری 
غیرنفتی در س��ال 9۳ نس��بت به 
س��ال  94 به ترتی��ب افزايش 94 
درصدی و 44.8 درصدی نش��ان 

می دهد.
۳. میزان صادرات نفتی در س��ال 
9۳ نسبت به سال 94 بیش از 1۳ 

برابر شده است.
4. میزان تخلیه و بارگیری کانتینر 
)TEU( در س��ال 9۳ نس��بت يه 
س��ال 94 کاه��ش 42 درص��دی 

داشته است.
اعداد و ارقام نشان می دهد پتانسیل 
های عظیمی در بندر چابهار وجود 
دارد که با مديريت دقیق در س��ال 
های آينده دستاوردهای اقتصادی 
عظیمی برای کشور خواهد داشت.

بين الملل

گذاشته و تجربیات و روند رو به جلو در اين صنعت 
را ٌکند خواهد کرد، با توجه به اينکه 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 شرايط جديد کشور 
در دوران بع��د از تحريم ها و جلوگیری از عواقب 
اينگونه سفارش��ات برای صنعت کشتی سازی، 
ش��اهد تحقق سیاست ها و برنامه ها دولت برای 

اين صنعت مهم باشیم.
پیش��اپیش از حس��ن توجه حضرتعالی کمال 

تشکر را دارد.
محمدسعید سیف

ريیس هیات مديره انجمن مهندس��ی دريايی 
ايران 

الزم به ذکر اس��ت رونوشت اين نامه به آقايان 
محمدرض��ا نعم��ت زاده وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت، عباس آخوندی وزير راه و شهرس��ازی و 
احمد رفعت مسئول دبیرخانه شورايعالی صنايع 

دريايی ارسال شده است. 
گرانبهايی را بدست آورده اند، نگران نموده 

چرا چابهار نقطه توجه سرمایه گذاران خارجی است ؟
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شركت صنايع فراساحل )صف( در سال 1358 تاسيس و از سال 1378 به عضويت حقوقی انجمن مهندسی دريايی ايران درآمده است.

نزدیک به نیم قرن تجربه اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی 
در بخش خشکی و فراساحلی 

شرکت صنايع فراس��احل )صف( در سال 1۳58 
تاس��یس و از س��ال 1۳78 ب��ه عضويت حقوقی 

انجمن مهندسی دريايی ايران درآمده است. 
شرکت صنايع فراس��احل )صف( بعنوان يکی از 
پیمانکاران معتبر، با تجربه و بنیه مالی مناس��ب 
است که در ادامه با مديرعامل و اعضا هیات مديره 
شرکت  و فعالیتهای اين گروه تخصصی آشنا می 

شويم. 
مديرعامل : فرشید سید حسینی 
رئیس هیأت مديره:  جلیل خبره

اعضای هیأت مديره : نعمت اهلل مظلومیان جهرمی، 
امیر محسن خوبان شرق، قاسم گل نژاد، معصوم 

باباهاشم زاده خامنه
بازرس :  موسسه حسابرس��ی آزمودگان )بازرس 

اصلی(، مهرداد آل علی )بازرس(
معرفی : 

شرکت  صنايع فراساحل )صف( شرکت مادر گروه 
صف است که متشکل از 2۳ شرکت در زمینه های 
کاری مختلف می باشد. اين گروه دامنه وسیعی از 
خدمات مهندسی، خريد مصالح، ساخت، بازرسی 
و راه اندازی در پروژه های خش��کی و فراس��احلی 
نفت، گاز و پتروشیمی را ارائه می دهد. گروه صف 

در بخش راه ان��دازی، تولید، تعمیر و نگهداری از 
تاسیسات خشکی و فراساحلی نیز فعال می باشد. 
ش��رکت صف در س��ال 1۳72 با ه��دف تامین 
نیازهای روزافزون صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
ايران در بخش فراساحلی در منطقه خلیج فارس 
و دريای خزر تاس��یس گرديد. اين شرکت ضمن 
کسب 22 س��ال تجربه ارزشمند، اکنون يکی از 
به نام ترين پیمانکاران خصوصی فعال در اجرای 
پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی در بخش خشکی 

و فراساحلی، به روش طرح وساخت می باشد.
زمینه های فعالیتهای شرکت به شرح ذيل می باشد :

• اجرای پروژه های خش��کی و فراساحلی به روش 
طرح و س��اخت : سکوهای ثابت و متحرک نفت و 
گاز، مجتمع های نفت،گاز و پتروشیمی، خط لوله 
)خشکی و فراساحلی(، تاسیسات بندری، آبگیر، موج 

شکن، حفاظت ساحلی و مجتمع های صنعتی.
• راه اندازی، تولید )عملیات( و تعمیر و نگهداری: 
سکوها و مجتمع های نفت و گاز، تاسیسات حفاری، 
خطوط لوله خشکی و فراساحلی، پااليشگاهها و 

مجتمع های پتروشیمی
• کشتی سازی: شناورها، کشتی لوله گذار، يدک کش 

پشتیبانی و شناورهای پشتیبانی و لنگرانداز

• پروژه ه��ای دانش بنیان: زيس��ت پااليش��گاه 
ريز جلبک قش��م، طرح تبدي��ل گاز طبیعی به 
فرآورده های گاز تبديلی )GTL( و ثبت طراحی 

)Jack Up( سکوی حفاری خود باالبر
• س��رمايه گذاری: ش��رکت پتروش��میران )پلی 
پروپیلن(، شرکت شیمی گستر لیان )متوکسید 
سديم(، پااليشگاه نفت س��نگین سروش )قیر(، 
شرکت توسعه صنايع نفت و گاز سرو )کاتالیستها(، 
خريد س��هام شرکت مهندسین مش��اور رادها و 

ساخت مجتمعهای مسکونی
گواهينامه ها

• گواهینامه پايه يک صالحیت پیمانکاران اجرای 
پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت در زمینه 

نفت و گاز
• گواهینامه پايه يک صالحیت پیمانکاری در رشته 

نفت و گاز
• گواهینامه پايه يک صالحیت خدمات مشاوره در 

تخصص تاسیسات باالدستی روزمینی نفت و گاز
يکپارچ��ه  مديري��ت  گواهینام��ه سیس��تم   •
 ،ISO10006:200۳  ،ISO9001:2008(
 ،ISO18001:2007  ،  ISO14001:2004

)HSE-MS و ISO29001:2010

معرفی اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران

Marine Engineering
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امكانات
يارد بن��در عباس : يارد س��اخت س��ازه های فرا 
ساحلی شرکت صف در ۳7 کیلومتری غرب شهر 
بندرعباس و در مجتمع صنعتی ولیعصر قرار دارد. 
مس��احت اين يارد ۳5 هکتار و ظرفیت ساخت 
سالیانه آن 45000 تن می باشد. اين يارد در حال 
حاضر حدود 800  نفر پرسنل دارد که در صورت 
نی��از اين تعداد تا 1200 نفر قابل افزايش اس��ت. 
يارد صف در بندرعباس دارای يک س��الن تولید 
با قابلیت ساخت قطعات فوالدی با حداکثر ابعاد 
12×۳0×80 متر و حداکثر وزن 100 تن و فضای 
باز با قابلیت س��اخت قطعات فوالدی با حداکثر 
ابع��اد 40×40×100 متر و حداکثر وزن 600 تن 
می باشد. اين يارد کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت 
س��اخت و جابجايی سازه های 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.
کارخانه پوشش لوله بوشهر و جزيره صدف: کارخانه 
پوشش لوله که در منطقه آزاد تجاری بوشهر قرار 
دارد، امکان پوششدهی بتنی لوله های زيردريای از 
قطر 4 تا 56 اينچ را دارد. کارخانه پوشش دهی لوله 
واقع در جزيره صدف در منطقه آزاد تجاری بوشهر 
نیز امکان پوشش��دهی سطح داخلی و خارجی با 
اپوکسی/پولی يورتان لوله های مورد نیاز صنايع نفت 
و گاز از قطر 711 تا ۳000 میلیمتر را دارد. واحد 
سیار پوششدهی نیز امکان پوششدهی لوله از قطر 

150 تا 1800 را دارد.
پروژه های اخير

پروژه ساخت سکوها و جکت های توسعه میدان 
نفت و گاز س��لمان: اين پ��روژه به صورت طرح و 
س��اخت شامل دو عدد رو س��ازه به وزن مجموع 
720 تن، س��ه عدد پايه ب��ه وزن مجموع 1550 

تن، دو پل رابط ب��ه وزن مجموع 280 تن و برج 
مشعل به وزن 8۳ تن برای شرکت پترو ايران انجام 
شده است. مدت زمان قراردادی اين پروژه 24 ماه و 

مبلغ آن 202 میلیون دالر بوده است.
فاز 15 پارس جنوبی : پروژه فاز 15 ش��امل يک 
روسازه ۳ طبقه، روسازه جانبی و پل رابط مربوطه 
به وزن مجموع 2800 تن به صورت EPCC برای 
ش��رکت نفت و گاز پارس انجام شده است. مدت 
زمان قراردادی اين پروژه 44 ماه و مبلغ آن 2۳۳ 

میلیون دالر بوده است.
آبگیر فاز 19 پ��ارس جنوبی: اين پروژه به صورت 
EPCC به ظرفیت 20 هزار مترمکعب در ساعت 
)حجم بتن 7000 متر مکعب( برای شرکت نفت 
و گاز پارس/ پتروپ��ارس ايران احداث و راه اندازی 
شده است. مدت زمان قراردادی اين پروژه 17 ماه 

و مبلغ آن 15 میلیون دالر بوده است.
دو فروند يدک کش آتش��خوار: اين پروژه شامل 
ساخت دو فروند يدک کش آتشخوار FIFI II با 
نیروی محرکه 6400 اسب بخار با بوالرد پول 80 
تن و س��رعت 12.5 نات برای شرکت پايانه های 

نفتی ايران می باش��د. مدت زمان ق��راردادی اين 
پ��روژه 16 ماه و مبلغ آن حدود 15 میلیون دالر 
می باش��د. احداث خطوط لوله دريايی آبگیری و 
تخلیه پس��آب آب ش��یرين کن بندرعباس: اين 
پروژه که در اسفند ماه سال 1۳94 به شرکت صف 
ابالغ شد، شامل اليروبی، خاکبرداری، جوشکاری، 
بهسازی بستر و خاکريزی برای نصب شش لوله 
ورودی و س��ه لوله خروجی آب به قطر 2.5 متر 
و طول کل 17 کیلومتر می باشد. مدت زمان اين 

پروژه 24 ماه است.
آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز چهارم ش��هرک 
غ��رب، خیابان فالمک ش��مالی، نب��ش خیابان 
 ،A درخشان، پالک 1، س��اختمان آريو، ورودی

طبقه سوم، واحد 2
تلفن: 7-88۳750۳5         نمابر : 88۳75014 

آدرس پست الکترونیکی :
office@saffgroup.com

آدرس ي��ارد بندرعب��اس : مجتمع صنعت��ی دريای 
ولیعصر)عج(، ۳7 کیلومتری غرب بندر عباس

آدرس سايت :
www.saffgroup.com
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 دستاوردهاى

كشور
فناورانه 

دريايى 

طـــرح ها  و



دسترسی به آبهای آزاد، اتصال به چهار گوشه جهان از راه دريا و امكان دفاع از كشور در بستر دريا از 
جمله بركات درياست كه مردم و مسئوالن بايد به آن توجه كنند.

مقام معظم رهبری در ديدار فرماندهان نيروی دريايی ارتش- 8 آذر 94

 دريا در طول قرن ها به عنوان يک منبع مهم برای مردمان ساحلی آن بوده است و امروز هم يک منبعی 
غنی برای كشورها و مردم منطقه است كه بايد برای حفظ آن كوشيد.

رئيس جمهور در اجالس كشورهای حاشيه دريای مازندران- 7 مهر93

 م�ا ب�ه طور تاريخی از دريا گريزان بوده ايم و پايه های توجه به دريا به عن�وان يک دارايی خدادادی 
نيازمند تقويت و توجه ويژه است. دريا يک دارايی ارزنده ملی و ثروت آفرين است.

معاون علمی فناوری رئيس جمهور- مهرماه 94

1 مقدمه

با عنايت به سياس�ت ه�اي ابالغي مقام معظ�م رهبري در 
برنامه ششم توسعه كشور، مبنی بر لزوم توجه به اهميت و 
جايگاه دريا و صنايع مرتبط با آن، و نيز كم رنگ بودن نقش 
اي�ن نعمت الهی در جامعه، ترويج فرهنگ آش�نايي با دريا 
به عنوان نعمت الهي از جمله اهدافی اس�ت كه مي بايس�ت 
توس�ط متوليان امور مربوط به ح�وزه دريا به آن پرداخته و 
در اين راستا كوشش نمايند. بر اين اساس برنامه ريزي و آشنا 
ساختن اقشار علمی كشور همچون دانشجويان و دانش آموزان 
با دريا  يكی از اثرگذارترين اقداماتي است كه مي تواند زمينه 
ساز تامين نيروي انساني خالق و كارآمد براي آينده اين صنعت 
مهم باشد و دومين جشنواره ملی "دريا مسير پيشرفت"، يک 
اتفاق مهم در فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان در حوزه دريا 
و ميان دانش آموزان و دانش�جويان و متوليان صنعت دريايی 
خواهد بود. مهم ترين سياس�ت های معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری در توسعه شركت های دانش بنيان و حمايت 
از طرح و دس�تاوردهای فناورانه دريايی اس�ت. بنابراين لزوم 
برگزاری جش�نواره ای برای تجميع اين طرح ها در حوزه دريا 

احساس شده است.
با توجه به آنكه محصوالت و شركت های دانش بنيان در مركز 
توجه قرار گرفته و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
ابزارهای حمايتی ويژه ای برای توس�عه اين شركت ها در نظر 
گرفته اس�ت، می توان يك�ی از اين ابزارهای حمايت�ی را ارائه 
دستاوردها و طرح های فناورانه دريايی در قالب يكی از بخش 
های اين جش�نواره مل�ی در نظر گرفت. بنابراين ش�ركتها و 

ارگان های فعال در حوزه دريا با ارائه دستاوردهای فناورانه خود 
می توانند زمينه توسعه اين صنعت را بهبود بخشند.

ترويج مسايل مرتبط با دريا از جمله اهدافی است كه در ميان 
همه نهادهای مرتبط به دريا تبديل به يک دغدغه شده است. 
در اين ميان اهميت كارهای ترويجی در ميان دانش آموزان و 
دانشجويان يكی از اثرگذارترين اقدامات در اين زمينه به شمار 
می رود. بدين منظور برگزاری دومين دوره جشنواره ملی "دريا 
مسير پيشرفت" ، عالوه بر توجه به توسعه شركت های دانش 
بنيان، با هدف ت�رويج مباحث مرتبط با دريا در بخش های فيلم 
كوتاه دانشجويی، مسابقات ش�ناورهای هوشمند، مسابقات 
ربات های زيردريايی، ايده بازار و جش�نواره دانش آموزی دريا 

تنظيم شده است.

2 اهداف جشنواره

2-1- بخش طرح و دستاوردهای فناورانه دريايی
 شناس�ايي و معرفی اختراعات فناورانه، طرح ها و ايده های 

دانش بنيان
 جذب س�رمايه گذاری برای طرح های دانش بنيان و تجاری 

سازی
 بستر سازي براي كاربردي كردن پژوهش ها و فناوري ها

 شناس�ايي توانمنديه�اي پژوهش�ي و فن�اوري دريايی در  
استان های كشور

2-2- بخش دانشجويی
 تشويق دانشجويان برای كار با موضوعات مرتبط با دريا

 تبيين اهميت دريا و صنايع وابسته به آن در ميان اقشار مختلف

 ترويج مسائل علمی و فنی در ساخت شناورهای هوشمند و 
)ROV( ربات های زيردريايی

 توسعه خالقيت و نوآوری در دانشجويان
 آشنايی با امور مهندسی و ساخت

2-3- بخش دانش آموزی
 آش�نايی دانش آموزان و خانواده ه�ا با دريا و اهميت آن در 

كشور
 هدايت تحصيلی دانش آموزان نخبه و عالقه مند به س�مت 

رشته های تحصيلی مرتبط با حوزه دريا
 حمايت از طرح های خالقانه )ابداعات واختراعات( 

دانش آموزان در بخش های مرتبط با حوزه دريا 
 

مهم ترین بخش های جشنواره : 3

3-1- حوزه طرح ها و دستاوردهای فناورانه 
دريايی

از طريق فراخوان در شركتهای دريايی و ارگان های 
مرتب�ط، طرح های فناورانه دريافت و مورد بررس�ی و 

ارزياب�ی قرار می گيرد. طرح های برتر فناورانه در 
كارگروه ارزيابی طرح ها در ستاد دريايی مورد 
بررس�ی كارشناسی قرار گرفته و از طرح های 

برتر تقدير به عمل خواهد آمد. 
3-2- حوزه دانش آموزي )جشنواره دانش آموزی 

دريا(
طرح هاي شركت كنندگان در زمينه هاي زير توسط 

كميته علمي بر اساس سطوح مختلف شركت كنندگان 
مورد بررس�ي قرار مي گيرد و پ�س از نمايش در 

بخش نمايش�گاهي، از طرح ه�اي برتر در هر 
زمينه تقدير مي شود. آثار دريافتي از مقاطع 
دبس�تان و متوس�طه در بخش نمايشگاه به 
نمايش گذاشته ش�ده و از طرح هاي برگزيده 

آنها تقدير به عمل خواهد آمد. موضوعات مورد 
داوری در اين بخش به صورت زير خواهند بود:

 بخش طراحی و ساخت )شناورهای كنترل از راه دور و 
رباتهای زير سطحی(

 بخش ن�وآوری و خالقي�ت )ابداع�ات و اختراع�ات دانش 
آموزی،طرح های پژوهشی(

 بخش ترويج و فرهنگ س�ازی )ساخت ماكت، ساخت فيلم 
كوتاه، نقاشی، گرافيک و كاريكاتور، عكاسی، داستان كوتاه و 

شعر، مقاله علمی ترويجی، وبالگ نوسی(
 3-3- حوزه دانشجويی )مسابقات شناورهای هوشمند(

با همكاری دانشگاه صنعتی شريف، از طريق تشكيل و هدايت 
تيم های دانشجويی و ارائه كارگاه های آموزشی، مسابقه طراحی 
و ساخت همزمان با مراسم پايانی جشنواره برگزار خواهد شد. 
داوری تيم های شركت كننده در زمينه های طراحی، ساخت و 
بخش عملی انجام خواهد شد كه در آن از شناورها تست با بار 

و بدون بار در درياچه مسابقات گرفته می شود.
 3-4- حوزه دانشجويی )جشنواره فيلم كوتاه 90 ثانيه ای(

با همكاری دانش�گاه صنعتی امير كبير، از طريق فراخوان در 
دانش�گاه های دريايی و غير دريايی سراس�ر كشور 
آثار دريافت خواهند ش�د. ب�ا توجه به امكانات 
و بررس�ی هر چه بهتر آثار، م�دت زمان آثار 
ارس�الی به جش�نواره در مدت زمان 90 ثانيه 
تهيه می گردد. از اين رو محورهای جش�نواره 

فيلم دريا به شرح زير ارائه می گردد:
1. زندگی مردم و دريا

2. دانشگاه و دريا
3. صنعت و دريا

4. گردشگری و دريا
3-5- ايده بازار دانشجويی

مسابقات ايده بازار دريايی با هدف پرورش ايده 
های خالقانه و نوآورانه در حوزه دريا در دانشگاه 
های كش�ور برگزار خواهد ش�د. مهم ترين هدف 
برگزاری ايده بازار دانشجويی حمايت و هدايت ايده 
های برگزيده به سمت تجاری سازی خواهد بود. 

از سه نفر از ايده های برتر تقدير خواهد شد.
)ROV( 3-6-مسابقات ربات های زيردريايی

اس�المی  آزاد  دانش�گاه  هم�كاری  ب�ا 
 )ROV( قزوين،مسابقات ربات های زيردريايی
از طريق فراخوان در دانشگاه ها از طريق تشكيل 
و هدايت تيم های دانش�جويی همزمان با مراس�م پايانی 

جشنواره برگزار خواهد شد.
داوری تي�م های ش�ركت كننده در زمينه طراحی،س�اخت و 
حركت ربات انجام خواهد شد.همچنين قابليت ربات در تصوير 

برداری از زير آب از موارد مورد آزمون خواهد بود.

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



دسترسی به آبهای آزاد، اتصال به چهار گوشه جهان از راه دريا و امكان دفاع از كشور در بستر دريا از 
جمله بركات درياست كه مردم و مسئوالن بايد به آن توجه كنند.

مقام معظم رهبری در ديدار فرماندهان نيروی دريايی ارتش- 8 آذر 94

 دريا در طول قرن ها به عنوان يک منبع مهم برای مردمان ساحلی آن بوده است و امروز هم يک منبعی 
غنی برای كشورها و مردم منطقه است كه بايد برای حفظ آن كوشيد.

رئيس جمهور در اجالس كشورهای حاشيه دريای مازندران- 7 مهر93

 م�ا ب�ه طور تاريخی از دريا گريزان بوده ايم و پايه های توجه به دريا به عن�وان يک دارايی خدادادی 
نيازمند تقويت و توجه ويژه است. دريا يک دارايی ارزنده ملی و ثروت آفرين است.

معاون علمی فناوری رئيس جمهور- مهرماه 94

1 مقدمه

با عنايت به سياس�ت ه�اي ابالغي مقام معظ�م رهبري در 
برنامه ششم توسعه كشور، مبنی بر لزوم توجه به اهميت و 
جايگاه دريا و صنايع مرتبط با آن، و نيز كم رنگ بودن نقش 
اي�ن نعمت الهی در جامعه، ترويج فرهنگ آش�نايي با دريا 
به عنوان نعمت الهي از جمله اهدافی اس�ت كه مي بايس�ت 
توس�ط متوليان امور مربوط به ح�وزه دريا به آن پرداخته و 
در اين راستا كوشش نمايند. بر اين اساس برنامه ريزي و آشنا 
ساختن اقشار علمی كشور همچون دانشجويان و دانش آموزان 
با دريا  يكی از اثرگذارترين اقداماتي است كه مي تواند زمينه 
ساز تامين نيروي انساني خالق و كارآمد براي آينده اين صنعت 
مهم باشد و دومين جشنواره ملی "دريا مسير پيشرفت"، يک 
اتفاق مهم در فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان در حوزه دريا 
و ميان دانش آموزان و دانش�جويان و متوليان صنعت دريايی 
خواهد بود. مهم ترين سياس�ت های معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری در توسعه شركت های دانش بنيان و حمايت 
از طرح و دس�تاوردهای فناورانه دريايی اس�ت. بنابراين لزوم 
برگزاری جش�نواره ای برای تجميع اين طرح ها در حوزه دريا 

احساس شده است.
با توجه به آنكه محصوالت و شركت های دانش بنيان در مركز 
توجه قرار گرفته و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
ابزارهای حمايتی ويژه ای برای توس�عه اين شركت ها در نظر 
گرفته اس�ت، می توان يك�ی از اين ابزارهای حمايت�ی را ارائه 
دستاوردها و طرح های فناورانه دريايی در قالب يكی از بخش 
های اين جش�نواره مل�ی در نظر گرفت. بنابراين ش�ركتها و 

ارگان های فعال در حوزه دريا با ارائه دستاوردهای فناورانه خود 
می توانند زمينه توسعه اين صنعت را بهبود بخشند.

ترويج مسايل مرتبط با دريا از جمله اهدافی است كه در ميان 
همه نهادهای مرتبط به دريا تبديل به يک دغدغه شده است. 
در اين ميان اهميت كارهای ترويجی در ميان دانش آموزان و 
دانشجويان يكی از اثرگذارترين اقدامات در اين زمينه به شمار 
می رود. بدين منظور برگزاری دومين دوره جشنواره ملی "دريا 
مسير پيشرفت" ، عالوه بر توجه به توسعه شركت های دانش 
بنيان، با هدف ت�رويج مباحث مرتبط با دريا در بخش های فيلم 
كوتاه دانشجويی، مسابقات ش�ناورهای هوشمند، مسابقات 
ربات های زيردريايی، ايده بازار و جش�نواره دانش آموزی دريا 

تنظيم شده است.

2 اهداف جشنواره

2-1- بخش طرح و دستاوردهای فناورانه دريايی
 شناس�ايي و معرفی اختراعات فناورانه، طرح ها و ايده های 

دانش بنيان
 جذب س�رمايه گذاری برای طرح های دانش بنيان و تجاری 

سازی
 بستر سازي براي كاربردي كردن پژوهش ها و فناوري ها

 شناس�ايي توانمنديه�اي پژوهش�ي و فن�اوري دريايی در  
استان های كشور

2-2- بخش دانشجويی
 تشويق دانشجويان برای كار با موضوعات مرتبط با دريا

 تبيين اهميت دريا و صنايع وابسته به آن در ميان اقشار مختلف

 ترويج مسائل علمی و فنی در ساخت شناورهای هوشمند و 
)ROV( ربات های زيردريايی

 توسعه خالقيت و نوآوری در دانشجويان
 آشنايی با امور مهندسی و ساخت

2-3- بخش دانش آموزی
 آش�نايی دانش آموزان و خانواده ه�ا با دريا و اهميت آن در 

كشور
 هدايت تحصيلی دانش آموزان نخبه و عالقه مند به س�مت 

رشته های تحصيلی مرتبط با حوزه دريا
 حمايت از طرح های خالقانه )ابداعات واختراعات( 

دانش آموزان در بخش های مرتبط با حوزه دريا 
 

مهم ترین بخش های جشنواره : 3

3-1- حوزه طرح ها و دستاوردهای فناورانه 
دريايی

از طريق فراخوان در شركتهای دريايی و ارگان های 
مرتب�ط، طرح های فناورانه دريافت و مورد بررس�ی و 

ارزياب�ی قرار می گيرد. طرح های برتر فناورانه در 
كارگروه ارزيابی طرح ها در ستاد دريايی مورد 
بررس�ی كارشناسی قرار گرفته و از طرح های 

برتر تقدير به عمل خواهد آمد. 
3-2- حوزه دانش آموزي )جشنواره دانش آموزی 

دريا(
طرح هاي شركت كنندگان در زمينه هاي زير توسط 

كميته علمي بر اساس سطوح مختلف شركت كنندگان 
مورد بررس�ي قرار مي گيرد و پ�س از نمايش در 

بخش نمايش�گاهي، از طرح ه�اي برتر در هر 
زمينه تقدير مي شود. آثار دريافتي از مقاطع 
دبس�تان و متوس�طه در بخش نمايشگاه به 
نمايش گذاشته ش�ده و از طرح هاي برگزيده 

آنها تقدير به عمل خواهد آمد. موضوعات مورد 
داوری در اين بخش به صورت زير خواهند بود:

 بخش طراحی و ساخت )شناورهای كنترل از راه دور و 
رباتهای زير سطحی(

 بخش ن�وآوری و خالقي�ت )ابداع�ات و اختراع�ات دانش 
آموزی،طرح های پژوهشی(

 بخش ترويج و فرهنگ س�ازی )ساخت ماكت، ساخت فيلم 
كوتاه، نقاشی، گرافيک و كاريكاتور، عكاسی، داستان كوتاه و 

شعر، مقاله علمی ترويجی، وبالگ نوسی(
 3-3- حوزه دانشجويی )مسابقات شناورهای هوشمند(

با همكاری دانشگاه صنعتی شريف، از طريق تشكيل و هدايت 
تيم های دانشجويی و ارائه كارگاه های آموزشی، مسابقه طراحی 
و ساخت همزمان با مراسم پايانی جشنواره برگزار خواهد شد. 
داوری تيم های شركت كننده در زمينه های طراحی، ساخت و 
بخش عملی انجام خواهد شد كه در آن از شناورها تست با بار 

و بدون بار در درياچه مسابقات گرفته می شود.
 3-4- حوزه دانشجويی )جشنواره فيلم كوتاه 90 ثانيه ای(

با همكاری دانش�گاه صنعتی امير كبير، از طريق فراخوان در 
دانش�گاه های دريايی و غير دريايی سراس�ر كشور 
آثار دريافت خواهند ش�د. ب�ا توجه به امكانات 
و بررس�ی هر چه بهتر آثار، م�دت زمان آثار 
ارس�الی به جش�نواره در مدت زمان 90 ثانيه 
تهيه می گردد. از اين رو محورهای جش�نواره 

فيلم دريا به شرح زير ارائه می گردد:
1. زندگی مردم و دريا

2. دانشگاه و دريا
3. صنعت و دريا

4. گردشگری و دريا
3-5- ايده بازار دانشجويی

مسابقات ايده بازار دريايی با هدف پرورش ايده 
های خالقانه و نوآورانه در حوزه دريا در دانشگاه 
های كش�ور برگزار خواهد ش�د. مهم ترين هدف 
برگزاری ايده بازار دانشجويی حمايت و هدايت ايده 
های برگزيده به سمت تجاری سازی خواهد بود. 

از سه نفر از ايده های برتر تقدير خواهد شد.
)ROV( 3-6-مسابقات ربات های زيردريايی

اس�المی  آزاد  دانش�گاه  هم�كاری  ب�ا 
 )ROV( قزوين،مسابقات ربات های زيردريايی
از طريق فراخوان در دانشگاه ها از طريق تشكيل 
و هدايت تيم های دانش�جويی همزمان با مراس�م پايانی 

جشنواره برگزار خواهد شد.
داوری تي�م های ش�ركت كننده در زمينه طراحی،س�اخت و 
حركت ربات انجام خواهد شد.همچنين قابليت ربات در تصوير 

برداری از زير آب از موارد مورد آزمون خواهد بود.
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نمایشگاه و کارگاه های آموزشی : 4

 4-1- نمايش�گاه آثار دانش آموزان،  دانش�جويان و 
شركت های دريايی

ب�ه منظور نماي�ش آثار برتر و آش�نايی ش�ركت 
كنندگان با حوزه دريا همزمان با مراسم اختتاميه 
و اهدای جوايز نمايشگاهی شامل موارد زير برپا 

خواهد شد: 
 ارائه طرح و دس�تاوردهای فناورانه شركت های 

دانش بنيان
 نمايش آثار دانش آموزي و دانش�جويی منتخب در 

جشنواره

4-2-   برنامه های جنبی
جهت ايجاد فضايی پويا و مفيد در جشنواره 
ملی»دريا مس�ير پيش�رفت« برنامه های زير 

همزمان با 
برگزاری جشنواره پيشنهاد می شود:

1. رونمايی از نرم افزارهای مولتی مديای دريايی ويژه 
دانشجويان و دانش آموزان

2. پخش فيلم های علمی فناوری، صنعتی و 
آموزشی برای شركت كنندگان

3. عضو گيری برای تش�كيل باش�گاه دانش 
آموزی دريا و اعالم آغاز به كار رسمی آن

4. رونماي�ی از كتاب ه�ای وي�ژه و خبرنامه ويژه     
جشنواره

5. داوری و اهدای جوايز
6. سخنرانی علمی و كارگاه های آموزشی

زمان

شرح فعاليت ها آبان95رديف

مهر

شهريور

مرداد

تير

خرداد

ت
ش

ارديبه

فروردين

اسفند94

فراخوان جشنواره 1

جمع آوری آثار و طرح ها 2

برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی 3

داوری جشنواره 4
 

هفته سوم برگزاری اختتاميه، اعالم نتايج و اهدای جوايز 5
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5 برنامه زمان بندی






