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ساير فعاليت ها در يک نگاه

معرفي
ش�رکت توسعه سازه هاي دريايي تسديد بعنوان يک پيمانکار عمومي( )GCدر صنعت نفت،
گاز ،پتروش�يمي و نيروگاهي مي باشد که توانايي اجراي امور مهندسي ،تدارک ،اجرا ،تامين
منابع مالي و مديريت پروژه هاي  EPCرا دارا مي باش�د .اين ش�رکت در هر دوحوزه خشکي
( )On shoreو فراساحل( )Off shoreفعال بوده و با داشتن گواهي نامه هاي بين المللي معتبر
از جمله تقديرنامه دوستاره تعالي سازماني ( )EFQMبا طراحي ،ساخت و نصب  11جاکت نفتي
دريايي که يکي از آنها بزرگترين سکوي نفتي خاورميانه مي باشد و همچنين اجراي حدود 300
کيلومتر خط لوله و کابل گذاري زيردريايي و خشکي در منطقه نفتي رشادت ،ايالم – سلمان و
ابوذر -نوروزاز شرکتهاي پيشرو و چابک در صنعت فراساحل کشور مي باشد.

برخي از پروژه هاي انجام شده
 اجراي خطوط لوله فلزي واحد لخته گيري تاسيسات فشار گاز سلمان ساخت پل ها ،سه پايه ها و مشعل هاي فازهاي 9و 10پارس جنوبي پروژه موتور ژنراتور گازسوز به همراه سيستم بازيافت حرارت ()CHP پروژه احداث خط لوله " 16حدفاصل آبادان تا نظاميه اهواز پروژه ساخت جاکتهاي ميدان گازي هنگام پروژه طرح اضطراري توسعه سكوي هنگام پروژه ساخت جاکتهاي فاز  19پارس جنوبي پروژه ساخت جاکتهاي ميدان نفتي فروزان-پروژه بازسازي سکوي سروش و R4ميدان نفتي رشادت

برخي از پروژه هاي در حال انجام

• اح�داث و راه ان�دازي پروژه ي�ک واحد نيروگاه
تولي�د همزمان ب�رق و بخار( )CHPب�ه ظرفيت 4
مگاوات در ايران
• ثبت رکورد فوق العاده س�اخت سکوهاي نفتي و
گازي در مدت زمان  6ماه (تا قبل از اين  8ماه بوده
است) و همچنين ثبت رکورد بي سابقه  150کيلو/
نفر /ساعت در ساخت سازه هاي فلزي حتي در شرايط تحريم.
• داشتن رکورد شش ميليون نفر ساعت کار بدون حادثه ناتوان کننده در کل پروژه ها.
• اشتغالزايي  2000نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم.
• ارتقاء 23رتبه در ميان 300شرکت برتر کشور ( )IMIاز نظرفروش و درآمد
• ادامه روند بومي نمودن تکنولوژي فراساحل در همه زمينه ها بخصوص تربيت نيروهاي انساني
متعهد براي صنعت فراساحل.
•خريد به موقع کاال و تجهيزات پروژه ها با توجه به شرايط ايجاد شده به واسطه تحريم.
• اخذ گواهي نامه صالحيت پيمانکاري «پايه يک آب ،پايه دو تأسيسات و تجهيزات ،پايه پنج
صنعت و معدن» از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ،در راستاي تأييد
کيفيت کاري ،داشتن مزيت رقابتي در مناقصات و توسعه بازار.
"• درياف�ت و ب�ه روز رس�اني م�دارک بي�ن الملل�ي سيس�تم ه�اي مديري�ت از ش�رکت
 ،TUV Rheinland Groupدر مسير سرآمدي سازماني و دريافت مدرک بين المللي رضايت
مشتري در راستاي برآورده سازي نيازها و انتظارات همه ذينفعان ،با تأکيد بر افزايش رضايت
مشتري و حفاظت از محيط زيست و رسيدن به توسعه پايدار.
• طراحي،خريد ،ساخت و نصب  11دستگاه جاکت نفتي دريايي به وزن تقريبي 22500تن

 پروژه احداث خط لوله و كابلهاي زيردريايي رشادت احداث واحد نمکزدايي لب سفيد پروژه توسعه و نوسازي سکوهاي ميدان نفتي رشادت احداث خط لوله زيردريايي و نصب تجهيزات سکو درحوزه هاي نفتي ابوذر و نوروز احداث خط لوله زيردريايي و نصب تجهيزات سکو درحوزه هاي نفتي ايالم و سلمان پروژه طرح توسعه وافزايش ظرفيت ميدان نفتي فروزان -پروژه بازسازي سکو  R4ميدان نفتي رشادت

استانداردها و گواهينامه ها
اخذ گواهي نامه صالحيت پيمانکاري " پايه يک نفت و گاز ،پايه دو تاسيسات و تجهيزات ،پايه
پنج صنعت و معدن و پايه پنج آب " از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
در راستاي تاييد کيفيت کاري ،داشتن مزيت رقابتي در مناقصات و توسعه بازار.
سيستم مديريت کيفيت ISO9001: 2009
سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001: 2007
سيستم مديريت کيفيت در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي ISO/TS 29001: 2007
سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001: 2007
سيستم مديريت يکپارچه IMS
سيستم مديريت سالمت ،ايمني ،محيط زيست و کيفيت HSEQ
سيستم رضايت مشتريان ISO 10004 : 2010

تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،ابتدای شیخ بهایی شمالی ،خیابان عرفی شیرازی پالک ،24
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سـرمقـاله

همايش پانزدهم و سند ملی توسعه صنایع دريايي
روند پرش��تاب توسعه علمي طي يک دهه اخير و نيروي پراستعداد و جوان اميدهاي فراواني را در
کشور بوجود آورده است .برنامههاي مختلف حمايتي و وجود حداقلهاي آموزشي و تحقيقاتي در
کش��ور باعث شده که خوشبختانه طي سالهاي اخير در بسياري شاخهها و زمينههاي تخصصي
بتوان جايگاه مناسبي در منطقه و دنيا کسب کرد .اين دستاوردها در بخش دريايي نيز حائز اهميت
بوده و هماکنون در منطقه و حتي در مقايسه با بسياري کشورهاي دنيا از لحاظ علمي کشور ،جايگاه
وااليي است .آمار و ارقام مرتبط با مقاالت ،دانشجويان ،استادان و مراکز تحقيقاتي بخوبي اين موضوع
را نمايش ميدهد و اميد است اين روند همچنان ادامه داشته باشد.
اما آنچه تمامي کش��ورها بصورت جدي دنبال ميکنند؛ تبديل علوم و فناوريهاي حاصلش��ده به
محصوالت نهايي و ايجاد اقتصادي متکي بر دانش اس��ت .بعبارت ديگر اگرچه توس��عه علم داراي
ارزشهاي مختلفي است؛ ولي اکثر دولتها سرمايهگذاري خود را در اين مسير بصورت هدفمند و
در جهت دستيابي به درآمدهاي بيشتر ملي و شکوفايي اقتصادي انجام ميدهند .اين موضوعي است
که سياستها و مکانيزمهاي مناسبي را طلب ميکند و مسلما بدون هماهنگي بين برنامههاي علمي،
اجتماعي ،صنعتي و اقتصادي نتيجه مناسب محقق نخواهد شد.
در حوزه صنايع دريايي و در آستانه آغاز پانزدهمين همايش صنايع دريايي ،شاهد رشد قابل توجه
و شايد بينظير دستاوردهاي علمي هستيم که مقاالت علمي اساتيد و صاحبنظران دانشگاهها و مراکز
علمي کشور بيانگر آن است .اما هنوز هم دولتمردان و سياستگزاران کشور برنامه مشخصي براي
تبديل اين علم به ثروت ندارند و الزم است هرچه سريعتر و بصورت جامع اين مسأله مورد توجه قرار
گيرد .در اين راستا ،اقدام شورايعالي انقالب فرهنگي در جهت اجرايي شدن نقشه جامع علمي کشور و
تعيين حوزه صنعت دريايي بعنوان يکي از اولويتهاي مهم ،مثبت و اميدوارکننده بوده و انتظار ميرود
که جامعه دريايي کشور و کليه مراکز و صنايع مرتبط از اين فرصت استثنايي استفاده برده و بتوانند
زنجيره توليد ارزش اين حوزه استراتژيک را در قالب سند ملي توسعه صنايع دريايي کامل نمايند.
بر اين اساس ،همايش پانزدهم ميتواند محل مناسبي براي بررسي ابعاد مسأله و ارزيابي روند
طيشده و اقدامات آتي براي تدوين اين سند مهم باشد .اميد است در آينده نزديک و با تصويب
س��ند فوق بتوان جايگاه مناس��بي براي صنعت دريايي در برنامهها و سياستهاي کالن کشور
مشخص ساخت.
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درانتظارنقشجديتر
انجمن مهندس��ي دريايي ايران از پس بيش از  15س��ال فعاليت علمي و
تخصصي در کش��ور و تالش ب��راي حض��ور در حوزههاي مختلف
اجرايي ،تقنيني و رس��انهاي بعنوان س��خنگوي جامعه دريايي کش��ور
اينک نهادي تأثيرگذار در ميان مجموعههاي دريايي کش��ور محس��وب
ميش��ود .مجموعهاي چنان مؤثر و توانمند که حتي مخالفان و منتقدان
برخي سياس��تهاي آن نيز نميتوانند آن را ناديده انگارند و از اين رو،
ميکوشند با مشارکت در روند فعاليتها و برنامههاي آن نظرات خويش
را اعم��ال کنند .البته اين جايگاه و موقعي��ت ،حجم انتظارات و مطالبات
جامعه دريايي از انجمن را نيز افزايش داده است .از اينرو ،انجمن از يک
سو ،نيازمند توسعه ساختاري و تعريف نهادهاي جديد براي پاسخگويي
به اين انتظارات اس��ت که بخش عمدهاي از اين امر در قالب ش��کلدهي
کميتههاي تخصصي جديد و نيز تعريف پستهاي جديد سازماني براي

پيگيري برنامههاي کاري تازه صورت گرفته اس��ت .اما از سوي ديگر،
انتظارات اصلي جامعه دريايي اجرايي شدن و ثمربخش بودن مجموعه
تصميمها و پيشنهادهايي است که از طريق کميتههاي تخصصي اتخاذ و
نهايتا از سوي هيأت مديره انجمن به مراجع مسؤول ارائه ميشود .در
اين بخش ،همچنان چالشهايي ج��دي وجود دارد .با اين حال ،اظهارات
اميدبخش رييسجمهوري در نخستين روزهاي کاري مبني بر واگذاري
امور ب��ه انجمنهاي علمي و تخصصي اين انتظار را که بتوان در آينده
نقشي جديتر را براي انجمن مهندسي دريايي ايران و ساير تشکلهاي
تخصصي دريايي در روند تصميمگيري و تصميمسازي شاهد بود؛ شکل
داده اس��ت .در فصل اول ويژهنامه همايش ،مسؤوالن انجمن مهندسي
دريايي ايران ضمن گزارش فعاليتهاي خود به جامعه دريايي ،چالشها
و انتظارات موجود در بخشهاي مختلف از دولت جديد را برشمردهاند.

دکتر محمد سعيد سيف ،دبير پانزدهمين همايش صنايع دريايي:

بايد در صحنه تصميمگيري دولت جديد حاضر بود
«در همايش يازدهم انش��اءاهلل به دنبال اين خواهيم بود که تعامل مثبت و جامعي بين مراکز دريايي کش��ور و دولتمردان برقرار
شود» .دکتر محمد سعيد سيف ،دبير پانزدهمين همايش صنايع دريايي ،در گفتوگو با ويژهنامه همايش با بيان اين مطلب ميگويد:
«طبيعتا ،اولين گام در اين مسير تشريح جايگاه استراتژيک و مهم اين صنعت براي تصميمگيرندگان است» .ديدگاههاي دکتر سيف
درباره شرايط کنوني صنعت دريايي کشور در اين گفتوگو تبيين شده است.
که تعامل مثب��ت و جامعي بين مراکز د ريايي
کشور و د ولتمرد ان برقرار شود  .طبيعتا ،اولين
گام د ر اين مسير تشريح جايگاه استراتژيک و
مهم اين صنعت براي تصميمگيرند گان است.
اميد واري��م د ر کنار اين موضوع ،مش��کالت و
مس��ايل صنايع د ريايي کش��ور نيز مطرح و با
همکاري و عنايت مسؤوالن روشهاي بهبود و
پيشرفت تشريح شود .

انجمن مهند س�ي د ريايي از زمان تشکيل
د ولت مکاتبات و جلس�اتي با مسؤوالن د ولت
يازد هم د اشته اس�ت .ارزيابي شما از رويکرد
اين د ولت به حوزه د ريا و نيز نوع تعامل آن با
انجمنهاي تخصصي تاکنون چيست؟

بهطور کلي ،عالقمن��د ي و زمينه بهتري براي
تعامل فراهم شد ه و اميد واريم اين روند اد امه
د اشته باشد  .ولي آنچه مالحظه شد ه ،چند ان
تفاوتي با گذش��ته ند اش��ته و هنوز هم صنعت
د ريايي کش��ور همچنان مظلوم واقع ميشود .
بايستي د ر سطح باالي مملکت توجه جد ي به
اين موضوع صورت گيرد و مزيتهاي کشور به
صورت کامل د ر بخش د ريا مورد بهرهبرد اري
قرار گيرد  .مس��لما ط��ي ماهه��اي آيند ه اين
مس��ائل ش��فافتر خواهد ش��د  .د ر اين ميان،
الزم اس��ت صنايع د ريايي کشور با توان هرچه
بيشتر د ولتمرد ان را د ر جريان شرايط ،مسايل
و پيشنهاد هاي خود قرار د هند .

همزمان ب�ا پايان د ولت د هم ،ش�ورايعالي
صنايع د ريايي گزارش�ي از روند فعاليتهاي
خود منتشر کرد  .ارزيابي شما از روند فعاليت
اين شورا د ر د ولت قبل چيست و چه انتظاراتي
د ر اين زمينه از د ولت يازد هم د اريد ؟

آقاي د کتر! برگ�زاري پانزد همين همايش
صنايع د ريايي با نخس�تين ماهه�اي فعاليت
د ول�ت يازد ه�م همزم�ان ش�د ه اس�ت .اين
موض�وع ،چ�ه تأثيري ب�ر برنامهه�ا و اهد اف
همايش امسال خواهد گذاشت؟

مس��لما د ر ش��روع کار د ول��ت جد ي��د
بس��ياري برنامهه��ا د ر ح��ال تد وي��ن بود ه و
هد ف گذاريهاي��ي نيز ص��ورت ميگيرد  .د ر
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وزارتخانهها و بخشه��اي مختلف اين امر د ر
حال وقوع اس��ت و اي��ن مراک��ز و ارگانهاي
د ريايي کش��ور هس��تند که باي��د د ر صحنه
حاض��ر ب��ود ه و جهت د ر نظر گرفتن مس��ائل
و پيش��نهادات خود پيگي��ري الزم را بنمايند .
بر اين اس��اس ،فرصت و ش��رايط فراهمش��د ه
ميتوان��د بس��يار مفي��د باش��د و د ر همايش
يازد هم انش��اءاهلل به د نبال اي��ن خواهيم بود

شورايعالي صنايع د ريايي يکي از محوريترين
و مهمترين د ستاورد هاي بخش د ريايي کشور
طي يک د هه گذشته بود ه و بنابرنظر بسياري
از د س��تاند رکاران اب��زار و ظرفيت مناس��بي
اس��ت .اما آنچه تاکنون از جلس��ات فوق و کال
قان��ون توس��عه و حماي��ت از صناي��ع د ريايي
حاصل شد ه ،با اين ظرفيتها همخواني ند ارد .
انجمن مهند س��ي د ريايي ايران براي استفاد ه
بهينه از اين ظرفيت تالشهاي زياد ي د اشته

Marine Engineering
و هميش��ه اجراي آن را بعنوان يکي از اهد اف
همايشهاي صنايع د ريايي د نبال شد ه است.
بخش د ريايي کش��ور تنها ابزار د ر د س��ترس
خ��ود و تنها تريب��ون خود د ر د ول��ت را اين
ش��ورا ميد اند  .بنابراين ،بايد به صورت جد ي
از اين مس��ير اس��تفاد ه کرد  .لذا مناسب است
هرچه س��ريعتر برگزاري جلس��ات شورايعالي
صنايع د ريايي برنامهريزي و انشاءاهلل با حضور
رييسجمه��ور و وزراي مرتب��ط موض��وع ب��ه
صورت جامع ارزياب��ي و روشهاي حمايت از
اين صنعت استراتژيک تد وين شود .

بخشه�اي مختلف صنايع د ريايي كش�ور
طي س�ال گذشته بيش از هرگاه با چالشهاي
ناش�ي از تحريمها مواجه شد هاند  .اما د ر يک
ماه اخير شاهد رفع تحريم برخي مجموعههاي
مه�م د رياي�ي از جمله کش�تيراني جمهوري
اسلامي و تأسيس�ات د ريايي با حکم د اد گاه
اروپ�ا بود هاي�م .آيا با توجه ب�ه روند تحوالت
سياس�ي ميتوان چش�ماند ازي از بازگش�ت
سريع رونق به فعاليتهاي د ريايي را د اشت؟

مسلما اين روند ميتواند تأثيرات مثبتي د اشته
باشد و فعاليت شرکتهاي د ريايي کشور را با
تس��هيالت بهتري همراه سازد  .ولي با توجه به
اينکه بس��ياري از عوامل د يگر د ر اين مس��ير
تأثيرگذار هس��تند  ،فعاليت گس��ترد ه و جامع
بخش د ريايي مستلزم رفع مشکالت و مسائل
د يگري نيز خواهد ب��ود  .از جمله ،محد ود يت
ص��اد رات نف��ت ،کمب��ود تزري��ق بود ج��ه به
پروژههاي د ريايي و عد م توجه مس��ؤوالن رد ه
باالي کشور به اين حوزه .بنابراين ،اميد واريم با
رفع اين مشکالت و مسائل فعاليت همهجانبه
و جد ي بخش د ريايي کشور را شاهد باشيم.

با توجه به طرح ش�عار «حماي�ت از توليد
ملي و کار و سرمايه ايراني د ر صنايع د ريايي و
د ريانورد ي» د ر همايش چهارد هم ،آيا د ر يک
سال گذشته ش�اهد حمايت د ولت ،بانکها و
ساير مراکز مرتبط از صنايع د ريايي بود هايم؟

متأسفانه سال گذش��ته و با توجه به تغييرات
صورتگرفته د ر د ولت ،اين امکان فراهم نشد .
به عبارت د يگر ،اگر خوشبينانه به موضوع نگاه
کنيم؛ شرايط فراهم نبود ه است .ولي متأسفانه
به نظر ميرس��د هنوز هم جلب حمايت د ولت
نيازمند فضاس��ازي و تالش بيشتر صنعتگران
د ريايي کشور است.
د ر ماهه�اي اخي�ر اخب�ار نگرانکنند هاي
از وضعي�ت کشتيس�ازيهاي عمد ه کش�ور
همچون صد را ،ايزوايکو ،اروند ان و صد رااميد
چابهار منتش�ر شد ه است که عموما به تبعات
واگذاري آنها برميگ�رد د  .آيا همايش صنايع
د رياي�ي تصميم ن�د ارد اين موض�وع را بطور
ويژه د ر د ستور کار قرار د هد ؟

اين مسائل به صورت مستمر د ر هيأت مد يره
انجمن و کميتههاي تخصصي بررسي و ارزيابي
ميشوند  .بر همين اساس نيز راجع به مسائل
ف��وق ،اظهارنظ��رات و مکاتباتي صورت گرفته
است .بطور کلي ،انجمن اينگونه واگذاريهاي
بد ون برنامه و کنترل را نتيجهبخش نميد اند
و اعتقاد د ارد خصوصيس��ازي يک امر مثبت
و مفي��د اس��ت؛ ول��ي اينگونه رفتاره��ا که با
بخ��ش د ريايي کش��ور ميش��ود  ،توجيهپذير
نيس��ت .ش��رکتهاي فوق با س��الها تالش و
سرمايهگذاريهاي فراوان ايجاد شد ه و هريک
ويژگيهاي منحصربهفرد ي براي کشور د ارند .
بر اين اساس ،الزم است د ولت ابتد ا از استفاد ه
مناس��ب آنها مطمئن ش��ود و س��پس آنها را
واگذار کند  .د ر صورتي که اين موضوع مد نظر
نباش��د  ،مطمئن��ا براي کش��ور يک خس��ارت
ملي و ض��رر اجتماعي خواهد ب��ود  .بنابراين،
اميد واري��م ب��ا پيگيريه��اي صورتگرفت��ه
اي��ن خصوصيس��ازيها و تغيي��ر مد يريتها
کنترلش��د ه ص��ورت گيرد تا بخ��ش د ريايي
کشور تضعيف نشود و بتواند مزيتهاي کشور
د ر اين حوزه را اس��تفاد ه و براي کش��ور خلق
ارزش کند .

جنابعالي اخيرا د ر جلس�ه س�تاد اجرايي
هماي�ش ،از توج�ه ويژه هماي�ش پانزد هم به
پ�ارس جنوبي خب�ر د اد يد  .برنامه مش�خص
همايش د ر اين زمينه چيس�ت و ب�ا توجه به
بازگش�ت مهند س زنگنه و جمعي از مد يران
برجس�ته و باس�ابقه نفت به اي�ن وزارتخانه،
براي تقويت صنايع د رياي�ي چه انتظاراتي از
وزارت نفت د ر د ولت يازد هم د اريد ؟

مس��لما بايس��تي پارس جنوبي بعنوان يکي از
پروژههاي بزرگ کشور در همايش مورد توجه
باش��د .توانمنديهاي کشور در حوزه فراساحل
مرهون اين پ��روژه و خواس��ت وزارت نفت در
بوميس��ازي اين صنعت بوده است .ما هميشه
بخش دريايي کشور تنها ابزار در دسترس
خود و تنها تريبون خود در دولت را
شورايعاليصنايعدرياييميداند
بنابراين ،بايد به صورت جدي از اين مسير
استفاده کرد .لذا مناسب است هرچه سريعتر
برگزاريجلساتشورايعاليصنايعدريايي
برنامهريزي و انشاءاهلل با حضور رييسجمهور
و وزراي مرتبط موضوع به صورت جامع
ارزيابي و روشهاي حمايت از اين صنعت
استراتژيکتدوينشود

معتقد بودهايم که در صنايع بزرگ و استراتژيک
همچون صنعت فراس��احل ،صنعت سدس��ازي
و نيروگاهس��ازي و موارد مشابه خواست و عزم
دولتم��ردان و در اي��ن حوزه بخص��وص آقاي
مهندس زنگنه بس��يار تأثيرگذار بوده است .بر
اين اساس اميدواريم چنين عزمي به طور کامل
در همه بخشهاي صنعت دريايي ايجاد شود و
تمامي مزيتهاي کش��ور به صورت کامل مورد
بهرهبرداري قرار گيرد .هماکنون در بخشهايي
مثل خدم��ات درياي��ي ،حف��اري ،تعميرات و
پش��تيباني ميادي��ن نفتي و تأمي��ن تجهيزات
کارهاي زيادي براي صنايع دريايي کشور وجود
دارد که اميدواريم با خواست کارفرمايان محترم
در حوزه وزارت نفت ،ش��اهد استفاده کامل از
توان کشور باشيم.

برگزاري مکرر هماي�ش صنايع د ريايي د ر
کي�ش ،انتقاد هايي را از س�وي برخي فعاالن
و مراک�ز د ريايي د ر پي د اش�ته اس�ت .د ليل
اين امر چيس�ت و انجمن مهند س�ي د ريايي
و برگزارکنند گان هماي�ش چه برنامهاي براي
توج�ه بيش�تر به مناط�ق محروم س�احلي و
د ريايي د ارند ؟

انجمن پس از حد ود  15سال به اين جمعبند ي
رس��يد ه که براي ي��ک نمايش��گاه بينالمللي
مناسب ،کيش مکان مناسبي است و هماکنون
حد ود  10س��ال اس��ت که اين نمايشگاههاي
د وس��االنه د ر کيش برگزار ميشود  .البته بايد
به استانها و مراکز د يگر نيز توجه کرد  .طبق
برنامه ،قرار است د ر س��الهايي که نمايشگاه
د ريايي د ر کيش برگزار نميش��ود  ،همايشها
د ر اس��تانها و بناد ر د يگر نيز به تناوب برگزار
شود  .ضمن آنکه اينگونه تثبيت محل برگزاري
نمايشگاهها مس��أله جد يد ي د ر د نيا نيست و
مثال نمايش��گاه د وس��االنه د ريايي هامبورگ،
س��نپترزبورگ و ش��انگهاي همه همينگونه
هستند .
ب�ا توجه به حضور مهند س ترکان د ر رأس
ش�وراي هماهنگ�ي مناط�ق آزاد و برگزاري
همايش د ر کيش ،چه انتظاري براي اس�تفاد ه
از ظرفي�ت مناط�ق آزاد و ويژه براي توس�عه
صنايع و فعاليتهاي د ريايي د اريد ؟

آقاي مهن��د س ترکان تقريب��ا از همان اولين
هماي��ش د ر جريان اي��ن رويد اد ب��ود ه و د ر
س��متهاي مختلف همکاري و حمايت جد ي
از صنايع د ريايي د اش��تهاند  .اميد واريم د ر اين
س��مت نيز با توجه به ارتباط موضوع با مناطق
آزاد اين حمايت د وچند ان ش��د ه و د ر مناطق
آزاد  ،موضوع صنعت د ريا به صورت يک برنامه
مح��وري مورد توجه ق��رار گرفته و در مناطق
آزاد ش��اهد يک حرکت ج��دي در اين حوزه
باشيم.
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پيشنهاد رييس هيأت مديره انجمن براي طرح در همايش پانزدهم:

مشاوردرياييرييسجمهورمنصوب
و مأمور ارتقاي سطح مديريت کالن دريايي شود

قبل چيست و چه انتظاراتي د  ر اين زمينه از د  ولت
يازد  هم د  اريد  ؟

رييس هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران يک پيشنهاد مشخص به دولت جديد
دارد و معتقد اس��ت همايش پانزدهم جاي مناسبي براي طرح آن خواهد بود .مهندس
حس��نرضا صفري دراينباره ميگويد« :پيش��نهاد دارم که ضمن انتصاب مش��اور
دريايي براي رييسجمهور ،ايشان مأمور ارتقاي سطح مديريت کالن صنايع دريايي و
دريانوردي در کشور شود و شيوهنامه گزينش و انتخاب مديران اجرايي را تدوين کند
تا انش��اءاهلل نخبگان جامعه دريايي در رأس کار قرار گيرند» .صفري در اين گفتوگو
به مسايل مبتالبه جامعه دريايي از قبيل تحريمها ،نوع واگذاري صنايع کشتيسازي،
فعاليتهاي انجمن و چشمانداز تعامل با دولت جديد پرداخته است.

گرچه ش��ورايعالي صنايع د  ريايي د  ر ساختارسازي
براي اين شورا و تشکيل تعد  اد   معد  ود  ي جلسه موفق
عمل کرد  ؛ اما ش��ورايعالي صنايع د  ريايي انتظارات
جامعه د  ريايي و اين انجمن را برآورد  ه نساخت که
د  اليل مختلفي ميتوان براي آن برشمرد   .از جمله:
 .1جامع��ه د  ريايي به اين باور رس��يد  ه که جايگاه
استراتژيکصنايعد  ريايينيازمند  وزارتخانه،معاونت
رياست جمهوري ،کميسيون تخصصي د  ر مجلس
و ...اس��ت .لذا بايس��تي د  ولت جد  يد   با به رسميت
شناختي اهميت و وزن اين صنعت مد  يران کشوري
د  ريايي را د  ر رأس اين شورا بگمارد  .
 .2طوالني شد  ن زمان اجراي قانون از زمان تصويب
آن و تغييرات زياد   وضعيت اقتصاد  ي ،سياس��ي و
اجتماعي جامعه ضمن از حيز انتفاع اند  اختن مفاد  ي
از آن ،اش��کاالتي رانيز د  ر قانون شکل د  اد  ه که الزم
اس��ت د  ر اين خصوص ضمن اجراي همين قانون،
سريعا بازنگري شود  .

بخشهاي مختلف صنايع د  ريايي كش�ور طي
س�ال گذشته بيش از هرگاه با چالشهاي ناشي از
تحريمها مواجه شد  هاند   .اما د  ر يک ماه اخير شاهد  
رف�ع تحريم برخي مجموعههاي مه�م د  ريايي از
جمله کش�تيراني جمهوري اسالمي و تأسيسات
د  رياي�ي با حکم د  اد  گاه اروپ�ا بود  هايم .آيا با توجه
به روند   تحوالت سياس�ي ميتوان چش�ماند  ازي
برگزاري پانزد  همين همايش صنايع د  ريايي با مکاتبات و جلس�اتي با مس�ؤوالن د  ولت يازد  هم از بازگش�ت سريع رونق به فعاليتهاي د  ريايي را
نخس�تين ماههاي فعاليت د  ولت يازد  هم همزمان د  اشته اس�ت .ارزيابي ش�ما از رويکرد   اين د  ولت د  اشت؟
شد  ه است .انجمن د  ر جهت استفاد  ه از اين فرصت به ح�وزه د  ريا و نيز نوع تعام�ل آن با انجمنهاي تحريمهاي ايجاد  شد  ه تحريمهاي يکشبه نيست
تخصصيتاکنونچيست؟
چه برنامههايي را د  ر د  ستور کار د  ارد  ؟
که انتظار د  اش��ته باشيم يکشبه نيز رفع شود   .اما

همانطور که اشاره کرد  يد   ،د  ر ابتد  اي فعاليت د  ولت
بويژه د  ر زمان گزينش وزرا طي جلسات ومکاتبات
مختلف و يا از راههاي د  يگر نقطه نظرات اين انجمن
نيز د  ريافت ش��د  ه اس��ت؛ اما گرچه نمود   عيني از
انعکاس نظرات جامعه د  ريايي د  ر برنامهها و کارهاي
د  ولت د  يد  ه نميشود   ،اما د  ولت تد  بير و اميد   کماکان
با تد  ابير ويژه خود   اميد   را د  ر د  ل انجمنها و جامعه
حفظ کرد  ه است .نکته قابل عرض د  ر اين خصوص
اين است که د  ر صورتي که به صورت نظاممند   نقش
جايگاه و حضور انجمنها د  ر د  س��تگاههاي د  ولتي با توجه به طرح شعار «حمايت از توليد   ملي و کار
تثبيت نشود   ،اين مشکل براي ابد   باقي خواهد   ماند   .و سرمايه ايراني د  ر صنايع د  ريايي و د  ريانورد  ي» د  ر

همانطور ک��ه پيش از اي��ن د  ر قالب مصاحبهها و
نشست خبري همايش اعالم شد  ه ،انجمن از زمان
آغاز به کار د  ولت جد  يد   د  ر قالب مکاتبات و جلسات
مختلف د  ر جهت تعامل و ارتباط با مس��ؤوالن اين
د  ولت و ش��خص رييسجمهور تالش کرد  ه است و
هم به صورت عام ،اهميت و مسايل صنعت د  ريايي
را مطرح کرد  ه و هم موضوعات خاصي چون مسايل
اخير شرکت صد  را و يا ساخت د  کلهاي د  ريايي را
پيگير شد  ه است .طبعا ،پانزد  همين همايش صنايع
د  ريايي نيز از اين جهت فرصت ويژهاي اس��ت که
اميد  واريم با حضور پررنگ وزرا و مس��ؤوالن د  ولت
روند   حمايتهاي د  ول��ت يازد  هم از صنايع د  ريايي همزمان با پايان د  ولت د  هم ،شورايعالي صنايع همايش چهارد  هم ،آيا د  ر يک سال گذشته شاهد  
پررنگتر و جد  يتر شود  .
د  ريايي گزارشي از روند   فعاليتهاي خود   منتشر حماي�ت د  ولت ،بانکها و س�اير مراک�ز مرتبط از

نکته مهم براي جامعه د  ريايي اين است که د  ر زمان
اعمال تحريمها شاهد   بود  يم که با برگزاري جلسات
مختلف و تد  وين برنامههاي مختلف مقابله با تحريم
و بس��تههاي حياتي جامعه د  ريايي د  ر صد  د   کمتر
کرد  ن تبعات آن د  اش��ت .بنابراين ،د  ر اين زمان نيز
الزم اس��ت که مجد  د  ا کارگروهي براي برنامهريزي
مناس��ب براي خروج از تحريمها و همچنين عد  م
صد  مه د  يد  ن زيرساختهاي ايجاد   شد  ه و برگشت
به عقب ،تشکيل شود  .

انجمن مهند  سي د  ريايي از زمان تشکيل د  ولت کرد   .ارزيابي شما از روند   فعاليت اين شورا د  ر د  ولت صنايعد  رياييبود  هايم؟
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به ص��ورت قاطع ميتوان گفت د  ر طول يکس��ال و ويژه براي توس�عه صنايع و فعاليتهاي د  ريايي
گذش��ته بويژه به د  ليل تحريم يا کار اساسي انجام د  اريد  ؟

کميتهها در يکي از استانهاي کشور اتفاق بيفتد که
به کمک اين الگوسازي ميتوان برنامه تأسيس اين
کميتهها در استانهاي ديگر را با سرعت بيشتري
پيگي��ري کرد .هماکنون راهان��دازي اين کميته در
استان هرمزگان مراحل پاياني خود را ميگذراند که
جا دارد از عزيزاني که در اين راه زحمت کشيدهاند
بويژه مهندس قاسميزاده بعنوان مسؤول هماهنگي
و پيگيري ايجاد اين کميته ،قدرداني کنيم.

نش��د  ه و يا هر آنچه که انجام شد  ه ،د  ر راستاي اين
شعار بود  ه است .اميد  واريم با رفع وکاهش تحريمها
اين موضع مد  يران د  ريايي و صنعتي کشور ضمن
انجام کارهاي ويژه و اساسي حفظ شود  .

خوشبختانه جناب مهند  س ترکان اشراف کاملي بر
صنايع د  ريايي د  ارند   .انتظار ميرود   با حضور ايشان د  ر
اين شورا بتوان مشکالت تبيين راهکارهاي بازارسازي
براي صنايع د  ريايي به کمک تسهيل وارد  ات و صاد  رات
د  ر مناطق آزاد   و همچنين تس��هيل نيازمند  يهاي
ساخت کشتي د  ر ايران فراهم کرد   .اميد  واريم ايشان
از طريق مناطق آزاد   بعنوان مشتري صنايع د  ريايي عليرغم فعالي�ت کميتههاي تخصصي انجمن
نيز به اين صنايع سفارش د  هند   و خد  مات ساحلي ،مدتهاس�ت ش�اهد ارائ�ه طرحه�اي اجراي�ي و
بانکرينگ و فراساحلي اين مناطق توسعه يابد  .
پيگيريهاي مش�خص از سوي کميتهها نيستيم

 .1د  ر صورت��ي ک��ه قواني��ن حمايت��ي از صنعت
کشتيسازي ند  اريم و يا اجرايي نميشود   تا صنعت
کشتيس��ازي را براي بخش خصوصي نيز سود  آور
کند   ،واگذاري ش��رکتهاي کشتيسازي به بخش
خصوصي به ج��ز تعطيلي آنها نتيج��هاي د  ر پي
نخواهد   د  اشت؛ کمااينکه صد  را اميد   چابهار تعطيل
شد  ه و اميد  ي به جز اين نيز براي صد  را ند  اريم.
 .2اصوال واگذاري کار و پروژهها و اينگونه شرکتها
به مراکزي چون قرارگاه خاتماالنبياء نيز اشتباه است.
زيرا اگر قرارگاه خاتماالنبياء قرار است د  ر پروژههاي
عمراني حضور د  اشته باشد   با د  ستهبند  ي خاصي که
مسؤوالن آن د  ارند   ،بايستي با توجه به آنکه وابستگي
زياد  ي به د  ولت و نيروه��اي نظامي د  ارند   ،اينگونه
پروژههاي عمراني را به صورت غيرانتفاعي ،خيريه
و از منابع خود   انجام د  هند  ؛ نه آنکه از منابع کشور
و بعنوان يک رقيب ترک تش��ريفات ش��د  ه بخش
خصوصي براي کس��ب د  رآمد   و سود   د  ر شرکتها
و پروژههاي مختلف حضور د  اشته باشند   .وضعيت
کنوني ص��د  را نتيجه واگذاري غل��ط آن به بخش
خصوصي وابسته ويژه است.
ام��ا د  ر خصوص ايزوايک��و ،اصوال واگ��ذاري آن به
شرکتهايوابستهوزارتد  فاعنيزهمانخصوصيات
واگذاري صد  را را د  ارد   و ميتواند   همين تبعات را به
د  نبال د  اشته باشد   .اما د  ر صورتي که صنايع د  فاعي
به ظرفيتهاي ايزوايکو نياز د  ارند   ،ميتوانند   اين مهم
را از طريق قرارد  اد  هاي اجاره و يا واگذاري پروژهها و
اجراي مشترک آنها بد  ون آنکه برند   ايزوايکو نظامي
شود   ،اس��تفاد  ه کنند   .د  ر اين خصوص اين انجمن
ضمن اطالعرس��اني عمومي منس��جم و حجيم از
طريق سايت ماريننيوز مکاتبات مختلفي را با مراجع
مختلف و هچنين مالقاتهايي را با مسؤوالن انجام
د  اد  ه و اميد  وار است توانسته باشد   موضوع را پيگيري
کرد  ه باشد  .

تعميرات اصوال عالوه بر تمام ويژگيهاي خاص خود  ،
يک بازار مس��تمر و س��ود  د  ه است .صنعت تعميرات
عموما بعنوان پايه تمرين کشتيسازي مطرح است.
از طرفي د  ر حال حاضر به د  ليل نبود   س��فارشهاي
ساخت کش��تي و رکود   کارخانجات کشتيسازي با
توجه به ل��زوم تعميرات اد  واري ،مقطعي و س��فري
کشتيها ميتوان کشتيسازيها را به سمت اين بازار
سوق د  اد  ه ،از طرفي به کمک آن با انجام اين فعاليت
س��ود  آور زمينه تقويت ساخت کشتي د  ر ايران را نيز
فراهم کرد   .انجمن ضمن اطالعرساني به کارخانجات
کشتيسازيوکمکد  ربازاريابيآنانسعيکرد  بهساير
شرکتهايکشتيرانيعمد  هانگيزههايسرمايهگذاري
د  ر اين بخش را د  ر کشتيسازيها بد  هد   .همچنين،
صند  وق توسعه صنايع د  ريايي د  ر اقد  امي قابل تقد  ير
تصميم به اعطاي تسهيالت د  ر اين زمينه گرفته که
اميد  واريم هر چه سريعتر اجرايي شود  .

شخصا ميپذيرم که کميتههاي تخصصي انجمن
ميتوانند کارآمدتر عمل کنند ،اما ما بعنوان هيأت
مديره انجم��ن تصميم گرفتهايم در رون��د اداره و
تصميمگيري و تصميمسازي کميتهها نقش خاصي
نداشته باشيم تا کميتههاي تخصصي بتوانند خود
بعنوان انجمنهاي تخصصيتر در هر رشته کاري
امور خود را به ص��ورت يک هيأت مديره جنبي و
تخصص��ي پيگيري کنند .با تجه ب��ه نبود اينگونه
کميتهها ،روند رشد و توسعه کميتهها نشان ميدهد
که ميتوان انتظار داشت با تجربه و توسعه بيشتر،
آنها در آينده انتظارات بيشتري را برآورده ساخت.
گرچه هماکنون نيز اين کميتهها فعاليتهاي قابل
تقديري انجام ميدهند .بعنوان مثال ،جمعبندي
نظرات جامعه دريايي در يک کميته تخصصي کار
بسيار سختي اس��ت که در حال حاضر در انجمن
انجامميگيرد.

در استانهاي ساحلي ايران مستقر است .تشکيل
کميتههاي استاني اصوال ميتواند بازخوردي باشد
به نيازهاي اعضاي انجمن مهندسي دريايي ايران که
عمدتا در اين مناطق مس��تقر هستند .از طرفي ،با
رشد و توسعه صنايع دريايي و دريانوردي هماکنون
تعداد زيادي از نخبگان جامعه دريايي در اين مناطق
اقامت دارند و نبايستي انجمن خود را از استعدادهاي
اين عزيزان محروم س��ازد .انجم��ن در نظر دارد از
طريق افراد عالقهمند و پيگير اين کميتهها را شکل
دهد .کميتههاي استاني بهنوعي پيگيري وظايف و
مسؤوليتهاي انجمن و همچنين انتقال مطالبات
و نيازمنديه��اي منطقه به هيأت مديره انجمن را
برعهده خواهند داشت .اميد ميرود اين کميتهها
باتوجهبهحضورمهند  سترکاند  ررأسشوراي در حالت ايدهآل به سوي هيأت مديرههاي استاني
هماهنگي مناطق آزاد   و برگزاري همايش د  ر کيش ،انجمن با اختيارات و مس��ؤوليتهاي تام بروند .اما
چه انتظاري براي اس�تفاد  ه از ظرفيت مناطق آزاد   به نظر ميرس��د فاز اجرايي امس��ال راهاندازي اين

تجربه کار انجمني نشان ميدهد که مملکت ما با
کار نظاممند و قانونمند فاصله زيادي دارد و رشد و
توسعههاي ايجادشده معموال به دست افراد توانمند
و با اراده خاص انجام شده است .جهت ايجاد تحول
اساس��ي در جامعه دريايي ما هم بايستي اين افراد
بااراده و توانمند را شناسايي کرده و در رأس کار قرار
دهيم و آنها را حمايت کنيم و بين آنها اتحاد ايجاد
کنيم .همچنين ،اين سطح مديريت را بايستي در
ارکان دولت و حاکميت ارتقاء دهيم .بنابراين ،ضمن
احترام به رأي ساير عزيزان که در قطعنامه گنجانيده
خواهد شد؛ پيشنهاد دارم که ضمن انتصاب مشاور
درياي��ي براي رييسجمهور ،ايش��ان مأمور ارتقاي
سطح مديريت کالن صنايع دريايي و دريانوردي در
کش��ور شود و شيوهنامه گزينش و انتخاب مديران
اجرايي را تدوين کند تا انش��اءاهلل نخبگان جامعه
دريايي در رأس کار قرار گيرند.

د  رماههاياخيراخبارنگرانکنند  هايازوضعيت
کشتيس�ازيهاي عمد  ه کش�ور همچون صد  را،
ايزوايکو ،اروند  ان و صد  رااميد   چابهار منتشر شد  ه
است که عموما به تبعات واگذاري آنها برميگرد  د  .
ارزيابي انجمن از وضعيت اين شرکتها چيست و
چه اقد  اماتي را جهت پيگيري مسايل آنها صورت جنابعالي اوايل امس�ال از توج�ه ويژه انجمن
به بحث تعميرات ش�ناور سخن گفتيد   .د  ليل اين
د  اد  ه است؟
د  رخصوص صد  را و صد  را اميد   چابهار به نظر اينجانب رويکرد   چيس�ت و چه اقد  اماتي از س�وي انجمن
صورت گرفته است؟
د  و نکته اساسي قابل طرح است:

و به نظر ميرسد صرفا برگزاري جلسات مقداري
منظمتر شده است .بعنوان رييس انجمن اين نقد
را ميپذيري�د و چ�ه راهکاري براي بهب�ود روند
فعاليتهاداريد؟

يکي از برنامههاي اعالمي انجمن در خط مشي ب�ا توجه ب�ه ارزياب�ي نزديکي ک�ه از وضعيت
امسال راهاندازي کميتههاي استاني است .اهداف ،بخشهايمختلفدرياييداريد،مهمترينموضوع
سازوکار و روند اجراي اين امر چيست؟
پيشنهادي شما جهت طرح و بررسي در همايش و
مستحضريد که صنايع دريايي و دريانوردي اصوال قطعنامهپايانيچيست؟
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مهندس اسداهلل گرامي ،دبير کميتههاي تخصصي انجمن:

مسؤوليت انجمن در دولت جديد سنگينتر است

براي بهبود روند فعاليتها د اريد ؟

کميتههاي تخصصي انجمن مهندس��ي درياي��ي ايران بعنوان مح��ور و مبناي اصلي
فعاليتهاي انجمن در جهت پاسخگويي به خواستها ،انتظارات و انتقال مطالبات اعضا
به مسؤوالن کشور و ارائه طرحهاي پيشنهادي و راهبردي آنها به مراجع مسؤول بويژه
ش��ورايعالي صنايع دريايي محسوب ميشوند .مهندس اسداهلل گرامي ،از پيشکسوتان
صنعت دريايي و اعضاي باسابقه انجمن ،مسؤوليت دبير کميتههاي تخصصي انجمن را
برعهده گرفته است .وي در گفتوگوي پيشرو ،ضمن ارائه گزارشي در اين زمينه ،به
ارزيابي روند فعاليتهاي يکساله انجمن و کميتهها پرداخته است.
ارزيابي جنابعالي از روند فعاليتهاي انجمن فرصت استفاده شايسته و بايسته را نکردهاند؛ ولي
ط�ي يك س�ال گذش�ته و د ر جه�ت پيگيري درهر صورت نهادينه شدن کميتهها تأثيرات مثبت
مسايل و مشكالت جامعه د ريايي چيست؟
و ثمربخش خود را گذاشته است.
در سالي که گذشت انجمن به امور زيربنايي توجه عليرغم فعاليت کميتههاي تخصصي انجمن
ويژهاي داش��ت و تالش کرد که مسير و بستر الزم مد تهاس�ت ش�اهد ارائ�ه طرحه�اي اجرايي و
براي توس��عه صنايع دريايي ايجاد و نهادينه شود .پيگيريهاي مشخص از سوي کميتهها نيستيم
همچنين ارتباط و تعامل با نهادهاي تصميمگير نيز و ب�ه نظ�ر ميرس�د صرف�ا برگزاري جلس�ات
بيش��تر و شکل تازه و منسجمشدهاي بخود گرفته مقد اري منظمتر ش�د ه اس�ت .بعن�وان رييس
اس��ت و با توجه به خط مشي دولت جديد انتظار انجمن اي�ن نقد را ميپذيري�د و چه راهکاري
ميرود اين روند گسترش يابد.

 با توجه به مسؤوليت جنابعالي بعنوان رياست
محترم دبيرخانه کميتههاي تخصصي انجمن و
برنامههايي براي کميتهها در نظر گرفته شده و
تا چه حد اين موارد محقق شده است؟

يکي از اقدامات اساس��ي انجمن محوريت قراردادن
کميتههايتخصصيدرتصميماتوعملکرد هاست.
هماکنوننقشاينکميتههابسيارپررنگوتصميمات
اتخاذشده در آنها که منتج يک خرد جمعي هوشمند
و بررس��ي شده اس��ت ،فصلالخطاب براي اقدامات
انجمن اس��ت .اين يک رويکرد مهم و زيربنايي در
انجمن است که محقق شده و برگشتناپذير است.
البت��ه برخي از کميتههاي تخصصي هن��وز از اين
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ممکناست
برخي از کميتههاي تخصصي آنطور که انتظار
ميرود فعالنباشند
اين نقد وارد است .اگرچه عدم وجود مسأله
و مشکل در يک زمينه خاص و يا جابجايي
بعضي از مد يران و وعده و قولهايي که
مسؤول جد يد داده ،ميطلبد
که مدتي را براي نتيجه کار صبر کرد
در ضمن برخي از مسؤوالن دريايي هنوز
برنامه خود را ارائه ندادهاند
و بايد منتظر ماند

چنانچه اشاره شد ممکن است برخي از کميتههاي
تخصص��ي آنطور که انتظار ميرود فعال نباش��ند.
اي��ن نقد وارد اس��ت .اگرچه عدم وجود مس��أله و
مشکل در يک زمينه خاص و يا جابجايي بعضي از
مديران و وعده و قولهايي که مسؤول جديد داده،
ميطلبد که مدتي را براي نتيجه کار صبر کرد .در
ضمن برخي از مسؤوالن دريايي هنوز برنامه خود
را ارائه ندادهاند و بايد منتظر ماند .يادآور ميش��وم
مسؤوالن محترم کميتههاي تخصصي همگي عضو
هيأت مديره انجمن هستند که با وجود مشغله زياد
کاري بدون کوچکترين چشمداشتي وظيفه خود
را در انجم��ن و بويژه بصورت داوطلبانه در کميته
تخصصي انجام ميدهند و واقعا دستشان درد نکند.
ما اميدواريم که دبير و ساير اعضاء فعال هر کميته
در جمعآوري اطالعات و ارائه مطالب و پيشنهادها،
مس��ؤوالن کميتهها را ياري کنند تا بتوان خدمات
ارزندهتري به جامعه دريايي کشور ارائه داد.
يکي از موانع اصلي فعالي�ت مؤثر کميتهها
عد م هم�کاري برخي وزارتخانهه�اي د ولتي و
ارگانه�اي د ريايي اس�ت .با توجه ب�ه آغاز به
کار د ول�ت جد يد چ�ه چش�ماند ازي از تعامل
ن د اريد و آي�ا تاکنون از
بيش�تر د ولت با انجم 
سوي کميتههاي تخصصي اقد ام يا مذاکراتي با
مسؤوالن د ولت جد يد صورت گرفته است؟

يکي از شعارهاي مهم دولت جديد که در برنامههاي
خود در قبل از انتخابات بر آن تأکيد و بعد از انتخابات
نيز چند اق��دام عملي در جهت تحق��ق آن انجام
داده اس��ت ،اهميت دادن و واگذاري امور به بخش
خصوصي و پررنگ کردن نقش مردم در اداره کشور
اس��ت که بالطبع استفاده از پيشنهادها و انتقادات
انجمنهاي غيردولت��ي از مصاديق اصلي اين خط
مشي است .بطور يقين تعامل دولت و دولتمردان با
تشکلهاي مردمنهاد بيش از پيش خواهد بود و لذا
مسؤوليت انجمن و بالتبع آن کميتههاي تخصصي
جهت حداکثر استفاده از اين موقعيت براي رفع گره
کورها و رشد صنايع مهم و استراتژيک دريايي بسيار
سنگينتراست.کميتههايتخصصيقطعابابررسي
روند موجود نظرات کارشناس��ي خ��ود را از طرق
مختلف به مسؤوالن مربوطه خواهند رساند.
همزم�ان با پاي�ان د ولت د هم ،ش�ورايعالي
صنايع د ريايي گزارش�ي از رون�د فعاليتهاي
خود منتش�ر کرد  .ارزيابي شما از روند فعاليت
اين ش�ورا د ر د ولت قبل چيس�ت و کميتههاي
تخصص�ي انجم�ن د ر اين مد ت چ�ه طرحهاي
اجرايي مشخصي را به شورا ارائه کرد ند ؟

Marine Engineering
شاهبيت قانون توسعه صنايع دريايي که در اواخر دولت نهم
به تصويب رسيد ،ايجاد (ستاد يا) شورايعالي صنايع دريايي
بود که تعداد جلس��ات ،تصميمات و درمجموع عملکرد آن
بههيچوجه با انتظارات جامعه دريايي منطبق نبوده اس��ت.
انجمن از مدتها قبل و براس��اس نتايج جلسات تخصصي،
قطعنامه همايشها و تج��ارب صاحبنظران دريايي خوراک
جلسات اين ش��ورا را در قالب يک دفترچه تهيه و دراختيار
قرارداده بود که باتوجه به تعداد زياد آنها ،اولويتبندي خود را
نيز انجام داد و اعالم کرد.
نوع ارتب�اط کميتههاي تخصصي ب�ا مجلس و بويژه
فراکس�يون د ريايي به چه صورت اس�ت؟ آيا طرحها و
خوراک الزم به نمايند گان د اد ه ميشود ؟

به لطف الهي انجمن و کميس��يونهاي آن با مجلس نهم و
بويژه فراکسيون دريايي آن ارتباط خوب و سازندهاي را برقرار
کرده و هماهنگي مطلوبي بين اين نهاد تصميمگير و انجمن
بوجود آمده است.
آي�ا س�اختار کنوني انجم�ن را پاس�خگوي نيازهاي
موج�ود د ر ن�زد جامعه د رياي�ي و  8کميته تخصصي با
حوزه هاي متفاوت فعاليت ميد انيد ؟

درطول پانزده س��ال گذشته انجمن براساس نياز و احساس
مسؤوليت و وجدان کاري هيأت مديره ،رئيس و پرسنل امور را
پيش برده و وظايف خود را بيش از حد توقع انجام داده است و
اگرچه از ساختار نسبتا قابل قبولي نيزبرخوردار بوده ،اما روابط
و جو خدمت و انجام کار بر ساختار موجود سايه ميانداخته
اس��ت .هماکنون با توجه به گس��ترش کارها ،گذشت مدت
مديدي از عمر انجمن و شرايط روز الزم است که يک بازنگري
در ساختار و وظايف داخلي انجمن صورت پذيرد که در دست
انجام است .تعداد و نوع و عنوان کميتههاي تخصصي را نياز و
مسائل متنابه بخشهاي دريايي تعيين ميکند.
ميزان مشارکت شرکتها و مراکز د ريايي د ر جلسات
و برنامههاي کميتهها به چه شکل است و فکر ميکنيد
چطور ميتوان آن را افزايش د اد ؟

شرکتهاومراکزدرياييحسکردهاندکهکميتههايتخصصي
بستر مناسبي براي بيان مشکالت و طرح ديدگاهايشان است
و برحسب عالقه و مأموريت خود در جلسات مربوطه شرکت
ميکنند .انجمن وظيفه دارد که هر از چندگاه يادآوري کند
که تضارب نظرات و خرد جمعي کمترين خطا و بيش��ترين
کاربرد را دارد و همواره ش��رکتها را به حضور در جلس��ات
تشويقکند.
يکي از برنامههاي اعالمي انجمن د ر خط مشي امسال
راهاند ازي کميتههاي استاني است .نوع تعامل کميتههاي
تخصصي با کميتههاي استاني به چه شکل خواهد بود ؟
آيا امکان برگزاري برخي جلس�ات کميتههاي تخصصي
د ر استانها وجود د ارد ؟

يکي از مصوبات امس��ال هيأت مديره ،تشکيل کميتههاي
اس��تاني اس��ت تا جامعه دريايي از نظ��رات و رهنمودهاي
کارشناسان مجربي که کمتر امکان حضور در مرکز را دارند،
اس��تفاده کند .برنامه کاري اين کميتهها توسط گروهي در
دست تهيه است که بهزودي پس از تصويب اجرايي ميشود.
با اين حال ،جلسات اوليه و محدودي در برخي از استانهاي
ساحلي تشکيل شده است.

پيمانمسعودزاده،رييسکميتهکشتيسازيانجمن:

دولتهرچهسريعتربستهحمايتي
صنايع دريايي را طراحي و اجراء کند
رييس کميته کشتيسازي انجمن از دولت جديد خواست تا هر چه سريعتر بسته
حمايتي براي برونرفت صنايع دريايي از رکود و رونق دوباره آن در دو سطح
کوتاهمدت و بلندمدت طراحي و اجراء شود .اين درخواست در شرايطي مطرح
ش��د که صنعت کشتيسازي ايران عالوه بر مشکالت مالي و مديريتي قبلي با
دو معضل جديد تحريم و بالتکليفي ناشي از واگذاريهاي غيرکارشناسي نيز
مواجه شده است .پيمان مسعودزاده در اين گفتوگو مواضع و اقدامات کميته
کشتيسازي انجمن را در اين شرايط دشوار تشريح کرده است.
ارزيابي شما از وضعيت کنوني صنعت کشتيسازي چيست و با توجه به آغاز به کار دولت
جديد ،مهمترين انتظارات اين صنعت از دولت يازدهم را چه ميدانيد؟
صنعت کشتيسازي همانند همه صنايع در دو سال گذشته با رکود مواجه است با اين تفاوت که تاثير پذيري
اين صنعت به دليل ارز بري و طوالني بودن فاصله زماني بين شروع قرارداد تا پايان آن که معموال چند سال
به طول ميانجامد سبب شده که اين صنعت بيشترين تاثير را از عدم ثبات اقتصادي بپذيرد که طوالني شدن
زمان ،افزايش بيرويه قيمت تمام شده پروژه به دليل افزايش نرخ ارز و تحريمها از آن جملهاند .از سوي ديگر
به دليل تغييرات دولت و تاخير در تصويب بودجه و غيره نه تنها سفارش جديدي به کشتيسازان داده نشده
بلکه اعتبارات الزم براي اجراي پروژههاي در دست ساخت نيز به ميزان الزم تزريق نشده البته اين تأثيرات
برروي صنايع بخش خصوصي بيشتر کرد داشته است .با توجه به همه اين عوامل انتظار ميرود دولت جديد
هر چه سريعتر بسته حمايتي براي برونرفت صنايع دريايي از رکود و رونق دوباره آن در دو سطح کوتاه
مدت و بلندمدت طراحي و اجراء کند و به موازات آن ،تکليف شرکتهاي بزرگ در حال واگذاري به بخش
خصوصي را نيز معين کند تا اين واگذاري مالکيت سبب رونق صنايع شود؛ نه تعطيلي و رکود بيشتر .به
هرتقدير وضعيت فعلي به هيچ وجه رضايتبخش نيست.
در ماههاي اخير اخبار نگرانکنندهاي از وضعيت کشتيس�ازيهاي عمده کشور همچون
صدرا ،ايزوايکو ،اروندان و صدرااميد چابهار منتش�ر ش�ده که عموما به تبعات واگذاري آنها
برميش�ود .ارزيابي انجمن از وضعيت اين شرکتها چيست و چه اقداماتي را جهت پيگيري
مسايل آنها صورت داده است؟
دليلجلوگيرياززيان
به اعتقاد بنده اين واگذاريها با هدف توسعه و يا رونق نبوده و عموما به
بيشتر مالکان فعلي بوده که نتيجهاي جز آنچه در شرکت صدرا
اميد چابهار داشته نخواهد داشت .مگر آنکه براي هر صنعت
راهکار جداگانهاي با توجه به تعهدات و پتانسيلهاي همان
صنعت پيشنهاد شود و در قدم بعد واگذاري به نحوي باشد
که مالکان جديد (چه بخش خصوصي و چه بخش دولتي)
تجربه الزم را براي اداره صنعت در رزومه کاري خود داشته
باشند و با برنامه وارد شوند .البته ما چه در کميته و چه در
انجمن نظر خود را در هر مورد بطور جداگانه اعالم کردهايم و
از طريق سايت انجمن اطالعرساني شده است.
آي�ا الگ�وي مش�خصي درب�اره
خصوصيس�ازي صناي�ع درياي�ي و
مجموعههاي ساخت کشتي از سوي
کميته مطرح ش�ده اس�ت؟ ش�خصا
بعن�وان ريي�س کميته چ�ه ايدهاي
داريد؟
البته خصوصيس��ازي بر طب��ق قانون
مصوب مجلس و با س��ازوکار مختص
به خود انجام ميشود و اگر قرار است
تغيير در آن صورت پذيرد ،بهترين

محمل شورايعالي صنايع دريايي است که ميتواند از طريق
دول��ت و مجلس تغييرات الزم را در قانون اعمال کند .اما
بنده شخصا اعتقاد دارم صنعت دريايي بعنوان يک صنعت
مادر با پتانسيل باال در حل مشکل اشتغال و امنيت پايدار
بايد توسط دولت مورد حمايت قرار گيرد (در ساير کشورها
نيز همين گونه است) و باور دارم خصوصيسازي ميتواند
در افزايش بهرهوري صنايع مؤثر باشد مشروط به آنکه؛ اوال
صنعت در موقيعت سوددهي به بخش خصوصي واگذار
ش��ود نه بصورت زيانده و با بدهيها و تعهدات انباش��ته
سنواتي .ثانيا در واگذاريها اهليت خريدار از لحاظ تجربه و
توان اداره صنعت در نظر گرفته شود و سرمايهگذار و تيم
مديريتي اجرايي بايستي در هر دو ،مورد بررسي قرار گيرند
و صرف تمايل به س��رمايهگذاري و توان مالي خريدار مد
نظر نباشد .ثالثا درطول مراحل ارزيابي و واگذاري نماينده
انجمن بعنوان يک نهاد تخصص��ي غيردولتي ()NGO
حضور داشته و از نظرات انجمنها استفاده شود.
تحريم بخش کشتيس�ازي از س�وي آمريکا از
اتفاقات مهم اين صنعت در سال جاري بوده است.
ارزيابي ش�ما از اين موضوع چيس�ت و کميته چه
راهکارهايي را در اين زمينه انديشيده است؟
البت��ه صنعت کشتيس��ازي ما عمال با آمري��کا از بعد از
انقالب هيچگونه رابطهاي نداشته است و اين تحريم بيشتر
تبليغاتي به نظر ميرسد .اما اين صنعت سالهاست که با
تحريم دست و پنجه نرم ميکند تنها فرق آن اين است که
در تحريم اخير مستقيما از صنعت کشتيسازي نام برده
ش��ده است .با اين حال ،اين کميته با تشکيل تيم ويژه از
صنايع خواسته است که تنگناها و به موازات آن راهکارهاي
پيشنهادي خود را به اين کميته اعالم تا با همفکري و به
اشتراک گذاشتن راهکارها و عندالزوم پيگيري امور از طريق
دولت کمک حال صنايع باشيم.
کميت�ه کشتيس�ازي در يکس�ال گذش�ته
پيگيريهاييرابرايتحققطرحمليساختشناور
(بوي�ژه ش�ناورهاي خدماتي) را ص�ورت داد .لطفا
گزارشي از اين اقدامات و نتايج آن را ارائه فرماييد؟
اي��ن کميته راهکار عبور از رکود فعل��ي را افزايش تقاضا
و تزري��ق نقدينگي الزم در اين صنع��ت ميداند و طبق
بررسيهايبعملآمدهشناورهايخدماتيبهدليلتقاضاي
رو به افزايش ،داشتن قراردادهاي طوالنيمدت و نيز دريافت
اجارهبهاء بصورت ارزي بهترين بازار بالقوه براي س��فارش
ساخت داخل است و در اين رابطه نيز پيگيريهايي صورت
پذيرفت و البته صندوق توسعه و حمايت از صنايع دريايي
نيز با جديت روي اين موضوع تمرکز کرده؛ اما به دليل عدم
تأمين منابع مالي اين تقاضا تاکنون بالفعل نشده و البته
بخشهاي خصوصي و دولتي بعضا با مشتريان قرارداد هم
امضاء کردهاند ،اما موفق به تأمين مالي پروژه نشدهاند.
اخيرا بحث ساخت جکآپ به موضعگيريهاي
دوجانبه بين س�ازندگان صنايع دريايي و ش�رکت
حفاري شمال انجاميده است .بعنوان رييس کميته
کشتيسازيچهموضعيدراينبارهداريد؟
بنده اعتقاد دارم تعريف ساخت داخل با آنچه که در ذهن
آقاي خادمي اس��ت متفاوت است .اصوال در همه دنيا نيز
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تمامي مواد و تجهيزات در يک کش��ور ساخته نميشود
و بنا به داليل اقتصادي تجهيزات از کش��ورهاي متفاوت
خريداري ميشود و اين امري منطقي و طبيعي است .بنده
عرض ميکنم عليرغم اينکه بيش از صد سال است نفت
در اين مملکت استخراج ميشود ،ولي متاسفانه وابستگي
خارجي در اين صنعت خيلي باالست و تا زماني که ما به
توان داخلي بصورت صفر و يک نگاه کنيم؛ تا صد س��ال
ديگر هم اين وابستگي ادامه خواهد داشت .اما اگر ملي فکر
کنيم ،بهتر است اگر خريد خارجي هم صورت ميگيرد
از طريق ش��يپيارد داخلي صورت پذيرد تا ضمن انتقال
دانش و تجربه در زمان نظارت بر ساخت ،حداکثر استفاده
از توان داخلي نيز صورت پذيرد .در اين حالت است که در
يک بازه زماني مشخص ميتوان اميدوار بود سهم ساخت
داخل بهتدريج افزايش يابد (بعنوان مثال س��هم ساخت
داخ��ل از 20در صد به  80درصد برس��د) .از طرف ديگر،
عدم ساخت تجهيزات در داخل همواره دليل بر عدم توان
ساخت نيست ،بلکه عموما به دليل نبود حداقل سفارش
براي توليد اقتصادي آن است .براي نمونه اگر ساالنه يک
دکل به داخل سفارش داده شود يا اينکه  10دکل ،طبيعتا
ميتواند در ميزان بوميسازي تجهيزات تأثيرگذار باشد.
براين اساس ،پيشنهاد ميکنم جلسهاي مشترک تشکيل
شود تا با نزديک کردن ديدگاهها راه را براي انجام کار هموار
سازيم و مطمئنم که اين کار شدني است.
يکي از برنامههاي اعالمي انجمن در خط مشي
امسال راهاندازي کميتههاي استاني است.باتوجهبه
رويکرد کميته کشتيسازي به استانها و تشکيل
يکي از جلسات کميته در بندرعباس ،چه برنامهاي
جهتتعاملبيشتربااستانهاداريد؟
کميته کشتيس��ازي در دوره تصدي اينجانب دو رويکرد
اساسي را مدنظر قرار داده است :اول اينکه؛ ارتباط هرچه
بيشتر اعضاء با مشتريان عمده و تاثيرگذار که در اين راستا
جلس��اتي را در محل شرکتهاي بزرگ متقاضي شناور و
سازههاي دريايي ترتيب داديم و البته بعضي از شرکتها
کم لطفي کرده و تا اين لحظه هماهنگي برگذاري جلسه
را بعم��ل نياوردهاند بعنوان مثال کميته وجوه اداره ش��ده
که بايستي ارتباط تنگاتنگي با کميته کشتيسازي داشته
باشد عمال پيگيريهاي ما را براي برگذاري جلسه بيپاسخ
گذاشته است .ثانيا ،تشکيل جلسات استاني :از آنجايي که
مسائل و مشکالت هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت است
عمال راهکارهاي متفاوتي را نيز طلب ميکند .لذا با رويکرد
مديريت اقتضايي اولين جلس��ه اين کميته را در اس��تان
هرمزگان– شهربندرعباسبرگذارکرديمودر ادامهدبيراين
کميته نيز بعنوان نماينده استان منصوب شد که اميدواريم
با کمک اعضاء و حمايتهاي هيأت مديره انجمن در سال
جاري اين رويکردها را توسعه داده و تثبيت نماييم.
ارزيابي ش�ما از روند فعاليت شورايعالي صنايع
دريايي در دولت قبل چيست و کميته کشتيسازي
در اين مدت ،چه طرح اجرايي يا پيشنهاد مشخصي
را به اين شورا ارائه کرد؟
البته جلسات زيادي خصوصا در يکسال آخر برگزار شد و
پيگيريهايينيزصورتپذيرفت؛امابندهمعتقدمخروجي

ملموس و مورد انتظاري که خواست جامعه دريايي است
محقق نشده و وضعيت فعلي اين صنعت گواه آن است .در
خصوص ارتباط اين کميته با آن شورا نيز بايستي عرض
کنم اين کميته نماينده در شورا ندارد اما شورا بعضا نظر
کارشناس��ي انجمن و اين کميته را در مواردي جويا شده
مانند اظهار نظر در خصوص شاخصهاي دريايي در حال
تصويب و بررسي ليس��ت کاالهاي ساخت داخل جهت
تصويب ممنوعي��ت ورود .از طرف ديگ��ر اين کميته در
خصوصطرحشناورهايخدماتيتعامالتيومشورتهايي
با شورا و صندوق براي حمايت مالي و تضمين کار داشته
است .اما بنده عملکرد طرفين را رضايتبخش نميبينم.
انش��اءاهلل سعي داريم و اميدواريم اين تعامالت نزديکتر و
مثمرثمرترباشد.
مهمتري�ن موضوع�ات پيش�نهادي کميت�ه
کشتيس�ازي جهت طرح و بررس�ي در همايش و
قطعنامهپايانيچيست؟
 )1اجرای کامل قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
 )2تثبیت نرخ ارز و تک نرخی کردن آن
 )3تسهیل در امور گمرکی
)4کاهش نرخ بهره و تسهیل در ارائه وام
 )5استفاده هر چه بیشتر از نظرات کارشناسی انجمن ها
در تصمیم گیری ها
)6بکارگیری نیروهای متخصص  ،کارآزموده و با س��ابقه
روشن و مشخص در زمینه دریایی و ثبات مدیریتی
)7خرید ش��ناور از خارج تنها به مواردی محدود گردد که
مکان تولید آن در کشور نباشد و خرید با هماهنگی کشتی
سازی داخلی انجام شود تا ضمن اطمینان از کیفیت به نوعی
رسوب دانشی برای کشتی سازان داخلی نیز داشته باشد
 )8متمرکز نمودن فعالیتهای دریایی و تعیین متولی اصلی
و تصمیم گیر در این حوزه
 )9اهتمام ویژه به ورود متخصصین به حوزه فن آوری های
آبهای عمیق و ایفای نقش ملموس تر با توجه به اکتشافات
اخیر نفت در دریای خزر
 )10لزوم همکاری س��ازمان های ذیرب��ط حوزه صنایع
دریایی و تحصیل بروکراسی اداری جهت جلوگیری از خود
تحریمی در این حوزه
 )11ح��ذف قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز مالیات بر
درآمد صنایع دریایی حداقل در یک دوره  5س��اله جهت
افزایش مزیت رقابتی صنایع داخلی با محصوالت مشابه
خارجی
 )12تس��هیل در ارائه وام از محل صندوق ذخیره ارزی به
اینصنعت
 )13لزوم توجه بیش��تر به مباحث کنترل پروژه ،کنترل
موجودی ،و ک ً
ال مدیریت پروژه علمی منطبق با الگوهای
روز جهان��ی جهت افزایش مزیت رقابتی صنایع در زمان،
هزینه و کیفیت پروژه های در دست اجراء
 )14پیش��نهاد ایجاد سوپر مارکت دریایی با امکانات ارائه
اقساطی مواد و تجهیزات مورد نیاز کشتی سازان
تالش در جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه دیپلماسی
سیاس��ی فعال جهت ایجاد ارتباط با کشورهای همراه و
دارای مزیت دریایی جهت مقابله با تحریم ها.
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دکتر حميد زراعتگر ،رييس کميته شناورهاي تندرو:

ميتوان بازار بزرگي از تقاضاي خانوادهها به شناور را شکل داد
از وظايف انجمن است .بخش مهمياز خواستههاي
اعضاي انجمن به س��ازمانها و موسس��ات دولتي
برميشود .شايد عدم پاسخگويي سازمانهاي دولتي
يکي از عوامل عدم کاميابي انجمن در رسيدن به
همه اهداف خود بوده است.

 مهمترين اهداف انجم�ن از راهاندازي کميته
ش�ناورهاي تن�درو چيس�ت و چ�ه اقدام�ات و
فعاليتهايي در يک س�ال گذشته داشته است؟
اصوال چه تعريفي از شناورهاي تندرو وجود دارد
و چه تمايزي ميان اين دسته از شناورها از لحاظ
فني و کاربردي با ساير شناورها قائل هستيد؟

کميته ش��ناورهاي تندرو همزمان با سيزدهمين همايش صنايع دريايي (دو دوره قبل)
در کيش تأسيس ش��د و در اين مدت ،فعاليتهايي چون همکاري در برگزاري دومين
دوره همايش ملي ش��ناورهاي تندرو ،تهيه طرحهايي براي ارائه به شورايعالي صنايع
دريايي و سازماندهي مسابقات شناورهاي تندرو جت اسکي را صورت داده است .دکتر
حميد زراعتگر ،عضو هيأت مديره انجمن و رييس کميته شناورهاي تندرو ،در گفتوگو
با ويژهنامه همايش ضمن گزارش��ي از روند فعاليته��اي اين کميته ،برخيچالشهاي
پيشروي صنايع دريايي را تحليل کرده است.
آق�اي دکت�ر! ارزيابي ش�ما از وضعيت کنوني
صنع�ت دريايي چيس�ت و مهمترين چالشهاي
موج�ود را چ�ه ميداني�د؟ تا چه حد مس�ايل و
مش�کالت موجود ناش�ي از ضعفها و ايرادهاي
داخلي صنعت است و تا چه حد به مسايل بيروني
و محيطي برميشود؟

جهت پيگيري مسايل و مشكالت جامعه دريايي و
بويژه بخشهاي مربوط به ساخت (کشتيسازي،
تأمينتجهيزات،فراساحلو)...چيست؟مهمترين
چالشهاييكهانجمندرجهتتحققخواستهاي
جامعه دريايي با آن مواجه است ،چه موضوعاتي را
در برميگيرد؟

 ارزيابي جنابعالي از روند فعاليتهاي انجمن در

و در ايران کمتر از  4هزار قايق است

بيترديد ش��رايط موجود صنعت کش��ور ،شرايط انجمن مهندسي دريايي يک س��ازمان مردمنهاد
بسيار نامطلوبي ميياشد .بخش دريايي کشور نيز در اس��ت که اعتبار خود را از همراهي اعضاي دريايي
شرايط خوبي قرار ندارد .همانطوريکه در سوال شما انجمن کسب مينمايد .پيگيري خواستههاي اعضا
هم بدان اش��اره شد مجموعهاي از عوامل بخشي،
کشوري و همچنين بينالمللي بر وضعيت صنعت
مهمترين هدف از تأسيس اين کميته گسترش
دريايي کشور سايه افکنده است .شرايط اقتصادي و توسعه کاربري ،علميو صنعتي اين بخش از
کش��ور به شدت متاثر از ش��رايط سياسي است و
صنعت دريايي است
ش��رايط صنعتي خود مستقيما وابسته به شرايط
بطوريکهازانحصاربخشهاينظاميکشور
سياس��ي و همچنين شرايط اقتصادي است .البته
خارج گشته و مردم در استفاده از آنها و
بخش مهمياز مش��کالت ريش��ه در ناتوانيهاي
همچنين طراحي و ساخت و خدمات وابسته
بخش صنعت دريايي بصورت مستقل است .تفکيک
آن فعال گردند .براي مثال ميتوان به آمار
سهم هر يک از اين عوامل چندان آسان نيست .اگر
قايقهاي تندرو در اختيار مردم ميتوان اشاره
بخواهيم به يک نمونه از آن اشاره کنيم؛ عدم ثبات
کرد که تعداد قايقهاي در اختيار مردم در
مديريت و بعضا اس��تفاده از مديران غيرتخصصي
آمريکا  12ميليون قايق است
يکي از عوامل در دهه اخير بوده است.

ش��ناور تندرو در ايران تعريف متفاوتي نسبت به
تعريف متداول در مجامع علميو بينالمللي دارد.
عمدت��ا به مجموعه اي از ش��ناورهاي کوچک که
داراي سرعت زياد ميباشند و شناور پروازي ميباشند
اطالق ميشود .دامنه کاربري اين نوع شناورها نسبتا
وسيع است .در ايران مهمترين کاربري آن ميتوان
به کاربري نظامياش��اره نکرد .در کنار آن کاربري
انتظامي ،مسافربري ،تفريحي ،پايلوت بوت وغيره
نيز براي اين دس��ته از شناورها ميتوان نسبت داد.
مهمترين هدف از تأس��يس اين کميته گسترش
و توس��عه کاربري ،علميو صنعت��ي اين بخش از
صنعت دريايي است .بطوريکه از انحصار بخشهاي
نظاميکشور خارج گشته و مردم در استفاده از آنها
و همچنين طراحي و ساخت و خدمات وابسته آن
فعال گردند .ب��راي مثال ميتوان به آمار قايقهاي
تندرو در اختيار مردم ميتوان اشاره کرد که تعداد
قايقهاي در اختيار مردم در آمريکا  12ميليون قايق
اس��ت و در اي��ران کمتر از  4هزار قايق اس��ت .در
يکسال گذشته دو طرح اوليه در اين کميته تدوين
ش��د ،سعي در حذف برخي از محدوديتها بعمل
آمد و مس��ابقه ش��ناور تندرو در همايش پانزدهم
برنامهريزي ش��د که کماکان کارهاي مربوطه در
حال انجام است.
کميته ش�ناورهاي تندرو در سال گذشته دو
طرح به ش�ورايعالي صنايع دريايي ارائه داد .لطفا
توضيحات�ي درباره اين طرحها ارائه فرماييد و آيا
اقدام و پاس�خ مشخصي از طرف ش�ورا دريافت
کرديد؟

دو طرح مذکور عباتند از:
 توسعه دامنه کاربري شناورهاي تندرو توسعه گردشگري درياييکماکان منتظر دريافت نتيجه بررس��ي اين طرح
هستيم.

 براي توسعه و رونق ساخت شناورهاي تندرو
چ�ه اقدامات�ي را در ش�رايط کنوني قاب�ل انجام
ميدانيد؟
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اگر بدنبال توسعه کميباشيم؛ شايد بهتر باشد
با ايجاد زيرس��اختهاي الزم خانوادههاي ايراني
را به داشتن شناور ترغيب کنيم .در اين صورت
حجم بزرگي از تقاضا در بازار بوجود خواهد آمد .از
طرف ديگر ،براي توسعه کيفي ،الزم است بصورت
جدي تر به دانش��گاه و مراکز تحقيقاتي مراجعه
شود تا تحقيقات کاربردي انجام شود و کيفيت
شناورها ارتقاء يابد.

 با توجه به مسؤوليت جنابعالي بعنوان عضو
هيأت علميدانشکده مهندسي درياي دانشگاه
اميرکبير ،رون�د تعامل ش�رکتهاي دريايي با
دانش�گاهها را چطور ميبيني�د و چه اقداماتي
جهت تقويت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
در حوزه شناورهاي تندرو پيشنهاد ميکنيد؟

بدليل مراجعه سازمانها و نهادهاي دولتي دست
اندرکار طراحي و س��اخت ش��ناورهاي تندرو به
دانشگاهها ،دروس و خصوصا پروژههاي تحقيقاتي
سمت و سوي شناورهاي تندرو گرفته است .اين
مسأله در يک دهه گذشته در دانشگاهها تجربه
شده اس��ت .به نظر ميرسد الزم است در روابط
فيمابين دانش��گاهها و صنع��ت بازنگري صورت
پذيرد تا شرايط جديد حاکم در آن متبلور شود.
يکي از برنامههاي همايش امس�ال برگزاري
مسابقاتشناورهايتندرواست.لطفاتوضيحاتي
درباره اين مس�ابقات ،اه�داف و ويژگيهاي آن
ارائهفرماييد.

اين مسابقه با هدف ايجاد نشاط و ارائه دستاوردها
در قالب يک مس��ابقه برنامهريزي ش��د .مسابقه
شناورهاي تندرو با همکاري انجمن جت اسکي
و با کمک دارندگان شناور انجام خواهد شد .در
نظر است که اين مسابقه حداقل براي دو دسته
شناور تندرو و يک سري جت اسکي انجام شود.
اين مسابقه در رده حرفهاي و آماتور خواهد بود.
طراحي مسير مس��ابقه ،آمادهسازي مسير ،تيم
داوري ،برنامهريزي براي مسائل ايمني و بيمه نيز
در نظر گرفته شده است.
ب�ا توجه به مجم�وع اين م�وارد ،مهمترين
موضوع پيش�نهادي کميته ش�ناورهاي تندرو
جه�ت طرح و بررس�ي در هماي�ش و قطعنامه
پايانيچيست؟

قوانين دستوپاگيري در بکارگيري قدرت موتور
شناورهاي دريايي خصوصي وجود دارد که الزم
است پيگيريهايي جهت حذف آن برداشته شود.
اگرچه سال گذشته نيز در قطعنامه آمده بود ولي
در عم��ل موفق به انجام آن نش��دهايم .بنابراين،
يکي از موارد پيشنهادي اين کميته خواهد بود.
در عين حال مسأله مردميسازي بهرهبرداري از
شناور تندرو و کمک به ايجاد زيرساختهاي آن
از ديگر مسائل مهمياست که در قطعنامه پاياني
ذکر خواهد ش��د و در س��ال جاري و آتي جهت
تحقق آن پيگيري خواهد شد.
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انتظارات بخش کشتيراني و دريانوردي
از دولت جديد
کاپيتـان مالک عليمحمدي

*

تد  بير و اميد   يکي از مهمترين اصول اسالم است و مسلمانان بايد   با تد  بير و اميد   به اصالح امور مسلمين و جامعه اقد  ام نمايند  
و مد  ارا نمود  ن با د  شمنان د  ر عين حفظ اصول و ارزشها بجز با تد  بير و تفکر و اقد  امات هوشيارانه امکانپذير نيست .استکبار
جهاني د  ر پي استثمار جوامع بود  ه و هست و سعي د  ارد   با انواع روشها و شيوههاي سياسي تبليغاتي –فرهنگي –اقتصاد  ي
و د  ر نهايت حتي نظاميو با قتل و کشتار مرد  م بي گناه را زير سلطه خود   د  ر آورد   .لذا د  ر چنين شرايطي با تد  بير و همد  لي و
همکاريبينمصلحينجوامع،اند  يشمند  ان،د  انشمند  ان،معتمد  ينومخصوصاًمسؤوالند  ولتهاونمايند  گانمجالسهمگي
مصلحت جامعه را د  ر نظر گرفته و با تالش براي روان سازي کارهاي توليد  ي ،تجارت ،گرد  شگري ،آموزشي ،تحقيقات و ايجاد  
فضاي کسب و کار و توسعه و رونق اقتصاد  ي و رفع ظلم و فقر د  ر منطقه و جهان بکوشيم.
لذا اگر ميخواهيم کشتيراني رونق يابد   حد  اقل نياز اقد  امات زير ميباشد  .
 – 1رونق ارتباطات سياسي بين کشورهاي منطقه و سواحل کشورهاي مسلمان –کشورهاي غيرمتخاصم.
 – 2ايجاد   ارتباطات بسيار گسترد  ه با فرهيختگان جوامع و مطالعه جاذبهها و توانمند  يهاي کشورها – شناخت معاد  ن –
صنايع ،تخصصهاي مختلف و صد  ور خد  مات فني مهند  سي – صد  ور محصوالت کشاورزي و صنايع – و د  ر نهايت جذب
گرد  ش��گر طبيعت و گرد  شگر پزش��کي با توجه به شرايط مناسب و پيشرفتهاي پزشکي و آزمايشگاههاي تخصصي و
تشخيصي و د  رمان د  ر کشور.
جذب د  انشجو از کشورهاي مختلف اسالميو جهان سوم ،اين موضوع باعث رونق و برنامه ريزي براي توسعه روابط آيند  ه
کشور با کشورهاي د  يگر را تضمين ميکند  .
 – 3پس بد  ون رونق سياسي ،اقتصاد  ي ،کشاورزي و گرد  شگري ،رونق کشتيراني قابل توسعه نخواهد   بود  .
 – 4انتظار خاص از د  ولت و مس��ؤوالن کش��ور اين اس��ت که براي رضاي خد  ا د  يگر بس است .عد  الت حقيقي را د  ر همه
زمينهها اجرا کنند   و د  ر صنعت عد  الت اين است که براي انتخاب مد  يريت مشاغل مختلف مخصوصاً صنعتي شرح شغل
نوشته شود   و شرايط احراز شغل تهيه شود   و از انجمنهاي علميو صنعتي و صنفي براي مد  يريت مشاغل خاص و مد  يريت
مجموعههاي توليد  ي استفاد  ه شايان شود   و حتي قبل از انتخاب مد  ير براي يک مجموعه د  ورههاي تخصصي خاصي برنامه
ريزي شود   و پس از آن د  ورهها مد  يريت صنايع مهم کشور انتخاب شوند   مخصوصاً کشتي سازيها و يا حتي مد  يريت بناد  ر
کشور ،مد  يريت سازمان بناد  ر ،کشتيرانيها و مد  يريت بناد  ر صياد  ي همگي نياز به علم و آگاهي تخصصي ،تجربه و تعهد   و
ايمان و اخالص براي کار د  ارد  .
د  ورههاي آشنايي مد  يران مربوطه با د  ست آورد  هاي کشورهاي پيشرفته آموزش د  اد  ه شود   بد  ون اينکه خود   را گم کنند   و
نيازهاي خود   را به د  انشگاهها و انجمنهاي علميو صنايع د  اخلي مطرح کنند   تا نيازهاي آنها را رفع کنند   و چشم فقط به
توليد  ات خارجي ند  اشته باشند   بلکه با حمايت از تحقيقات و توليد  ات د  اخلي باعث معرفي توانمند  يهاي کشور اسالميايران
د  ر جوامع بين المللي شوند   و اين نياز به بستر مناسب د  ر کشور ميباشد   که خود   حد  يث مفصلي ميباشد  .
و کار و مناس��ب براي توليد   خود   به زير مجموعههاي مختلف مربوط
ش��رايط و فضاي کس��ب
ميشود  .
 – 1آموزش و تربيت نيروي انس��اني و توانمند   د  ر س��طوح
مختلف کارگري ،تکنسين و مهند  سي و طراحي و مد  يريت.
 – 2انجام تحقيقات بازار و نوآوري و نياز سنجي بد  ون حضور
مستمر يا علم و تجربه کارهاي عملي ميسر نخواهد   شد  .
 – 3انتقال تجربيات و مس��تند  ات اطالعات يافته شد  ه و
علمينمود  ن يافتههاوآموزشبهصورتد  ورههايتخصصي
و اجرائي براي صنايع و شاغلين و انتقال به د  انشگاهها.
 – 4حضور محققين د  ر مجامع بين المللي
د  رياي��ي براي تصميم گيريها د  ر
کنواس��يونهاي تخصص��ي
( مهم لطف��اً حضور غير
علمينباشد   ) .و حتماً

Marine Engineering
از متخصصين همان رش��ته استفاد  ه شود   به طور مثال د  ر
مجامع د  ريان��ورد  ي از د  ريانورد  ان متخصص ،فرماند  هان و
مهند  سينمربوطهاستفاد  هشود  .
 – 5يکي د  يگر از عوامل توليد   نيروي انساني د  ر مرحله اول
آموزش��ي و استفاد  ه از نيروي د  اخلي ،ولي نبايد   نياز بيشتر
براي پيشرفت ناد  يد  ه گرفته شود   و حتماً از نيروهاي کارگري
ماهر از کشورهاي اسالميو فقير براي توسعه عد  الت استفاد  ه
شود   مثل نيروهاي بنگالد  ش ،افغاني ،پاکستاني ،فيليپين،
آفريقائي و غيره.
 – 6يکي د  يگر از عوامل توليد   حضور فعال سيستم بانکي
با بهره کم د  ر سطح جهاني ،براي ايجاد   نقد  ينگي د  ر توليد  
است که اين امر به اشتباه د  ر چرخه تورم و لجام گسيختگي
آن گرفتار شد  ه و سيستم د  يوان ساالري سرمايه ملي را به
سوي سيس��تم ربوي هد  ايت کرد  ه و سپس تنها به سوي
وارد  ات کاالي مصرفي سوق د  اد  ه است.
 – 7عوام��ل بع��د  ي ش��رايط توليد   فض��اي قوانين مثل
معافيتهاي مالياتي و يا نرخ بسيار کم و منطقي و نه اينکه
س��اليانه به نام ارزش اف��زود  ه هزينه توليد   را باال ميبريم و
شرايط را د  ر بازار جهاني از توليد   کنند  ه ايراني ميگيريم د  ر
اين صورت شرايط قاچاق با صرفه تر خواهد   شد  .
با د  ر نظر گرفتن شرايط توليد   د  ر کشورهاي حاشيه خليج
فارس و رقباي اصلي مثل کره و چين و ...عالمانه و عاد  النه با
تد  بير عمل نماييم .به اسم عد  م اتکا به نفت نبايد   نرخ ماليات
آنچنان باال رود   که د  يگر طرح توجيه اقتصاد  ي ند  اش��ته و
باعث تعطيلي گرد  د   ،بايد   تعد  اد   فعاالن اقتصاد  ي و ماليات
د  هند  گان را تقويت و پشتيباني نمود   و تعد  اد   توليد   کنند  گان
و ماليات د  هند  گان را آن قد  ر باال برد   تا از کثرت آنها مقد  ار
د  ريافتي ماليات بيشتر گرد  د   نه اينکه نرخ ماليات و عوارض
را باال ببريم و با اين عمل باعث باال رفتن قيمت و تورم د  ر
جامعهگرد  يم.
با د  اد  ن صد  قه به عنوان يارانه جامعه را نبايد   به سوي بيکاري
و بي هد  في س��وق د  اد   بلکه بايد   سرمايههاي خرد   را جمع
آوري نمود  ه و به سمت توليد   هد  ايت نمود   ،با کم کرد  ن نرخ
ماليات و عوارض و بهره و شفاف سازي قوانين و تسهيل امور
براي ايجاد   کسب و کار ميتوان د  ر آمد   ملي را افزايش د  اد  ه
و باعث جذب س��رمايههاي سرگرد  ان و حتي باعث جذب
سرمايه گذار از کشورهاي د  يگر خواهد   شد   و اين امر باعث
اشتغال مفيد   ،رفع فقر ،عد  الت و رفاه اجتماعي خواهد   شد  .
 – 8قوانين حقوقي و د  اد  رس��ي بايد   با جامع نگري باشد   و
شرايط اقتصاد  ي و مالي کشور را براي توليد   د  ر نظر بگيرند  
و طبق ش��رع مقد  س اسالم قضاوت شود   نه طبق روابط و
اعمال نفوذ و يا مشارکت د  اد  ن منافع وکال و افراد   پشت پرد  ه
و از رأيهاي يکجانبه و بد  ون د  ر نظر گرفتن همه واقعيتها
که عد  الت اس�لاميرا زير سوال ميبرد   جد  ا ً خود  د  اري شود  
د  ر غير اين صورت باعث مهاجرت متخصصين ميش��ود   و
کار آفرينان از کش��ور خارج ش��د  ه و ميشود   و يا جامعه را
به س��مت د  اللي و به کارگيري سرمايههاي ملي د  ر جهت
کارهاي کاذب و کارهاي تورميو غير توليد  ي هد  ايت خواهد  
کرد  .مثل خريد   سکه ،خريد   خانه و زمين ،خريد   د  الر و....
امنيت اقتصاد  ي مهمترين ش��رايط براي کس��ب و کار د  ر
جامعهميباشد   يعنيقوانينمالياتي،گمرکي،قضايي،بانکي
و کارگري و تأمين اجتماعي و بيمه همگي شرايط امني را

براي توليد   ايجاد   کنند   و شرايط سياسي و اجتماعي و روابط
با کشورها بتواند   بازارهاي جد  يد   را براي توليد   کنند  ه ايراني
بازنمايند  .
اما وظيفه توليد   کنند  گان د  ر همچنين ش��رايطي مطلوب
بايد   تعهد   کاري ،تعهد   کيفيت ،تعهد   زمان توليد   و مطالعه
بازاره��اي هد  ف ،کم کرد  ن هزينههاي توليد   ،خد  مات پس
از فروش و نو آوري و به روز بود  ن باش��د   فراموش نشود   که
انجمنها د  ر اين راستا با تمام توان بايد   تالش نمايد   و نکته
کور و مشکالت را شفاف سازي نمود  ه و به مسؤوالن محترم
و تصميم گيران کشور انتقال د  هند   .فعاليتهاي انجمن د  ر
حد   خود   قابل قبول بود  ه ولي شرايط کار د  ر جامعه د  ريايي
بسيار نامناسب بود  ه که بتوان از تمام توان استفاد  ه نمود  .
متأسفانه از فعاليتهاي شورايعالي صنايع د  ريايي علي رغم
حضور د  بير محترم شورا د  ر انجمن ،اطالعات د  قيقي ند  اريم
و به هيچ عنوان انتظارات جامعه د  ريايي محقق نشد  ه است
و بس��يار منفعل و بال استفاد  ه بود  ه است اميد   است با توان
بيشتر و مشارکت فعاالنه صنايع د  ريايي و مسؤوالن کشور
شرايط را براي کار و تالش بيشتر فراهم آوريم.به طور مثال
مأمورين مالياتي د  ر م��وارد  ي علي رغم قوانين معافيت با
اعالم نظر خود   مزاحمتهاي شد  يد   براي توليد   کنند  ه ايجاد  
ميکنند   و حتي براي د  رآمد   به د  ست نيامد  ه رأي مالياتي
ميد  هند   و توليد   کنند  ه و طراح و کار آفرين متعهد   و رزمند  ه
را محکوم به ممنوع الخروج از کش��ور مينمايند   که باعث
تأسف است و جاي تأثر است(.فرد   ياد   شد  ه کسي است که
از کشور امارات ،کره ،آمريکا ،کاناد  ا و ...حتي براي حضور د  ر
همايش و نمايشگاه به هزينه د  ولتهاي مربوطه د  عوت از
ايش��ان به عمل ميآيد   ولي متأسفانه د  ر کشور با عملکرد  
بعضي از کارمند  ان اد  اره د  ارايي و د  ولتي فعاليت ايش��ان را
محد  ود   بلکه توقيف کارگاه را انجام د  اد  ه اند   )
د  ر مورد   تحريمها بايد   به صراحت بگويم که اد  ارات د  ولتي
خود   بيشتر از تحريم به توليد   کنند  ه و اقتصاد   کشور لطمه
ميزنند   و بايد   از د  ش��منان د  اخلي ترسيد   و الي د  ر بد  ترين
ش��رايط د  فاع مقد  س و ش��رايط جنگ زير بد   ترين بمب
بارانها خد  شه اي به استقامت و سربلند  ي ايران اسالميوارد  
نشد  ه است.
منافقين و ناد  انهاي مسلمان نما د  ر اد  ارات د  ولتي نفوذ کرد  ه
و از بيمه تأمين اجتماعي ،اد  اره کار ،ماليات ،قوه قضائيه ،اد  اره
صنايع ،شرکت شهرکهاي صنعتي و غيره شرايط را بگونه
اي ميکنند   که توليد   کنند  ه خود   را د  ر يک د  ام اسير ميبيند  
و نه راه پس د  ارد   و نه راه پيش و زند  گي و عمر خود   را باخته
و يا به سوي کارهاي غير توليد  ي و د  اللي ميرود   که زند  گي
خود   را بچرخاند   و يا اينکه چمد  ان خود   را جمع کرد  ه و به
سوي د  يار غربت مهاجرت ميکند  .
سيس��تم بانکي و پولي و ربوي بود  ن سيس��تمهاي تأمين
نقد  ينگي ،بد  ون مش��ارکت اسالميکار آفرينان را خسته و
ناتوان و د  ر منجالب بهره بانکي غرق کرد  ه و با سيستم تورم
اقتصاد  ي د  ر کش��ور از هد  ف خود   د  ور نمود  ه و صنعت را به
سوي ور شکستگي ميبرد   .روايتي از پيامبر اکرم ميفرمايد  :
اگ��ر خد  اوند   بخواهد   امتي را به علت اعمال ناشايستش��ان
مکافات کند   آنها را گرفتار ربا ميکند   تا هالک شوند  .
به جرأت ميتوانم بگويم و د  ر مجامع علمياثبات کنم به
گونه اي که تحريمها به اقتصاد   کشور ضربه وارد   نکرد  ه که

مراکز د  ولتي ،آموزش عالي ،به اقتصاد   و صنعت و کشاورزي
لطم��ه وارد   نمود  ه اند   و حتي تنها مرکز د  انش��گاه د  ولتي
که رش��ته د  ريانورد  ي را تد  ريس مينمود   آن هم ضربه به
صنعت د  ريانورد  ي وارد   کرد  ه است ،مثل د  انشگاه چابهار که
رش��ته د  ريانورد  ي را د  ر سالهاي اخير تعطيل نمود  ه اند   ،و
د  ر بسياري از د  انشگاهها کمترين توجهي به کارآمزيهاي
علميو کاربرد  ي نميشود   .لذا د  ر چنين شرايطي با همد  لي
و تعام��ل با انجمنهاي علمي ،صنفي د  ريانورد  ان و انجمن
علوم و فنون د  ريايي و انجمنهاي د  يگر ميتوان د  ر تصميم
گيريها و تصميم سازيها و توليد   قوانين و مقررات براي
کمک به صنايع و د  ريانورد  ي گامهاي بسيار بلند  ي برد  اشته
شود  .
اما سخني با مسؤوالن د  ريائي د  ولت محترم:
با تشکر از زحمات همه مسؤوالن خد  وم و متعهد   که منصب
و مسئوليت محوله به ايشان را موهبت و امانت الهي ميد  انند  
و از هيچ کوشش��ي براي هر چه بهت��ر انجام د  اد  ن وظيفه
محولهد  ريغنمينمايند  .
د  ر طول س��ال سفري به سواحل از بند  ر گواتر تا جاسک و
بند  رعباس ،د  رگاهان ،بند  ر معلم ،کنگ ،پارسيان ،عسلويه،
بوشهر ،فارک گناوه و تا آباد  ان و خرمشهر د  اشتم ،خد  اوند   را
شاکرم که د  ر نقاط بسياري از روستاهاي ساحلي مسؤوالن
عزيز اقد  ام به س��اخت موج ش��کن و حوضچ��ه آرام براي
شناوران منطقه نمود  ه اند   و يا د  ر د  ست ساخت د  ارند   .د  ست
همه مد  يران ارشد   تا مهند  سين ،طراحان و کارگران مجموعه
را ميبوسم کاري بسيار مفيد   و خد  ا پسند  انه و باعث توسعه
و پيشرفت مناطق خواهد   شد   ولي خواهش ميکنم د  ر همه
موج شکنهاي د  ر د  ست ساخت و يا ساخته شد  ه که اقد  ام
عاجل به ساخت تعد  اد   متعد  د  ي اسکلههاي شناور با شمع
کوبي مناسب نمايند   که بهره برد  اري از آنها را زيبا و اصولي
تر خواهد   نمود   و همچنين د  ر قس��مت ورود  ي موج شکن
نياز به د  کل مناس��ب با چراغ خورشيد  ي براي د  يد   د  ر روز
و شب ميباشند  .
موضوع مهم د  يگ��ر د  ر بند  رعباس و بناد  ر بزرگ د  يگر نياز
به اسکلههاي ش��ناور به تعد  اد   بسياري جهت پهلوگيري
شناورهاي خد  ماتي ميباشد   که امکانات برق و آب نيز د  ر آنها
ارائه گرد  د   .توجه به موج شکن و اسکله مخصوص شناورهاي
تفريحي نيز موجب توس��عه فرهنگ د  ريانورد  ي و حضور
مستمر ايرانيان و سواحل نشينان و حتي ايجاد   کشش براي
سرمايهها به س��وي استفاد  ه از شناورهاي تفريحي خواهد  
نمود   و خود   باعث ايجاد   اشتغال مفيد   ،سازند  گان شناورها
و خد  م��ه مورد   نياز نگهد  اري آنه��ا و همچنين ايجاد   موج
ش��کنهاي مخصوص با امکانات باال آورد  ن شناورها د  ر هر
منطقه ميباشد   که هزينههاي نگهد  اري و خد  مات د  هي را به
صورت قابل توجهي کاهش خواهد   د  اد   .د  ر حال حاضر تعد  اد  
تعميرگاههاي شناور بسيار محد  ود   است و اکثر شناورها براي
تعميرات به سوي کشور امارات هد  ايت ميشوند  .
اميد  وارم فعاالن بخش د  ريايي بيش از پيش موفق و پيروز
باشند   و همه مد  يران و مس��ؤوالن کشور توجه خاصي به
صنايع راهبرد  ي کشتيس��ازي ،د  ريانورد  ي و کش��تيراني
د  اشتهباشند  .
* رئيس کميته کشتيراني و دريانوردي انجمن
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دکتر محسن خسروي بابادي ،رييس کميته دانشجويي مطرح کرد:

انتظاراتوخدماتمتقابلدانشجويانوانجمن

بسترسازي و ايجاد فضاي مناسب ميتواند در اين
راستا گام بردارد.
• انجمن ارتباط بين صنعت و دانش��گاه را ايجاد
کند.

ب�راي افزاي�ش مش�ارکت دانش�گاهها و
دانشجويان در فعاليتهاي کميته چه برنامههايي
داريد؟

کميته دانشجويي انجمن طي سال گذشته يکي از فعالترين کميتههاي تخصصي بوده است
که اقدامات مختلفي همچون برگزاري دورههاي آموزشي ،سخنرانيهاي علمي ،بازديدهاي
صنعتي و علمي را برنامهريزي و اجرا کرده و نيز خدماتي در حوزه کارآموزي و کاريابي
به دانش��جويان ارائه داده است .در گفتگو با دکتر محسن خسروي بابادي ،رئيس کميته
دانشجويي ،از چند و چون فعاليتها و برنامههاي آن جويا شدهايم.

• جذب دانش��جويان فعال در كميته و به كمك
آنها جذب اساتيد
• ايجاد کارگروههاي تخصصي
• کسب درآمد گروهها و رسيدن به استقالل مالي
گروه
• مشارکت در ايجاد شرکتهاي دانش بنيان براي
پس از فراغت از تحصيل
• انتق��ال دان��ش و فناوريهاي نوي��ن دريايي به
داخل
• حل کردن مشکالت شغلي دانشجويان توسط
خود آنها
• ايجاد بستر مناسب انتقاد و تقدير از فعاليتهاي
ساير کميتهها
• ارتقاء ارتباطات دانش��جويان از س��طح ملي به
ي
بينالملل 

ها با رويکرد مثبت به رش��تههاي دريايي ياد شده با ارزيابي جنابعالي از روند فعاليتهاي انجمن در
ارزياب�ي ش�ما از وضعيت کنون�ي فعاليت 
در حوزه آموزش و تحقيقات دريايي چيس�ت و توجه به وسعت مرزهاي آبي ،كشور به سطح ايده جهت پيگيري مسايل و مشكالت جامعه دريايي
آموزشهاي موجود تا چه حد متناسب با نيازهاي آل اين دانشها نائل شود .در اين خصوص نياز به و بويژه بخش آموزش و تحقيقات چيست؟
همفکري با بخش صنعت و مميزي سيستمهاي انجمن روند مثبتي را نسبت به گذشته در پيش
بخش صنعت است؟

گرفته و به پيشرفتهاي زيادي نائل شده است كه
به نظر ميرس��د صناي��ع ،توجه کميب��ه حوزه دانشگاهي است.
فناوريهاي نوين دريا و دست آوردهاي روز دنيا انجم�ن مهندس�ي دريايي بعن�وان انجمني اميد ميرود تا اين روند استمرار يابد.
استفاده مينمايند .دليل اين مدعا ميتواند راندمان علميو مرتبط با دانشگاهها ،چه اقداماتي جهت  با توج�ه به مجم�وع اين م�وارد ،مهمترين
فعلي کش��تي س��ازيهاي داخلي و عدم توانايي افزايش تعامل و همکاري با دانش�جويان داشته موضوع پيشنهادي کميته دانشجويي جهت طرح
مديري��ت فرايندهاي س��اخت و تحويل به موقع اس�ت؟ عمده انتظ�ارات دانش�جويان از انجمن و بررسي در همايش و قطعنامه پاياني چيست؟
قراردادها باش��د .اما در حوزه کشتيراني با وجود چيست و متقابال ،انجمن چه خدماتي را ميتواند • توج��ه ويژه پروژهه��اي تحقيقاتي به مدلهاي
آزمايشگاهي و شبيه سازي
تحريمها و سختيهاي فراوان و حتي ورشکستگي ارائه دهد؟
برخي از شرکتها ،مشاهده ميشود هنوز در اين همکاري انجمن مهندسي دريايي با دانشجويان • ايجاد بستر مناس��ب انجام تحقيقات ميداني و
حوزه فعاليت انجام ميشود که يکي از داليل مهم را طي دو س��ال اخير شاهد بوده ايم و هنوز براي استفاده از دستاوردهاي آن
آن نقش آموزشها و استفاده از تحقيقات نوين در قضاوت در اين راستا زود است .دانشجويان انتظار • انتقال فناوريهاي نوين حوزه ساخت شناور به
ي از آن
داخل و بهرهبردار 
اين عرصه است .آموزشهاي حوزه صنعت کشتي دارند تا:
سازي در دو دهه اخير بسيار توانايي شرکتهاي • در رش��تههاي خ��ود بتوانند در اي��ن انجمنها • گس��ترش توسعه س��رمايه گذاري خارجي در
داخلي را باال برده اس��ت بطوريکه ش��رکتهاي و انجمنهاي مش��ابه با اس��اتيد خ��ود صميمانه حوزه دانش و صنعت دريايي
داخلي در ايجاد نقشههاي سازه خودکفا شدهاند .کمبودهايي را که در رش��ته خود حس ميکنند • استفاده از سرمايه عظيم نيروي انساني جوان در
ي از
حوزه دريا و رفع مشکل بيکاري با بهرهبردار 
اين پيشرفتها در حوزه نفت و گاز هم به خوبي بيان کنند و در راستاي رفع آنها گام بردارند.
ديده ميشود؛ اما هنوز کاستيهاي زيادي وجود • با کمک و ياري اساتيدش��ان زمينههاي شغلي پتانسيلهاي موجود
دارد .متاس��فانه در حوزهه��اي ديگ��ر دريايي و مناس��ب را براي اس��تفاده از دان��ش خود فراهم • توجه به توسعه صنعت توريست در حوزه دريا با
انتقال دانش آن و بسترسازيهاي الزم
دانشهايي چون شيالت ،زيست دريا ،شيميدريا ،آورند.
فيزيک دريا ،هواشناسي دريا و  . . .توجهات بسيار • ايدهه��اي خ��ود را ت��ا حد ام��کان جامه عمل • تهي��ه و تدوي��ن آييننامهه��اي ارتباط كميته
کميشده است و نياز به توجه ويژه دارد .اميدواريم بپوش��انند و محلي چ��ون اينگون��ه انجمنها با دانشجويي با صنعت توسط كارگروه مجزا
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مسؤولکيست؟

درباره استانداردسازي آموزشهاي ايمني و مهارتهاي فراساحل در ايران

همزمان با پانزدهمين همايش صنايع دريايي در کيش برگزار ميشود

اوليندورهمسابقاتشناورهايتندروتفريحي
اولين دوره مس��ابقات ش��ناورهاي تندرو تفريحي
در دو رش��ته جت اس��کي و جت ب��وت همزمان با
پانزدهمين همايش صنايع دريايي در جزيره کيش
برگزار ميشود .رييس انجمن جت اسکي و جت بوت
جمهوري اس�لامي ايران با اعالم اين خبر گفت :در
راستاي گسترش فرهنگ استفاده از مواهب دريايي
و بهرهمن��دي از آخرين متدهاي فني و مهندس��ي
شناورهاي دريايي در زمينه ورزشي و تفريحي اين انجمن دست در دست انجمن
مهندسي دريايي ايران اقدام به برداشتن گامهاي عملي در حيطه شناورهاي سبک
و فوق سبک (جت اسکي و قايقهاي تندرو) کرده است .داوود سليانچي افزود:
به همين منظور ،ضمن انجام فعاليتهاي مشترک (برگزاري مسابقات) زمينه
مطالعات فني و اجرايي به منظور طراحي اينگونه شناورها و بوميسازي تکنولوژي
ساخت را در دستور کار قرار داده است .وي در اين زمينه اعالم کرد :اولين دوره
مسابقات شناورهاي تندرو که در راستاي اين همکاري مشترک انجام ميشود،
طي روزهاي  7تا  10آبان ماه سال جاري و همزمان با پانزدهمين همايش صنايع
دريايي در جزيره کيش انجام خواهد شد .سليانچي با بيان اينکه «اين مسابقات
در دو رشته جت اسکي و جت بوت انجام ميگيرد» ،افزود :مسابقات جت اسکي
آقايان در دو کالس  160اس��ب و  260اس��ب برگزار ميش��ود و خانمها نيز در
يک کالس مس��ابقه خواهند داش��ت .وي افزود :در کنار اين مسابقه ،قايقهاي
سيلينگ (بادباني) هم با يکديگر رقابت خواهند داشت که زيبايي خاصي را به
فضاي مسابقات خواهد بخشيد .رييس انجمن جت اسکي و جت بوت جمهوري
اسالمي ايران همچنين از معرفي رشته «فالي بورد» در جريان اين مسابقات خبر
داد و گفت :در اين رشته ،قسمتي به جت اسکي وصل ميشود و ورزشکار روي
هوا پرواز ميکند .به گفته وي ،اين مسابقات در يکي از دو منطقه مارينا پارک
هتل و يا اسکله تفريحي کيش برگزار خواهد شد .سليانچي ادامه داد :هدف اصلي
از اين مسابقات ،ايجاد انگيزه و آشتي دادن مردم ايران با درياست .چرا که کشور
ما با داش��تن بيش از  3000کيلومتر مرز دريايي يک کش��ور دريايي محسوب
ميش��ود؛ اما  5درصد اين مرز طوالني نيز مورد اس��تفاده مردم قرار ندارد .وي
درعين حال ارائه الگوي ساخت شناورهاي ورزشي و تفريحي به صنايع دريايي
کش��ور و ايجاد بازار براي آنها را از اهداف ديگر اين مس��ابقات ذکر کرد و افزود:
ورزشه��ا و تفريحات دريايي زيادي در دنيا وجود دارد که در کش��ور ما کمتر
شناختهشده است؛ در حاليکه با فرهنگسازي و ايجاد انگيزه در بين مردم براي
ورود به ورزشهاي دريايي ميتوان صنايع ساخت شناور و تجهيزات دريايي را نيز
در اين بخش رونق داد .رييس انجمن جت اسکي و جت بوت جمهوري اسالمي
ايران با بيان اينکه «همايش و نمايشگاه صنايع دريايي عموما محل گردهمايي
متخصصان و مسؤوالن اين صنعت است» ،ابراز اميدواري کرد که برگزاري اين
مسابقات باعث شود تا مردم کيش و گردشگران نيز در اين رويداد مهم دريايي
مشارکتکنند.

موضوع بررس��ي مشاغل ،اس��تانداردهاي مرتبط
با فعاليتهاي فراساحل از سال گذشته در دستور
کار کميته مقررات ،قوانين و استانداردهاي انجمن
مهندسي دريايي ايران به رياست آقاي دکتر رضا
اکبري آالشتي قرار گرفته است ،با توجه به تجربه
موسس��ه آموزشي کش��تيراني در برگزاري دوره
هاي ايمني مرتبط با فراس��احل پس از س��رمايه
گذاري مشترک با شرکت  STATOILدر زمينه محمود رضا حق دوستي
هاي تهيه تجهيزات ،تربيت و اعزام مدرسين به نروژ ،ساخت اسکله مربوط به
بهره برداري از قايق هاي نجات فراس��احلي در بندر بوش��هر و برگزاري دوره
هاي متعدد مطابق اس��تاندارد  OPITOجهت پرسنل سکوهاي فراساحلي ،
سرپرس��تي کارگروه مربوطه به آقاي مهندس محمودرضا حقدوستي معاون
آموزش و پژوهش موسسه آموزشي کشتيراني و عضو کميته مقررات ،قوانين و
استانداردهاي انجمن مهندسي دريايي ايران محول گرديده است.
اس��تاندارد  OPITOدر اکث��ر کش��ورهاي فعال و صاحب ن��ام در زمينه هاي
فراس��احل مورد توافق صنايع نفت و گاز قرار گرفته است و الزامات استاندارد
مورد نياز صنايع در زمينه هاي کسب مهارت و آموزش ايمني پرسنل مربوطه را
دربرميگيرد .در واقع صنايع نفت و گاز استانداردهاي مربوط به ايمني در مشاغل
فراساحل را با هماهنگي مراکز آموزشي استاندارد و مورد تائيد  OPITOپياده
سازي و از برخورداري پرسنل از استانداردهاي الزم اطمينان حاصل مي نمايند.
استانداردسازي مشاغل دريانوردي در کشور عزيزمان ايران از ساليان گذشته
با قرار گرفتن نام ايران در ليست سفيد کشورهاي زيرمجموعه  IMOو پياده
س��ازي  STCWدر کشور توسط سازمان بنادر و دريانوردي صورت پذيرفته و
دريانوردان کش��تيهاي تجاري ايران با کسب مهارتهاي الزم موفق به دريافت
مدارک استاندارد و بين المللي گرديده که با توجه به استانداردهاي باالي آموزش
هاي دريانوردي تجاري در ايران موجب بکارگيري دريانوردان ايراني در شرکتهاي
صاحب نام داخلي و خارجي گرديده ،هماهنگي صنعت کشتيراني د  ر ايران و
مراکز آموزشي تخصصي و استفاده از اساتيد متخصص دريانورد باعث انطباق
آموزشها و نيازهاي تخصصي شرکتهاي کشتيراني و مورد قبول استانداردهاي
دريانوردي بين المللي  IMOگرديده ،لذا با توجه به برخورداري اينچنين تجربه
ارزشمندي در کشور کميته مقررات ،قوانين و استانداردهاي انجمن مهندسي
پيگيري اقدام مشابه در صنعت فراساحل را در دستور کار خود قرار داده است.
قبل از ورود به بحث استانداردسازي آموزشهاي فعاليتهاي فراساحلي بايستي
مش��خص نمود که مسئوليت استانداردسازي به عهده چه ارگاني است ،و چه
سازماني وظيفه صدور گواهينامه هاي ايمني و مهارتهاي بين المللي فراساحل را
در ايران عهده دار است؟ شرکتهاي فراساحلي مطابق استاندارد داخلي خود اقدام
به برگزاري يکسري دوره هاي ايمني مي نمايند و در حال حاضر مدارک ايمني
صادر شده توسط مراکز آموزشي داخلي صرفاً جنبه داخل شرکت داشته و از
يکسو پرسنل سکوهاي فراساحلي از برخورداري از مدارک بين المللي مورد قبول
شرکتهاي بين المللي و از سوي دگير شرکتهاي مرتبط با فعاليتهاي فراساحلي
نيز از دسترسي به پرسنل مجرب داراي مدارک بين المللي محروم بوده و صرفاً
به برگزاري دوره هاي ايمني پايه اکتفا مي نمايند .لذا جهت بررسي مشاغل،
استانداردسازي الزم و تعيين دوره هاي مهارتي و ايمني مطابق استانداردهاي
بين المللي ،هماهنگي کليه ارگانهاي ذيربط الزمه گام برداشتن در اين امر مهم
مي باش��د تا به حول و قوه الهي بتوانيم با حمايت کليه مديران ارش��د دست
در دس��ت هم در راس��تاي استانداردسازي مشاغل و مهارتهاي الزمه و کسب
مجوزهاي بين المللي گام برداريم.
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کميته کشتيسازي

کميته

کميته کشتيسازي با توجه به بحث ساخت و تعمير شناور و مشکالت آن در کشور ،از  5سال قبل فعاليت
خود را با حضور فعال نمايندگان بخشهاي دولتي و خصوصي عضو انجمن بصورت مستمر و با برگزاري
جلسات منظم بصورت ماهيانه آغاز نموده است .اين کميته با حضور فعاالن و متخصصان در نظر دارد با
طرح مس�ائل و مش�کالت اين بخش از صنايع دريايي و ارائه راهکارهاي منطقي و کارشناسانه به مراکز
اجرايي و سياس�تگذاري گامي مؤثر در جهت رفع مشکالت و توسعه صنعت کشتيسازي بعنوان يک
صنعت مهم بردارد.

اهـداف:
• اطالعرساني در خصوص فرصتهاي موجود براي بهرهبرداري اعضاء (نحوه بهرهبرداري از منابع استاني،
صندوق ذخيره ارزي ،طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي ،تکميل زنجيره تأمين و )....
• پيگيري مؤثرتر موارد کالن صنعت منجمله تسريع در اجرايي شدن قانون حمايت از صنايع دريايي
• ايجاد همافزايي و تعامل بيش�تر براي انجام کارهاي بزرگتر بين تماميشرکتهاي فعال در اين بخش
اعم از خصوصي ،دولتي و دفاعي
• تبيين نيازمنديها بصورت يکپارچه ،تا توليدکنندگان مواد ،قطعات و س�رويسدهندگان خدمات ،با
جذابيت بيشتر خدمات ارائه دهند.
• ايجاد تعامل سهجانبه بين متقاضيان ،سازندگان و دستگاههاي مسؤول در امور ساخت و تعمير

کميته آموزش و تحقيقات

کميته آموزش و تحقيقات به منظور ايجاد ارتباط بين دانش�گاهها و مراکز
پژوهشي دريايي کش�ور و همچنين تسهيل در ارتباط دانشگاهها و مراکز
پژوهشيکشورباارگانهايدرياييوبررسيوتحليلمشکالتوچالشهاي
موجود در توسعه آموزش و تحقيقات دريايي کشور تشکيل شده است.
اهـداف:
• تش�کيل بان�ک اطالع�ات متخصصي�ن درياي�ي ،تجهي�زات ميداني و
آزمايشگاهي و توانمنديهاي آموزشي -پژوهشي دريايي کشور
• شناسايي نيازهاي آموزشي -پژوهشي ارگانهاي دريايي کشور
• ايجاد ارتباط بين دانش�گاهها و مراکز پژوهشي دريايي و همچنين ايجاد
ارتباط دانشگاهها و مراکز پژوهشي با ارگانهاي دريايي
• شناسايي و انتقال نيازهاي اساسي دانشگاهها و مراکز پژوهشي دريايي به
مسؤولينذيربط
• پيگيري مسايل و مشکالت و نيازهاي آموزشي اعضاء در زمينههاي مرتبط
با آموزش و تحقيقات دريايي و انعکاس آن به سازمانها و نهادهاي اجرايي و
تصميمگيريکشور

محـورهاي کاري:
• اطالعرساني به اعضاء کميته در خصوص مسائل روز کشتيسازي
• کارشناسي مشکالت صنايع دريايي و ارائه راهکارهاي الزم به مراجع ذيربط
• پيگيري مجدانه مشکالت طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر ودريانوردي طي جلسات متعدد از مراکز
اجرايي و بانکهاي عامل
• رايزني و پيگيري مشکالت کشتيسازان بويژه در بخش شناورهاي نيمه تمام طرح وجوه اداره
ش�ده از مجلس شوراي اسالمي( ،که منجر به جلسه ويژه کميسيون اقتصادي مجلس و
ارائه راهکار اجرايي آن گرديد).
• حضور رئيس کميته کشتيس�ازي در جلس�ات کارشناس�ي کارگروه توليد و
ساخت شناور دبيرخانه شورايعالي صنايع دريايي
• برگزاري جلسات متعدد با مديرعامل وقت و ديگر مديران سازمان بنادر و
دريانوردي ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،بانکهاي عامل در خصوص
بحث طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي
• تشکيل جلسه با مديران ارشدشرکتهاي کشتيسازي و برگزاري
جلساتي با مشتريان عمده شناورها در بخشهاي دولتي
• اطالعرساني مناسب از دستاوردهاي کشتيسازان

کميته تامين کنندگان و سازندگان تجهيزات دريايي و خدمات فني  -مهندسي
نظر ب�ه اهميت بوم�ي س�ازي طراحي ،س�اخت و توليد
شناور در کشور و صدور خدمات فني مهندسي و افزايش
درصد ساخت داخل اقالم دريايي و همچنين شکل گيري
نظام مدون احص�اء نيازهاي فعاالن دريايي به اين اقالم و
دستيابي به مقايس�ه اقتصادي توليدات ،تکميل زنجيره
تأمي�ن و ارزش و ني�ز همافزايي ميان تولي�د کنندگان و
مصرف کنندگان کميته کميته خودکفائي تأمين تجهيزات
از س�ال  1385فعالي�ت خ�ود را آغاز و از س�ال  1391با
تجديد ساختار به فعاليت خود ادامه مي دهد.
اهـداف:
• ارائه راهکار ارتقاء و تثبيت جايگاه شرکتهاي صنايع دريايي
• ايج�اد هم افزايي و تعامل بين بخش�هاي مختلف صنايع
درياييبويژهتوليدکنندگانومصرفکنندگان

کميته دانشجويي

کميته دانشجويي در س�ال  87به جهت ساماندهي بهتر و
پيگيري مشکالت و مسايل دانشجويان ،از 6دانشگاه مرتبط
دريايي اهم از دانش�گاه صنعتي اميرکبير ،دانشگاه صنعتي
شريف ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،دانشگاه خليج فارس
بوشهر ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ،دانشگاه
علوم و فنون دريايي خرمش�هر نمايندگان�ي معرفي و طي
جلس�ات متعددي تاکنون موارد مختلف را پيگيري نموده
است.
اهـداف :
•حضور فعال و گسترده دانشجويان در فعاليتها و برنامه هاي
انجمن

• تعامل و ارتباط با سازمانها و نهادهاي مرتبط و ذينفع براي
اجرايي نمودن قانون حداکثر استفاده از توان داخل و قانون
توسعه و حمايت از صنايع دريايي
•پيگيري مشکالت و مسائل اعضاء و انعکاس آن به سازمانها
و نهادهاي اجرائي و تصميم گير
محـورهايکاري:
• تهيه بان�ک اطالعاتي تأمينکنندگان تجهي�زات ،مواد و
خدماتفنيمهندسي
• پيگيري مجدانه طرح نظام مهندسي دريايي و طبقهبندي و
رتبهبنديشرکتهايدريايي
• تسهيل همکاري ميان شرکتهاي مش�اورهاي و پيمانکاري و
سازندگانمواد،قطعات،تجهيزاتومعرفيآنهابهمراجعذيربط
• همکاري با دبيرخانه شورايعالي صنايع دريايي کشور
• شناسايي و بررس�ي موضوعات و مشکالت دانشجويان و
تالش جهت حل آنها
محورهايکاري:
• پ�ي گيري طرح گذراندن دوره کارآموزي دانش�جويان در
مراکز صنعتي دريايي و نحوه تعامل و همکاري بيشتر مراکز
فوق در اين خصوص
• برگزاري س�خنراني هاي علمي ،بازديدهاي صنعتي دوره
هاي آموزشي براي دانشجويان در تهران و شهرستانها
• همکاري دانش�جويان با س�ايت و نش�ريه مهندس�ي
دريا انجمن با ارس�ال خبرهاي داخلي دانشگاه ،مقاالت
علمي و...

کميته کشتيراني و دريانوردي

کميته کش�تيراني و دريانوردي از حدود
سه سال قبل فعاليت خود را آغاز و در سال
 87به جهت ساماندهي بهتر و استفاده از
تجربياتونظراتکارشناسي،ازنمايندگان
شرکتهاي کشتيراني دعوت به همکاري
نموده و با برگزاري جلس�ات مختلف ،تاکنون مسائل و موضوعات
متعددي را پيگيري نموده است.

اهـداف :
• حضور فعال و گسترده کشتيرانيها و دريانوردان در فعاليتها و
برنامههايانجمن
• شناس�ايي و بررس�ي موضوعات و مش�کالت کش�تيرانيها و
دريانوردي روز و تالش جهت حل آنها
محـورهايکاري:
• نياز به هماهنگي بين کليه دانشگاهها و مراکز آموزشي دريانوردي
براي يکسان سازي دورهها و عناوين درسي مربوطه
• منظور نمودن بحث  STCWدر س�يالبس دانش�کدهها و مراکز
آموزش دريايي

• توجه به موضوع سوخت رساني كشتيها
در بنادر و لنگرگاههاي بنادر ايران
• نياز به ايجاد بنادر و اسکلههاي تفريحي،
ورزشي-بکارگيريامکاناتموجوددربنادر
ماهيگيريبهمنظورتوسعهبحثگردشگري
و تفريحات و ورزشهاي آبي -دريايي
• ضرورت هماهنگي و حمايت مديريتي از تواناييهاي بالقوه تعمير
و نگهداري كشتيها در بنادر داخلي
• توسعه و سرعت فعاليتهاي امدادرس�اني و خدمات درماني در
محدوده سواحل ايران
• ايج�اد مناط�ق آزاد ( لنگرگاههاي ويژه براي پن�اه آوردن ) براي
تداركات  ،سوخت رساني و توقف كشتيها
• توس�عه فراه�م آوري اطالع�ات هواشناس�ي و برخ�ورداري از
ايستگاههاي فعال و ...

نظر به اينكه در س�الهاي اخير پروژههاي متعدد س�احلي و فرا ساحلي
بخصوص در حوزه نفت و گاز در ايران فعال بوده کميته مهندسي ساحلي
و فراساحلي از سال  85فعاليت خود را آغاز و در نظر دارد با تعامل هر چه
بهتربينکارشناسانومتخصصاناينبخشازصنعتدرياييبهشناسايي
و طرحمسائل و موضوعات اين صنعت پرداختهوباارائهراهکارهايمنطقي
و کارشناسانه به مراکز اجرايي و سياستگذاري گامي مؤثر در جهت رفع
اين مش�کالت و توسعه اين بخش از صنعت دريايي بردارد .دورنماي اين
كميته بعنوان پيشتاز و مرجع در زمينه مهندسي ساحلي و فرا ساحلي در
منطقهترسيمگرديدهاست.
محورهايکاري:
 )1توجه به تربيت و آموزش نيروهاي متخصص مورد نياز صنعت
 )2اولويتبندي فعاليتهايي کهشرکتها توانايي انجام آن را دارند.
 )3تعيين سرفصلهاي تحقيقاتي در زمينه مهندسي ساحلي و فراساحلي
 )4تدوين گزارش پروژه مميزي مهندسي فراساحلي
 )5پيگيري تاالر گفتگو در سايت انجمن و تقويت قسمت فراساحلي آن
 )6برگزاري کارگاه آموزشي
 )7ايجاد بانک اطالعاتي جامع متخصصين و اطالعرساني دقيق به منظور
استفادهمناسبازفارغالتحصيالنمرتبط
 )8تدوين بانک اطالعاتي از پروژههاي انجام ش�ده توس�طشرکتهاي
ايراني در حوزه فراساحل
 )9تدوين بانک اطالعاتي از دانشجويان و مهندسان در رشتههاي مرتبط
با مهندسي دريا براي اطالعرساني
 )10تدوي�ن فهرس�ت مناب�ع داخل�ي و خارج�ي در حوزه فراس�احل و
اطالعرساني منابع جديد به جامعه مهندسي دريايي
 )11تجميع مقاالت علمي حوزه فراساحل در کليه همايشهاي قبل صنايع
دريايي
 )12تهيه بانک اطالعاتي از E-Bookهاي حوزه فراساحل و انتشار آن به
نفع انجمن مهندسي دريايي ايران

کميتـه شنـاورهـاي تنـدرو

ب�ا توجه ب�ه اهميت موضوع ش�ناورهاي تن�درو و کاربري آن
در بخشه�اي مختلف صنايع دريايي کش�ور اع�م از نظامي،
غيرنظام�ي و باالخص در بخش خصوصي ،کميته ش�ناورهاي
تندرو در زمان برگزاري همايش سيزدهم صنايع دريايي (آبانماه
 )1390به عنوان هفتمين کميته تخصصي انجمن شروع به فعاليت نمود.
اهداف:
• جايگاهي براي مطالبات طراحي ،تحقيقات ،ساخت و کاربري شناورهاي تندرو و
طرحمسايلومشکالتودرخواستهاازمجموعههايدولتي،خصوصي،دانشگاهي،
در جهت رشد و توسعه اين نوع شناورها
• گسترش دانش در زمينه شناورهاي تندرو
• گسترش تکنولوژي در زمينه شناورهاي تندرو
• شناسايي بازارهاي هدف و گسترش دامنه کاربري در زمينه شناورهاي تندرو
• گسترش صنعت در زمينه شناورهاي تندرو
• گسترش نيروي انساني در زمينه شناورهاي تندرو
محورهايکاري:
• گسترش فرهنگ استفاده از شناورهاي تندرو در بخش مسافربري و تفريحي
• توجه به صنايع پائين دستي مرتبط با حلقه طراحي و توليد شناورهاي تندرو
• بکارگيري قابليتهاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي جهت توسعه بهرهبرداري
ازشناورهايتفريحي
• فرهنگ سازي و آموزش جهت استفاده از اين شناورها با برگزاري همايش ،مسابقات
شناورها و  ...براي جذب حداکثري بخشهاي خصوصي و غيرنظامي
• اعطاي تسهيالت براي خريد شناور

کميته مهندسي ساحلي و فراساحلي

• مطرح نمودن موضوع شناورهاي تندرو در شورايعالي صنايع دريايي
• پيگيري چگونگي و نحوه برگزاري مسابقات شناورهاي تندرو در دريا

کميته قوانين ،مقررات و استانداردها

با توجه به اهميت اس�تانداردها ،مقررات و قوانين در صنايع دريايي و
ضرورت ايجاد تعامل و ارتباط با س�ازمانها و مؤسسات مرتبط ،با آغاز
بکار دوره جديد هيئت مديره انجمن مهندسي دريايي مقرر گرديد تا
کميته تخصصي قوانين ،مقررات و اس�تانداردها با حضور کارشناسان
و متخصص�ان تش�کيل گ�ردد .هدف اصل�ي اين کميته ،شناس�ايي
مش�کالت ،مسايل مرتبط با استانداردها و قوانين در صنايع دريايي و
ارائه راهکارها در راستاي استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود صنايع
دريايي مي باشد.
اهـداف:
• نياز سنجي در حوزه نظام مهندسي و نظام مديريت کيفيت در صنايع
دريايي
• بررسي مشکالت کاربران صنايع دريايي مانندشرکتهاي کشتيراني
ونفتکش

• بررسي قوانين و مقررات مورد نياز در حوزه فراساحل و استاندارد سازي
مشاغلفراساحل
• مطالعه و بررسي قوانين و استانداردهاي مرتبط با ساخت و کالس نمودن
شناورهاي فلزي ،سنتي تجاري و تندرو
• بررس�ي و مطالعه موارد مرتبط با مقررات گمرک�ي و ارائه راهکارها در
مبارزهباتحريمها
• تعام�ل با س�ازمان مل�ي اس�تاندارد در راس�تاي تدوي�ن و تصويب
استانداردهاي مرتبط با صنايع دريايي
• تعريف مشاغل دريايي ،تدوين الزامات مرتبط با آموزش پرسنل ،تاييد
و احراز صالحيت آنها
• بررسي نحوه اعطاي تسهيالت به واحدهاي صنعتي
• ايجاد تعامل بين مؤسس�ات نظارتي ،سازمانها و مؤسسات مرتبط با
توسعه قوانين و مقررات دريايي و نيز استفاده کنندگان از خدمات ارائه
شده در اين حوزه
طراحي اينفوگراف :محمدگودرزي

با کلیدداران دریا

شاید کمتر حوزهای از فعالیتها در کشور همچون حوزه دریا فرابخشی باشد و چندین وزارتخانه ،دستگاه اجرایی و دهها ارگان و سازمان
را به خود مشغول داشته باشد .البته ،همین تعدد متولیان یکی از چالشهای اصلی پیشروی صنایع و فعالیتهای دریایی در کشور بوده و
هست؛ اما در عین حال ،نشانهای است از حجم فعالیتها در این حوزه استراتژیک که یک مجموعه و حتی وزارتخانه خاص بهتنهایی نمیتواند
بار آن را بر دوش بکشد .در این بخش از ویژهنامه همایش ضمن انتشار مواضع وزرا ،فرماندهان نظامی ،معاونان وزرا و مسؤوالن ارگانها
و شرکتهای عمده دریایی کشور راهکارهای پیشنهادی آنها برای بهبود روند فعالیتهای دریایی در ابتدای دولت یازدهم را جویا شدهایم.

تازهترین مصاحبه وزیر نفت درباره پارس جنوبی و سوآپ نفت

مشکلپارسجنوبیپولنیست
زمین��ه ،روشهای ق��رارد اد ی د اری��م که اص ً
ال
مطلوب ما نیس��ت .مثل مش��ارکت د ر تولید و
امثال آن که از نظر ما رد شد ه است .اما برخی
قالبهای قرارد اد ی هم د اریم که میتواند برای
این ن��وع از مید انها مفید باش��د  .گروهی که
تعیی��ن کرد هام ،کامال حرفهای و آش��نا به این
مقولهها هس��تند  .البته کار به همین چند نفر
محد ود نیس��ت از همه ظرفیتهای ملی و بین
المللی که بتوانیم جذب کنیم ،استفاد ه خواهیم
کرد و از خود شرکتهای د اخلی و خارجی که
میخواهند فعال باشند  ،کمک گرفته میشود .
د ر حال حاضر د رخواست همکاری مشخصی
از خارجیها د ریافت کرد هایم؟

بازگش��ت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت امید مجموعه صنعت نفت کش��ور را برای
تقویت نگاههای کارشناسی و تس��ریع روند توسعه و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز
کشور را تشدید کرده است .زنگنه که با راهاندازی طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی
در اواسط دهه  70عمال پایهگذار این پروژه عظیم فراساحلی محسوب میشود؛ از زمان
بازگشت به وزارت نفت بر اولویت داشتن این طرح و بویژه پنج فاز  15 ،12و  16و  17و
 18تأکید کرده است .آنچه در پی میخوانید بخشی است از تازهترین مصاحبه وزیر نفت
درباره پارس جنوبی و سوآپ نفت.

مکاتب��ه ای وزی��ر نفت هند با من د اش��ته که
ب��هزود ی مید هم .به هر ح��ال ،همکاری هند
د ر مید ان نفتی فرزاد  Bبحث جد ید ی اس��ت،
بای��د از اول بح��ث را آغاز کنی��م .وقتی د رباره
قرارد اد هایی د ر زمانهایی تعهد اتی میشود اگر
بموقع انجام نش��د  ،هر وقت که طرف برگشت،
د لیل نمیش��ود که ما از نقطه قبلی آغاز کنیم.
ما ش��رایط جد ید ی د اریم و اگر بخواهیم بحث
کنیم باید د ر شرایط جد ید بحث کنیم.

ش�ما د ر ابت�د ای وزارت خود اش�اره کرد ید
که وزیر نفت وزیر خارجه د وم کش�ور اس�ت و
با توجه به تحریمها ،د یپلماس�ی نفتی اهمیت
است ،به اتمام برساند .
باالیی د ر این د ول�ت د ارد  .د ر این مد ت که از
اصالح
برای
باید
ارند
د
اعتقاد
برخی کارشناسان
مس�ؤولیت شما میگذرد  ،چه اقد اماتی د ر این
از
یگر
د
بار
؛
ید
کرد
اشاره
آن
روند مدیریت که به
بخش د اشتهاید ؟
مشارکت خارجی استفاده کنیم...
ما به س��هم خود د س��تگاه د یپلماس��ی کمک

آق�ای وزیر! برخی پیمان�کاران پارس جنوبی
اعلام کرد هان�د اگر ش�رکت ملی نف�ت منابع
مالی مورد نی�از آنها را تأمین کند  ،س�ه طرح
یاد ش�د ه را که پیشرفت باالی  90د رصد د ارند
به  100د رصد میرسانند ؛ موضع شما د راینباره این هم یک نظر است .شرکتهای خارجی هم کرد هایم  .البته ،اصل کار د ر د ستگاه د یپلماسی
چیست؟
با ما تماسهایی د ارند و همه عالقهمند هستند کش��ور و د ر کالن تصمیمگیری نظام است که

من واقعا اعتقاد د ارم مشکل ما د ر پارس جنوبی
پول نیس��ت ،مشکل ما د ر س��طوح و الیههای
مختلف مد یریتی اس��ت .باره��ا از این بحثها
ش��د ه ک��ه  200ی��ا  300میلی��ون د الر د یگر
بد هید  ،تمام میشود ؛ اما با وجود تأمین منابع،
کار انجام نش��د ه و به اعتقاد من اصل مس��أله،
مد یریتی است .البته با توجه خوبی که مجلس
ش��ورای اسالمیبه این طرحها د اشته است ،ما
هیچ محد ود یتی برای تأمین و پرد اخت منابع،
ند اریم .اما باید منابع ،د رس��ت ،به جای خود و
به وقت ،هزینه شود و اگر این کار نشود نه فقط
اثر مثبت نمیگذارد که ممکن اس��ت اثر منفی
هم بگ��ذارد  .به هر حال ،ما هی��چ محد ود یتی
ب��رای تأمین منابع ند اریم که خرج این طرحها
ش��ود و کار را با آن زمانبند ی که د ر نظرمان
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همکاری تنگاتنگ و موفقی را با ش��رکت نفت
پس از برد اش��تن این فشارهای تحمیلی د اشته
باش��ند  .م��ا هم ب��رای اینکه بتوانی��م د ر قالب
قرارد اد ی پیش��رفتهتر و قابل قبولتر با آنها کار
کنی��م ،کمیتهای را تش��کیل د اد هایم و ضوابط
آن را اب�لاغ و اف��راد کمیت��ه را تعیین کرد هام.
این ضوابط ب��رای معرفی س��اختارهای جد ید اخی�را هم اخباری مبنی بر برد اش�ته ش�د ن
قرارد اد ی است که با شرایط فعلی و وضعیت و تحریم ش�رکت مل�ی نف�ت د ر یک ق�رارد اد
نیازهایی که د اریم ،برای ما مفید باشد .
مشترک د ریایی منتشر شد ...
د ر کد ام حوزهها بیش�تر به همکاری و کمک بله .بحث بازگشت شرکت نفت به پروژه مشترک
خارجی نیاز د اریم؟
با  BPد ر د ریای شمال مطرح است .البته ،اینها
از
بازیافت
ضری��ب
ن
برد
باال
مهمتری��ن نیازها
کارهای کوچکی اس��ت ،د ارند مشکالتی را که
بیشتری
نفت
تا
است
موجود
مید انهای نفتی
هس��ت برمید ارند تا با ه��م کار کنیم و به هر
را د ر طول عمر آن از مید ان برد اریم که همان ح��ال ،د ر مقابل آنچه که ما د ر س��طح قد رت
صیان��ت واقعی و فنی از مید ان اس��ت .د ر این مل��ی مان د اری��م؛ تالش میکنی��م .این پروژه
د ر جه��ت حد اکثر کرد ن مصالح کش��ور قطعا
پی��ش میرود و خیلی به آیند ه امید وارم .آنچه
به عقلمان رس��ید ه و تد بیر جمعی و هماهنگی
کامل نظام بود ه است ،انجام مید هیم و انشاءاهلل
جواب مید هد ؛ اما همه چیز را باید د ر سیاست
با صبوری پیش برد .

Marine Engineering
کاری اس��ت که از قبل از انقالب بود ه و نس��بت به آنچه ما
میتوانیم د ر خارج از کشور انجام د هیم؛ کار کوچکی است.
چند بلوک نفتی و گازی د ر د ریای ش��مال بود ه و ایران هم
د ر آن س��هم د اشت که بعضی از آنها هماکنون بهره برد اری
و تولید میش��ود و د رآمد هایی هم برای شرکت نفت د ارد .
این پروژه برای یک شرکت نفتی کوچک خیلی عالی است؛
اما برای ش��رکت ملی نفت عد د کوچکی اس��ت .با اینحال،
شرکت نفت آن را د نبال میکند  .برای اینکه جای پا ،حضور
خارجی و تعد اد ی ارتباطات خارجی د اش��ته باشیم ،د نبال
میکنیم .اما وظیفه اصلی خود مان را باید به کار د ر توس��عه
مید انهای مشترکمان متمرکز کنیم که به معنی باال برد ن
توان صاد راتی و صاد رات است.
به میاد ین مش�ترک اشاره د اشتید  .صریحا بفرمایید اآلن
پارس جنوبی د ر چه وضعی است؟

همانط��ور که از ابتد  ای معرف��ی بعنوان وزیر نفت به مجلس
محترم هم اعالم کرد م؛ برد اش��ت هر چه س��ریعتر از مید ان
گازی پارس جنوبی نخستین هد ف من د ر وزارت نفت است
ك��ه با توجه به طرحهای نیمه تم��ام ،هماكنون بهرهبرد اری
از س��ه ط��رح مه��م فازه��ای  ۱۵ ،۱۲و  ۱۷ ،۱۶و ( ۱۸كه
معاد ل هفت فاز متعارف گازی اس��ت) د ر اولویت قرار د ارد .
با روند موجود  ،بهتد ریج تا د و سال آیند ه بیشترین برد اشت
را از فازه��ای  ۱۵ ،۱۲و  ۱۷ ،۱۶و ( ۱۸كه معاد ل هفت فاز
متعارف گازی اس��ت) خواهیم د اش��ت .این سه طرح پارس
جنوب��ی ،از  170ت��ا  180میلی��ون مترمکعب گاز خش��ک
ش��یرین و  280هزار بش��که میعانات گازی د ر روز میتواند
به م��ا بد هد و معتقد م کمتر از د و س��ال نمیتوانیم به این
ظرفیت برسیم.
سایر فازها چطور؟

توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی در اولویت دوم قرار دارد.
به همین خاطر ،هنوز به فازهای  35ماهه اصال نپرداختهام؛ به
خاطر اینکه آنها نان امش��ب من را در نمیآورد .نان دو س��ال
آینده م��ن را هم عاید نمیکند .این طرحها که نزدیک به 30
میلیارد دالر در تراز بازرگانی و اقتصادی کش��ور تأثیر خواهد
گذاشت ،باید به مدار بیایند و اینها چیزی نیستند که بتوانیم
رها کنیم و بگوییم به بقیه بپردازیم .باید اول تکلیف این س��ه
طرح اولویتدار را روشن کنیم و مطمئن شویم بموقع میآیند
و بعد روی فازهای  35ماهه تمرکز کنیم.
یعنی پروژههای  35ماهه تعطیل میشوند ؟

من نمیگویم آنها را تعطیل کنیم ،نه؛ د ر آنها کار میش��ود ،
ام��ا تمرکز من بر این س��ه طرح اس��ت .د ر مرحل��ه اول تا
زمس��تان امس��ال ،مرحله د وم تا زمستان آیند ه و د ر مرحله
س��وم تا پایان سال آیند ه باید این سه طرح ،تمام شود  .بعد
از آن تمرکز من روی فازهای د یگر قرار خواهد گرفت.

بحث مهم د یگر د رباره س�وآپ است .سؤالی که اکنون د ر
محافل اقتصاد ی مطرح است این است که سوآپ نفت خام
چه زمانی و با مباش�رت چه شرکتهایی و د ر چه حجمیاز
سر گرفته میشود ؟

د رباره سوآپ تصمیمی نگرفتهایم .ابهامها و مشکالتی د ارد
که تا اینها حل نش��ود  ،این کار د وباره عملیاتی نخواهد شد .
هنوز این ابهامها به من جواب د اد ه نش��د ه است و نمیتوانم
آن ابهامات را بیان کنم.

وضعیتمحیطزیستیخلیجفارسهمچناننگرانکنندهاست
ايران بعنوان كشوري كه بيشترين مرز آبي را در خليج فارس
دارد؛ به همان نس��بت میتواند بيشترين نقش در مناسبات
س��ازمان منطقهاي خليج ف��ارس و درياي عم��ان (راپمی)
را داش��ته باش��د .مقررات ،ضواب��ط ،چهارچوبها و مباحث
علمیبس��يار ارزش��مندي در زمينه محيط زيست دريايي
ب��راي خليج فارس و درياي عم��ان و همچنين درياي خزر
وجود دارد ،اما اتفاقاتي كه همچنان در اين پهنههاي آبي رخ
*
معصومهابتکـار
میدهد ،نگرانكننده است .تردد كشتيها ،نفتكشها ،ساخت
و سازهاي دريايي و دخل و تصرف در سواحل به محيط زيست خليج فارس لطمه وارد
میكند؛ با اين اوصاف هنوز تا رسيدن به استانداردها فاصله داريم که امیدواریم مناسبات
منطقهاي كشورها در راستاي بهبود محيط زيست منطقه شكل گيرد.
در این زمینه ،يكي از راهبردهايي كه بس��يار م��ورد توجه د كتر روحاني رييسجمهور
است؛ بحث د يپلماسي محيط زيست است .بايد بتوانيم برنامهريزيهاي خود در روابط با
كشورهاي منطقه را به سمت و سوي حفظ محيط زيست سوق دهيم .برقراري ارتباط
قوي تر با راپمي يكي از برنامههاي سازمان حفاظت محيط زيست است؛ با اين هدف كه
راپمي بعنوان يك سازمان توانمند در سطح منطقه برنامههاي خود را پيش ببرد.
مسايل زيست محيطي به سرعت به سمت تخصصي شدن پيش میرود از اين رو نيازمند
نگاهي تخصصي و علمیدر بخشهاي مختلف زيست محيطي هستيم.حتی كه در زمينه
محيط زيست تهيه میشود بايد پشتوانه علمیداشته باشد در غير اين صورت مشكل ساز
خواهد شد .رويكرد اخبار زيست محيطي بايد به گونه اي باشد كه به مسووالن هشدار
دهد .تصميماتي كه در دولت اتخاذ میش��ود اگر بدون بررسي مسايل زيست محيطي
باشد میتواند تبعات منفي به همراه داشته باشد .همچنين آموزش و اطالعرساني جوامع
ی در راستاي حفظ محيط زيست نيز بسيار تأثيرگذار است.
عموم 
*
معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

اختصاص درصدی از اعتبارات ساختو ساز تجهیزات دریایی
به حفظ ذخایر آبزیان

معاون وزیر جهاد   كش��اورزی و رئیس س��ازمان شیالت ایران
خواستار اختصاص د  رصد  ی از اعتبارات مربوط به ساخت و ساز
تجهیزات د  ر د  ریا به حفظ ذخایر آبزیان شد   .سید  حسن صالحی
د  ر مراسم هفته جهانی د  ریانورد  ی كه د  ر محل سازمان شیالت
ایران برگزار ش��د   ،گفت :اگر پنج د  رص��د   از بود  جه مربوط به
ساخت و ساز تجهیزات د  ر د  ریا مانند   اسكلهها و بناد  ر به حفظ
ذخایر د  ریایی تخصیص یابد   ،میتوان از آسیب به زیستگاههای
موجود  ات آبزی ناش��ی از این فعالیته��ا جلوگیری كرد   .وی
افزود   :برخی از كشورها مانند   ژاپن د  ر راستای حفظ و افزایش ذخایر آبریان گامهای بلند  ی
برد  اشتهاند   و كشور ما نیز میتواند   با ایجاد   زیستگاههای مصنوعی و مزرعه د  اری د  ریایی د  ر
زمینه احیا و حفظ و افزایش این ذخایر بكوشد   .صالحی اد  امه د  اد   :هر گونه فعالیتی كه د  ر
د  ریا اتفاق میافتد   مانند   ساخت بناد  ر ،اسكلهها و سد  سازیها بر ذخایر آبزیان تأثیر میگذارد  
و د  ر بس��یاری از كشورها د  ر سد  س��ازیها نیز هزینهای برای حیات آبزیان د  ر نظر گرفته
میش��ود   د  ر حالیكه د  ر این زمینه غافل بود  هایم .معاون وزیر جهاد   كش��اورزی اضافه كرد  :
وظیفه د  اریم با همكاری آبزیپروران ،صیاد  ان و صنایع فرآوری بخش��ی از غذای مورد  نیاز
م��رد  م را تأمین كنی��م .وی د  ر عین حال صید   د  ر آبهای بینالمللی و حضور د  ر آبهای
غرب اقیانوس هند   و شرق آفریقا را از رویكرد  های سازمان شیالت عنوان كرد   و گفت :ما این
آماد  گی را د  اریم كه با شركتها و ارگانهای د  ریایی كه د  ارای امكانات هستند   ،برای صید   د  ر
آبهای د  ور همكاری كنیم .وی با بیان اینكه «در سواحل دریا نزدیك به  ۱۰۰هزار هكتار
اراضی برای پرورش و كشت آبزیان شناسایی شده است» ،ابراز داشت :با بهرهبرداری از این
سطح میتوان اشتغالزایی را درحوزه شیالت افزایش داد.
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سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در مراسم روز جهانی دریانوردی

جنگ باعث شد صنایع کنار دریا نباشند

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا تأکید بر ل��زوم حضور
بخش خصوصی در توس��عه بنادر ،از فراهمس��ازی
زیرس��اختهای س��رمایهگذاری ای��ن بخ��ش در
پسکرانهها توس��ط دولت خب��ر داد و گفت :یکی
از معیارهای توس��عه حملونقل ،رشد حملونقل
ترکیبی از بنادر است.
عباس آخوندی در مراسم روز جهانی دریانوردی با
اش��اره به لزوم توجه به توسعه دریامحور و اهمیت
دریا در توس��عه ملی ایران ،اظهار داشت :موقعیت
جغرافیایی و توپوگرافی جمهوری اسالمی ایران به
نحوی است که ایران را کشوری دریایی کرده است.
وی با تأکید بر اینکه «باید سهم خود را در حملونقل
جهان��ی ارتقاء دهیم» ،تصریح کرد :الزم اس��ت به
عنوان ملتی فرهنگم��دار ،از این موقعیت جهت
تسهیل مبادالت در کریدورهای شمال  -جنوب و
شرق  -غرب استفاده کرد.
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به لزوم روانسازی
مب��ادالت تج��اری و حملونق��ل ،اظهار داش��ت:
تأسیسات زیربنایی مطلوبی در کنار جامعه جوان در
اختیار داریم که باید از این ظرفیتها استفاده کنیم.
آخوندی با اشاره به لزوم توسعه بنادر و دریانوردی
اضافه کرد :یک سوم مرزهای ایران دریایی است اما
دریا و سفر دریایی برای مردم ما کمتر شناخته شده
است .آخوندی ادامه داد :ظرفیت عظیم دریا ،منابع
آن،گردشگریدریایی،حملونقلبارومسافردریایی
و صنایع دریایی چندان مورد توجه قرار نگرفته است
که از این پس باید بیشتر مورد توجه باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «در دوران دفاع اولینبازدیدهایبندری
مقدس بسیاری از صنایع بزرگ که قرار بود نزدیک از س��وی دیگر ،وزیر راه و شهرسازی پنجم مهرماه
دریا ساخته شود به مراکز کشور منتقل شد» ،یادآور
ش��د :به عنوان مثال کارخانهای نظیر فوالد مبارکه
قرار بود ابتدا در بندرعباس س��اخته ش��ود؛ اما در
شرایط جنگ در اصفهان ساخته شد.
آخوندی با تأکید بر اینک ه «باید از امکانات ساحلی
بیشترین اس��تفاده را داش��ت» ،اضافه کرد :دولت
وظیفه دارد زیرساختهای الزم را در پسکرانههای
بنادر فراهم کند تا صنایع برای صادرات در کنار بنادر
توسعه یابد و از این امکانات استفاده بهینهای شود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا تأکید بر لزوم توس��عه
حملونقل ترکیبی و رشد لجستیک در کشور ،اضافه
کرد :کار سختی را در پیش داریم تا بتوانیم مبادالت
را تس��هیل کنیم .آخوندی با اش��اره به نارضایتی
ن نبودن مسیر در حوزه
انجمنهای حملونقلی از روا 
حملونقل گفت :باید شرایطی فراهم شود تا فعاالن
حملونقل در حوزه بار و مسافر به راحتی در سطح
دنیا جابهجایی انجام دهند .وزیر راه و شهرس��ازی
با بیان اینکه «س��هم ایران در حملونقل مسافری
دریایی بسیار کم است» ،گفت :این در حالی است
که ظرفیت شناورهای کشور بیش از این است .وی با
بیان اینکه «زندگی بسیاری از مردم ساحلنشین به
دریا بستگی دارد» ،گفت :بار سنگین را روی دوش
خود حس میکنم تا زندگی مردم بهبود یابد و به
توس��عه پایدار و توسعه اجتماعی  -اقتصادی بنادر
دست یابیم و مردم امکان استفاده از صنایع دریایی
را داشته باشند.
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در جریان س��فر خود به اس��تان خوزستان اولین
بازدیدهای بندری خود را از بنادر امام و خرمش��هر
صورت داد.
آخوندی در حاش��یه بازدید از مجتمع بندری امام
خمینی (ره) در جمع فعاالن حوزه حملونقل تأکید
کرد :بحث رقابت در حوزه حملونقل بسیار جدی
اس��ت .وی بر لزوم تشکیل شرکتهای توانمند در
زمینه حملونقل تأکید کرد و افزود :برای افزایش
س��هم ای��ران در اقتصاد جهانی باید ش��رکتهای
بزرگ مقیاس حملونقل تشکیل شوند .وزیر راه و
شهرسازیخاطرنشانکرد:برایانجامکارهایبزرگ
نیاز به تشکیل شرکتهای بزرگ مقیاس داریم ،لذا
در دولت از تش��کیل شرکتهای س��هامی عام در
حوزههای حملونقلی حمایت جدی میکنیم.
آخون��دی اظهار داش��ت :وزارت راه و شهرس��ازی
آماده اس��ت به بخش خصوصی برای فعالیتهایی
که میخواهد انج��ام دهد ،کمک جدی بکند .وی
خاطرنشان کرد :انتظار داریم بخش خصوصی ارتباط
ب��ا مجموع��ه وزارت راه و شهرس��ازی را در بخش
حملونقل همواره حفظ کند .وی وجود رقابت در
بخش حملونقل را از نظر توسعه ،سالمت ،ارتقای
کیفیت و رضایتمندی مشتریان مهم توصیف کرد و
گفت :تالش میکنیم در حوزه راه و شهرسازی بحث
رقابت را سرلوحه فعالیتها قرار دهیم و مشکالت را
برطرفکنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه «اکثر بانکها در
تأمین منابع مالی در وضعیت قرمز هستند» ،گفت:
ل تأمین منابع
یکی از مهمترین و جدیترین راه ح 
مالی در بخش حملونقل تأمین مستقیم منابع مالی
از بازار سرمایه است .آخوندی در ادامه سرمایهگذاری
بخش خصوصی در پسکرانهها را مطلوب توصیف
کرد و اظهار داش��ت :پیش��نهاد من این است که
مدیران مربوطه و کس��انی که در بخش خصوصی
فعالیت میکنن��د؛ در انجام اقدامات و فعالیتهای
خود حس تعلق به زندگی درون شهری نشان دهند
و در واقع به بهبود چهره شهرها کمک کنند.
وی ادامه داد :حمایت اجتماعی از سرمایهگذاریها
باید مورد توجه ق��رار گیرد ،چرا که بدون حمایت
اجتماعی امکان توسعه سرمایهگذاری وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد :ما نیز حمایتهای الزم را انجام
میدهی��م و وزارت راه و شهرس��ازی در این زمینه
همکاری و همراهی جدی خواهد کرد.
وی با ابراز خش��نودی از استقبال بخش خصوصی
از حملونقل ترکیبی ،گف��ت :رصد کردن اتفاقات
و آشنایی با تکنولوژیهای روز نقش بسیار مهمی
دراین حوزه دارد.
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وی همچنین تأکید کرد :توس��عه رقاب��ت در حوزه بنادر و
دریانوردی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه ماست که در
این زمینه بحث حملونقل ترکیبی را ترغیب میکنیم.
وزیر راه و شهرس��ازی با مثبت ارزیابی کردن فضای عمومی
کش��ور گفت :فضای عمومی کش��ور در حال بهبود است و
به واسطه آن س��رمایهگذاری و تمایل شرکتهای مختلف
ی برای رفت و آمد به ایران افزایش مییابد.
کشتیران 
ویادامهداد:میتوانیمازظرفیتبنادراستفادهکنیموحملونقل
ترکیبی داشته باشیم تا حملونقل دریایی به حملونقل زمینی
متصل شود که الزمه این کار بازنگری در فرآیندها ،روشهای
کنترل و ایجاد امکانات در پسکرانهها است.
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به جلس��های که با فعاالن
حملونقل داش��ت ،افزود :در آن جلس��ه از فعاالن بخش
حملونقل خواهش کردم که در این حوزه حضور یابند و
ما نیز همکاریهای الزم را انجام و امکاناتی در اختیارشان
ق��رار دهیم تا فعالیته��ا و س��رمایهگذاریهایی در پس
کرانههای بنادر داش��ته باشند و سهممان را از حملونقل
جهانی افزایش دهیم.
آخوندی درباره توس��عه گردش��گری دریایی نیز اعالم کرد:
خوشبختانه در سازمان بنادر و دریانوردی به بحث مسافرت
دریایی توجه ش��ده است و امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت
استفاده کنیم؛ اما هنوز مردم با این ظرفیت آشنایی زیادی
ندارند و ما باید یک فعالیت تبلیغاتی گسترده انجام دهیم تا
مردم با این ظرفیت آشنا شوند و از آن استفاده کنند.
آخوندی در خصوص وضعیت حملونقل در جنوب کش��ور
تصریح کرد :الزم است بین ظرفیت حملونقل ریلی ،دریایی،
جادهای و هوایی هماهنگی ایجاد شود و همدیگر را تکمیل
کنند و پوش��ش دهند .در این زمینه الزم اس��ت مطالعهای
گسترده و هماهنگ انجام شود تا بتوانیم ظرفیت حملونقل
جنوب کشور را به صورت یکپارچه ارتقاء دهیم و نتیجه این
مطالعات باید تغییراتی در حملونقل ریلی و جادهای ایجاد
کند و در بخش حملونقل هوایی نیز تأثیرگذار باشد.
آخوندی در ادامه این سفر همچنین از بندر خرمشهر بازدید
ک��رد .در جریان ای��ن بازدید ،مدیركل بن��در و دریانوردی
خرمشهر طی گزارشی آخرین وضعیت فعالیتهای این اداره
کل و نقش کلیدی آن در توس��عه منطقه و تجارت را برای
وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد .عادل دریس به مغروقههای
بجا مانده از جنگ تحمیلی در آبراههای اروند و كارون بعنوان
یك��ی از موانع مهم تجارت منطقه اش��اره کرد و افزود :بندر
خرمشهر طی سالهای گذشته در زمینه شناورسازی موفق
ب��ه خارجس��ازی  56مغروقه و الیروبی بی��ش از  500هزار
مترمربع از آبراههای اروند و کارون شده است.
وزیر راه و شهرس��ازی و هیأت همراه با حضور در اسکلهها و
محوطههای ،از تأسیسات بندری و نحوه تخلیه و بارگیری،
پایانه مس��افری دریایی خلیج فارس ،پروژههای در دس��ت
اقدام ،ش��رکتهای سرمایهگذار و شرکت تأسیسات دریایی
بعنوان بزرگترین شرکت سرمایهگذار در بنادر کشور که کار
س��اخت س��کوهای نفتی را بر عهده دارد ،بازدید کرد .وزیر
راه و شهرس��ازی پس از بازدید از بندر خرمشهر ،از راه آهن
خرمشهر و پایانه شلمچه هم بازدید و سپس به سمت اهواز
حرکت کرد.

ترکان برنامههای دولت در بخش صنعت دریایی را اعالم کرد

شهرک صنایع دریایی و لیزینگ دریایی ایجاد میشود

مشاور ارشد رییسجمهور با تأکید بر وجود
توانمندی ساخت انواع شناور و سازههای
دریایی در کش��ور از برنامه دولت یازدهم
برای ایجاد شهرک صنایع دریایی و لیزینگ
دریایی در کش��ور خبر داد .مهندس اکبر
ت��رکان در دیدار با اعض��ای هیأت مدیره
انجمن صنفی سازندگان شناور ،تجهیزات
و سازههای دریایی ایران گفت :در سالهای
بعد از انقالب،بیش از  500ش��ناور بزرگ و متوس��ط شامل انواع کشتیهای تجاری ،نفتکش،
ساپالی بوت ،بارج ،دوبه ،کروبوت و جکآپ از خارج خریداری شده؛ که این امر ،نشان میدهد
بازار کار مناسبی برای سازندگان شناور در ایران وجود دارد .وی با بیان اینکه «سازندگان شناور
از طرف عرضهکنندگان به موضوع مینگرند اما باید مسأله را از نگاه متقاضیان نیز دید» ،به سابقه
سفارش کشتیهای کانتینربر به ایزوایکو اشاره کرد و گفت :علیرغم تالش زیادی که برای سفارش
ساخت این کشتیها به داخل صورت گرفت؛ عملکرد مناسبی را از نظر زمان و هزینه ساخت این
کشتیها در داخل شاهد نبودیم.
رییس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین به پروژه سوآپ نفت دریای خزر
اشاره کرد و گفت :این پروژه شامل توسعه بندر اکتائو قزاقستان ،توسعه بندر امیرآباد ،ساخت سه
فروند نفتکش  63هزار تنی و احداث خط لوله نکا-جاسک بود؛ اما در عمل این مراحل محقق
نشد .وی با اشاره به اینکه «شرکت صدرا کل منابع ساخت کشتیها را از شرکت ملی نفتکش
ایران دریافت کرده است» ،افزود :قرار بود با این منابع ،سه فروند کشتی ساخته شود تا امکان
انجام همزمان تخلیه ،بارگیری و حمل نفت در مس��یر دریایی فراهم ش��ود .به گفته وی ،عدم
اجرای این پروژه باعث شد تا شرکتهایی نظیر توتال که از انتقال منابع نفتی خزر از مسیر ایران
دفاع میکردند؛ اکنون ناچار به پذیرش مسیرهای جایگزین باشند .ترکان با بیان اینکه «تجربه
شرکتهایی چون صدرا و ایزوایکو نشان میدهد کارهایی که ما در ساخت کشتی بلدیم برای
تحویل آن کافی نیست» ،افزود :ما این مسأله را در بخش فراساحل هم داشتیم.
مدیرعامل اس��بق ش��رکت نفت و گاز پارس با اشاره به ساخت سکوهای پارس جنوبی توضیح
داد :در ساخت این سکوها ،به جز مدیریت کنسرسیوم بقیه کار توسط پیمانکاران و سازندگان
داخلی انجام میشد و سکوها نیز طبق برنامه زمانبندی و به شکلی منظم اجرا شد؛ اما بعد از
آنکه توتال را از رهبری کنسرس��یوم برداشتیم ،مجموعههای ایرانی نتوانستند با هم کار کنند
و پروژههای بعدی با هزینه و زمان زیادی اجرا ش��د .مش��اور ارشد رییسجمهور با بیان اینکه
«مجموعه این مسایل از وجود گیرهای اساسی در مدیریت پروژههای صنایع دریایی در کشور
حکایت دارد» ،افزود :باید برای رفع این مشکالت ،راهکارهای اجرایی پیدا کرد .وی با اشاره به
تجربه صنعت خودروس��ازی و ایجاد مجموعه ساپکو جهت سازماندهی سازندگان تجهیزات و
نظارت بر فعالیت آنها شکلگیری مجموعهای مشابه را در صنعت کشتیسازی ایران ضروری
خواند و گفت :در جریان ساخت سکوی نیمهشناور امیرکبیر در دریای خزر ،مشابه این کار از
طریق شرکت مشاور تا حدی محقق شد .ترکان با اشاره به بندر الحمریه شارجه که در آن خط
تعمیرات کشتی با حضور پیمانکاران بخشهای مختلف فعالیت دارد ،گفت :زیرساختهای ایجاد
چنین شهرکهای صنعتی دریایی در بندرعباس و جزیره صنعتی صدرا در بوشهر وجود دارد که
با پیگیری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و رفع مسایل حقوقی و اجرایی ،این شهرکها ایجاد و
زمینه کار پیمانکاران و صنعتگران فراهم خواهد شد .وی ایجاد لیزینگهای دریایی را دیگر نیاز
صنایع دریایی کشور دانست و گفت :از این طریق و با اختصاص منابعی در حد یک میلیارد دالر
میتوان کار ساخت انواع شناورهای خدماتی مورد نیاز کشور را آغاز کرد و پس از تکمیل نسبت
به فروش یا اجاره آن به بهرهبرداران اقدام کرد.
مشاور ارشد رییسجمهور با اشاره به حضور چهرههای صنعتی همچون اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رییسجمهور ،و محمد رضا نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،در کابینه یازدهم ابراز
امیدواری کرد که صنایع دریایی کشور با تعامل نزدیک با دولت بتواند به جایگاه واقعی خود در
اقتصاد کشور دست یابد.
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گفتوگو با امیر دریادار سیاری ،فرمانده نیروی دریایی ارتش

همگرايي جديتري بين بخشهاي دريايي بوجود آيد

شاید گزاف نباشد اگر بگوییم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سالهای
اخیر با رویکردی فعاالنه در حوزه رسانهای ،فعالیتهای دریایی را از انزوا و مظلومیت
درآورده اس��ت .کمتر هفته یا روزی را در طول س��ال میتوان س��راغ گرفت که خبری
از فعالیته��ا ،برنامهها و اقدامات نیروی دریایی ارتش در رس��انهها انعکاس نداش��ته
باشد .گرچه سایر ارگانهای دریایی نیز در این جهت اقداماتی داشتهاند ،اما ابعاد و نوع
حضور نیروی دریایی در رس��انهها طی سالهای اخیر بسیار شاخصتر و متفاوتتر
بوده است؛ تجربهای که میتواند با همافزایی سایر ارگانهای دریایی کشور به بستری
برای فرهنگسازی در سطح مردم و توجه بیشتر مسؤوالن ارشد کشور به حوزه دریا
بیانجامد .در گفتوگو با امیر دریادار حبیباهلل سیاری ،فرمانده نیروی دریایی ارتش ،به
بررسی وضعیت و چالشهای صنایع دریایی کشور پرداختهایم.
با توجه به آنكه در آستانه پانزدهمين همايش
صنايع دريايي قرار داريم ،مهمترين چالشهاي
كنوني صنعت دريايي را چه ميدانيد؟

جمهوری اس�لامی ایران به واس��طه قرار گرفتن
در ش��مال اقيان��وس هن��د ،مجاورت ب��ا خلیج
فارس ،تنگه هرمز ،دریای عمان و دریای خزر از
موقعیت دریایی و ژئوپوليتيكي ویژهای در منطقه
و جه��ان برخوردار اس��ت .از آنجای��ی که اقتدار
دریای��ی غالب��ا تامین کننده امنیت در س��طوح
محل��ی ،ملی و منطقهای در دریا بوده و منجر به
تقويت مؤلفههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگ��ی ميگردد لذا اين اقتدار دريايي خود به
نحو موثري زمينه س��از ارتقاء قدرت ملی خواهد
شد.
در واقع ميتوان گفت قدرت دريايي عبارتست از
مجموعه تواناییهای یک ملت در استحصال منافع
خویش از دریاها و اقیانوسها با بکارگیری مناطق
دریای��ی برای فعالیتهای سیاس��ی ،اقتصادی و
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و لذا براساس اين تدبير ارتباط تنگاتنگ حضور
مقتدران��ه در درياهاي آزاد و نمايش قدرت ملي
كش��ور مشخص ميش��ود .از آنجايي كه نيروي
دريايي راهب��ردي يك ني��روي تجهيزاتمحور
اس��ت و براي حضور مقتدران��ه در درياهاي آزاد
نياز به ش��ناورهاي س��نگين و ديگ��ر تجهيزات
مناس��ب دارد ،نق��ش پش��تيبانيكننده صنايع
و زيرس��اختهاي دريايي مش��خص ميش��ود.
صنايع دريايي يكي از صنايع سنگين و پرهزينه
در دنيا محس��وب ميش��وند كه عمدتا دولتها
نقش محوري در توس��عه آنه��ا دارند .با توجه به
هزينه باالي س��رمايه گذاري در صنايع دريايي
و فقدان بسترهاي مناس��ب در مناطق ساحلی،
يكي از مهمترين چالشها در اين حوزه كمرنگ
بودن حض��ور بخ��ش خصوصي در اي��ن حوزه
اس��ت .با توجه ب��ه پيچيدگي اي��ن صنايع الزم
اس��ت تعامالت مناسب بين كاربران اين صنعت
(ارگانهاي دريايي) ،مراكز پژوهشي و دانشگاهي
و كارخانجات و صنايع دريايي وجود داشته باشد
كه اين ارتباطات آنگونه كه بايد و ش��ايد وجود
نداش��ته و همچنين كامل نبودن زنجيره تأمین
در داخ��ل ،را ميتوان از ديگ��ر چالشهاي اين
صنعت برشمرد.

اين مش�كالت ت�ا چه حد بي�ن صنايع نظامی
و تجاري مش�ترك اس�ت و چرا بويژه در حوزه
س�اخت صنايع مش�كالت بخ�ش نظامیكمتر
مشاهده ميشود؟

ی
با توجه به پيچيدگي باالي صنايع دريايي نظام 
و انحص��اري بودن اين صناي��ع در اختيار تعداد
مع��دودي از كش��ورها و مضافا اينك��ه در بخش
صنايع نظامیدريايي ،ني��روي دريايي راهبردي
ی درياي��ي عمده كاربران
و ديگ��ر ارگانهاي نظام 
تجهيزات ساختهش��ده ميباش��ند ،كاستيهاي
موجود ،موجب ش��د كه نداجا راسا در خصوص
س��اخت و تعميرات اساسي تجهيزات خود اقدام
کند كه دس��تاوردهاي بس��يار باارزشي را نيز در
سالهاي اخير همچون س��اخت ناوشكن ج .ا .ا.
جم��اران و تعميرات اساس��ي زيردريايي كالس
طارق و ...را ش��اهد بودهايم ك��ه اين مهم جز در
س��ايه بهرهگيري واليتمداران��ه از تدابير ابالغي
فرماندهي معظ��م كل قوا ،تعامالت مناس��ب با
پژوهش��گران مراكز تحقيقاتي كشوري و دفاعي،
سختكوشي و ايثارگري مهندسان و متخصصان
فني كارخانجات نداجا نبوده است.

نظام��ی در زمان صلح یا جنگ ب��ه منظور نیل
به مقاصد و اهداف مل��ی .از اجزاي اصلي قدرت
دريايي ميتوان به ناوگان نظامي ،ناوگان تجاري
و صناي��ع و زيرس��اختهاي دريايي اش��اره نمود.
ناوگان تجاری ،نفتکش ،شیالت و ،...فعالیتهای
اقتص��ادی و بهرهبرداری از دریا را محقق میکند
و ن��اوگان نظامی و قدرت نظام��ی دریایی ،عمال
امنیت در دریا را که الزمه هر فعالیتی اس��ت؛ به
وجود میآورد .در مورخه  1389/9/7در شرفیابی
فرماندهان و مسؤولین نداجا ،مقام معظم رهبري
(مد ظلّه العالي) با تاکید بر راهبردی بودن نداجا
ّ
فرمودن��د« :نی��روی دریایی به معن��ای حقیقی
کلمه ،ی��ک نیروی راهبردی اس��ت ،یعنی دیگر
داخل مرزها محدود نیس��ت ،یک نیرویی است
که حتّی آن وقتی که نمیخواهد تهاجمی بکند،
یک حضور همگانی و همه جایی برای سیاست،
ع ّزت و اثبات اس��تقالل کش��ورش ،ب��رای اثبات همانطور که اشاره داشتید؛ يكي از موضوعات
اقتدار ملّیاش حرف دارد».
مه�م در صناي�ع دريايي ،كامل نب�ودن زنجيره

Marine Engineering
تأمین اين صنعت در داخل است كه با تحريمهاي
اخير ،بي�ش از پيش خودنمايي ميكند .با توجه
به تجارب صنايع دفاع�ي در اين زمينه ،كاهش
وابس�تگي به خارج تا چه حد ممكن است و چه
برنامهاي را در اين زمينه پيشنهاد ميدهيد؟

تش��ديد تحريمه��اي ناعادالنه علي��ه جمهوری
اس�لامی اي��ران از جمله ايج��اد محدوديتهاي
ش��ديد در بخشهاي دريايي ،ش��رايط س��خت
تأمین تجهيزات و ماشينآالت ،خروج مؤسسات
ردهبندي خارجي از كشور و ساير موارد ،شرايط
جديدي را بر بخش دريايي كشور تحميل كرده
كه بازدهي و موفقيت بخش دريايي را تحت تأثير
قرار داده اس��ت .به نظر ميرس��د در اين شرايط
بايد همگرايي جديتري بين بخشهاي مختلف
درياي��ي بوجود آيد تا ضم��ن كاهش عواقب اين
فش��ار ،اي��ن تهديد تبديل به فرصت ش��ود و در
اين عرصه ،صنايع دريايي داخلي بتوانند به نحو
شايستهاي توانمنديهاي خود را به نمايش گذارند.
در واقع ،بایس��تی با اتکا بر توان داخلی به مبارزه
با تحریمه��ا بپردازیم .در اين زمينه ،مقام معظم
رهبري در مراس��م الحاق ناوشكن ج .ا .ا جماران
به ناوگان جنوب در مورخه  88/11/30فرمودند:
«آن روزي ك��ه اينج��ا توي همي��ن كارخانجات
نيروي دريايي در بندرعباس ،مسأل ه ساخت يك
ناوش��كن با ابعاد قابل قبول ب��راي درياي عمان،
براي اقيانوس هند ،با تجهيزات مناس��ب مطرح
ش��د كه در همان ديدار ،بعضيه��ا بودند كه به
نظرشان ميرسيد اين كار شدني نيست .نه فقط
همتي كه امروز شما
ش��دني بود ،بلكه نسبت به ّ
براي كارهاي ب��زرگ داريد ،اين يك كار چندان
بزرگي هم به حساب نميآيد».
تجرب��ه موفق س��اخت ناوش��كن ج .ا.ا جماران و
در ادام��ه ناوش��كنهاي ج.ا .ا .دماوند و س��هند،
تعمي��رات اساس��ي زيردرياي��ي كالس طارق و
ديگ��ر دس��تاوردهاي غرورآفري��ن عرصه صنايع
دريايي دفاع��ي ،بيانگر آن اس��ت كه در صورت
برنامهريزيهاي مناس��ب و تعامالت بخشهاي
پژوهشي و صنعتي كشور ،عمال چنين تحريمهايي
موجب ايجاد ظرفيتهاي باارزشي براي نمايش
توانمنديهاي صنايع دريايي داخلي خواهد شد.
مهمترين دستاوردهاي نيروي دريايي ارتش در
دوبخش صنعتي و نمايش اقتدار دريايي و دفاع
از منافع كشور طي يك سال گذشته شامل چه
مواردي بوده است؟

پی��رو تدابیر فرمانده��ی معظم کل ق��وا که در
 88/7/14بی��ان فرمودن��د« :دریانوردیها را که
امروز بحمداهلل شکل پیشرفتهای نسبت به گذشته
گرفته است ،ادامه بدهید ،به زیرسطحیها اهمیت
بدهید و توجه کنید ،امکانات و تجهیزات پدافندی
شناورهای سطحی را در همه جا ،به خصوص در
دریاهای جنوب مورد توجه قرار بدهید»؛ نیروی

دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با سرلوحه
ق��رار دادن تدابی��ر معظمله ،عالوه ب��ر اعزام 27
ناوگروه به آبهای بینالمللی ،حضور مقتدرانهاي
را در ش��مال اقيانوس هند ،درياي سرخ ،درياي
مديتران��ه ،خليج بنگال ،دري��اي چين ،اقيانوس
آرام و درياي خزر داشته است و ضمن صیانت از
منافع ملي كش��ور در دريا ،تأمین امنيت خطوط
مواصالت��ي دريايي و حفاظت از ناوگان تجاری و
نفتکش را به نحو شايس��ته به انجام رس��انيده و
ضم��ن ارتقای اقتدار دریایی جمهوری اس�لامی
ایران و نمايش آن در س��طح منطقه و جهان ،در
عرصهه��ای گوناگون علمی و تکنولوژیکی نیز به
پیشرفتهای قابل مالحظهای از جمله:
 -1تعمیرات اساس��ی زیردریایی سنگین کالس
طارق و الحاق آن به ناوگان نیروی دریایی ارتش
ی ايران.
جمهوري اسالم 
 -2به آباندازی ناوش��کنهای م��وج ( 2ناو ج.ا.ا
دماوند) و موج  ( 3ناو ج.ا.ا س��هند) و ادامه روند
تکمیل آنها تا الحاق به ناوگان نداجا.
 -3س��اخت و بهرهب��رداري از س��ه فرون��د ن��او
موشكانداز پيشرفته در درياي خزر.
 -4س��اخت و به آباندازی بدنه ناو موشکانداز
ج .ا .ا .س��ینا و ادامه روند تکمیل آن و بسیاری
پیش��رفتهای دیگر در این حوزه دس��ت یافته
است.

با توجه به تش�كيل دولت جدي�د و تالش آن
براي اس�تفاده از همه ظرفيتهاي كشور توجه
جنابعالي براي بهرهوري مناسب از ظرفيتهاي
دريايي در اقتصاد و توسعه كشور به دولتمردان
جديد چيست؟

ب��ا توجه به موقعي��ت ژئوپليتيكي منحصربهفرد
كش��ورمان در منطقه و جهان و برخ��ورداري از
مرزهاي طوالني دريايي در شمال و جنوب كشور،
مق��ام معظم رهبري همواره بر اهميت دريا براي
نظام مقدس جمهوري اسالمیتأكيد فرمودهاند:
«منافع دريا مال همه اس��ت؛ امكانات اين دريای
پربركت متعلق به اين ملّتهاست .چگونه ميشود
از اين بركات به نفع منافع ملّی اس��تفاده كرد و
تجربه موفق ساخت ناوشكن ج .ا.ا جماران و
در ادامه ناوشكنهاي ج.ا .ا .دماوند
و سهند ،تعميرات اساسي زيردريايي كالس
طارق و ديگر دستاوردهاي غرورآفرين عرصه
صنايع دريايي دفاعي ،بيانگر آن است كه در
صورت برنامهريزيهاي مناسب و تعامالت
بخشهاي پژوهشي و صنعتي كشور ،عمال
چنينتحريمهاييموجبايجادظرفيتهاي
باارزشيبراينمايشتوانمنديهاي
صنايع دريايي داخلي خواهد شد

كشور را از آن بهرهمند كرد؟ با داشتن اقتدار .اين
اقتدار را شما نيروهای مسلّحی كه با معنای جهاد
و مفهوم ازخودگذشتگی خو گرفتهايد ،ميتوانيد
تأمین كني��د» ( .)1390/5/1پي��رو تدابير مقام
معظ��م رهبري در خصوص اهمي��ت دريا و لزوم
برخورداري از اقتدار دريايي در راستاي صيانت از
منافع ملي ،بر همه اركان نظام مقدس جمهوري
اس�لامیايران واجب است كه با نصبالعين قرار
دادن تدابي��ر معظمله زمين��ه بهرهبرداري هرچه
بيشتر از ظرفيتهاي دريايي را فراهم سازند و در
اين زمينه دولتم��ردان نيز بعنوان بازوان اجرايي
نظام ميتوانند با پيادهسازي اقداماتي از قبيل:
 آسيبشناس��ي و رفع موانع موجود در ارتباطبا گس��ترش فعاليت بخش خصوصي در صنايع
دريايي
 تخصي��ص بخش��ي از مازاد درآمده��اي ارزيكش��ور به بخش صنايع دريايي به منظور ايجاد
زيرساختها و بستر مناسب و تشويق و حمايت
از سرمايهگذاران داخلي و توليدكنندگان در اين
بخش
 برنامهري��زي جهت حل مش��كالت و مس��ايلزيس��تي و رفاهي و بهداشتي در مناطق ساحلي
و صنعتي دريايي كه زمينهساز و بسترساز حضور
صنايع دريايي (تسهيل جذب كاركنان كيفي) در
اين مناطق ميگردد.
 انجام مطالعات جام��ع و كاربردي در خصوصچگونگي توسعه صنايع دريايي در كشور و توسعه
و عمران مناطق ساحلي بويژه سواحل مكران
 برقراري ارتباط بين دانشگاهها ،مراکز پژوهشیو ارگانه��ای دریایی کش��ور ب��ه منظور تکمیل
زنجیره تأمی��ن این صنعت در داخل کش��ور به
تحقق اين مهم ياري رسانند.
ارزياب�ي ش�ما از عملك�رد انجمن مهندس�ي
دريايي ايران چيس�ت و نيروي دريايي میتواند
چه تعامالت و همكاريهاي با اين انجمن داشته
باشد؟

بيترديد همايشه��اي صنايع دريايي مهمترين
و فراگيرترين گردهمايي دستاندركاران دريايي
كش��ور بويژه در بخش خصوصي است كه در آن
مهمترين چالشه��اي و موفقيتهاي حاصله در
يك س��ال گذشته كش��ور در حوزه دريا به بحث
گذاشته ميشود .استمرار برگزاري همايشهاي
صناي��ع درياي��ي و حضور ج��دي متخصصان و
صنعتگران دريايي نشان از شكل گرفتن پايههاي
توسعه اين صنعت مهم و استراتژيك دارد .از این
همایش انتظار م��یرود تا با انعکاس چالشهای
دریایی کش��ور ب��ه بخشه��ای ذیرب��ط و ارائه
پيشنهادهاي عملي در خصوص رفع چالشهاي
موجود ،کاهش وابستگی خارجی ،توسعه صنايع
دريايي كش��ور و رش��د روز افزون اين صنعت در
عرصههای مختلف را شاهد باشیم.
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گفتوگو با مهندس شافعی ،مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

خصوصیسازینادرستصنایعدریاییرابهبحرانمیکشاند
بيشتر بخش خصوصي را در صنايع دريايي فراهم
س��اخت .همچنين با فراهمسازي بسترهاي الزم
جهت فعال شدن صنايع پايين دستي و باالدستي
صنايع دريايي به منظ��ور تكميل زنجيره تأمین
مواداوليه و تجهيزات ،میتوان چشمانداز روشني
براي صنايع دريايي كشور پيشبيني کرد.

در حال حاضر صنای�ع دریایی مهمی همچون
ص�درا ،ایزوایک�و و در مرحل�ه بع�د ارون�دان و
صدراامی�د چابهار ب�ه دلیل ن�وع واگذاریها و
مش�کالت و مس�ایل مالی در ش�رایط بحرانی و
بالتکلیف�ی به س�ر میبرند .بعن�وان یک مدیر
باسابقه صنعتی آیا راهکار مشخصی برای تعیین
تکلیف این صنایع وجود دارد؟

مهندس غالمرضا شافعی ،مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،
از معدود مدیران ارش��د دولتی است که پس از تغییر دولت نیز در مسؤولیت خود باقی
مانده اس��ت .ش��افعی که از مدیران باسابقه صنعتی کشور محسوب میشود و سابقه
وزارت صنایع و معادن در دولت آقای خاتمی را نیز در کارنامه دارد؛ در دوران حضور
دکتر حس��ن روحانی ،رییسجمهوری ،در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص
مصلحت نظام از همکاران و مشاوران ایش��ان در حوزه امور زیربنایی و تولیدی بود.
شافعی همچنین دارای ارتباط و سابقه همکاری طوالنی با محمد رضا نعمتزاده ،وزیر
جدید صنعت ،معدن و تجارت ،مهندس اکبر ترکان ،مشور ارشد رییسجمهوری ،و دیگر
وزرا و مس��ؤوالن ارشد دولتی اس��ت و از اینرو ،دیدگاه و برآورد او از رویکرد دولت
جدید به حوزه دریا قابل تأمل خواهد بود .برآورد شافعی آن است که «میتوان چشمانداز
روشني براي صنايع دريايي كشور پيشبيني کرد».

با توجه به مسؤولیت جنابعالی در هر دو دولت
ده�م و یازدهم ،ارزیابی ش�ما از رویکرد این دو
دول�ت (بویژه مجموع�ه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت) به حوزه دریا و صنایع دریایی چیس�ت
و با شناختی که از وزرا و مسؤوالن دولت جدید
وجود دارد ،آیا رویکردهای جدیتری را در جهت
توسعه صنعت دریایی میتوان انتظار داشت؟

با توجه به موقعيت جغرافيايي كشور و استراتژيك
بودن اين حوزه براي كش��ور به لحاظ گستردگي
خطوط ساحلي و جايگاه و اهميت دريا و صنايع
دريايي و اثرات آن در رش��د اقتص��ادي و اقتدار
سياس��ي كش��ور ،اين حوزه همواره مورد توجه و
تأکید مس��ؤوالن مربوطه بوده و هست .تصويب
قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي در مجلس
ش��وراي اسالمي ،آغاز به كار دبيرخانه شورايعالي
صناي��ع دريايي و ايجاد صندوق توس��عه صنايع
دريايي از جمله اقدامات در دولت گذش��ته است
كه میتوانست بستر مناسبي براي توسعه و بهبود
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اين حوزه فراهم کند كه به داليل مختلف فرصت
بهرهبرداري از پتانسيلهاي ايجادشده فراهم نشد.
انتظار میرود در دولت جد يد ،با توجه به شناخت
مسؤوالن مربوطه نس��بت به نقش دريا و صنايع
دريايي در زمينههاي مختلف نظير اش��تغالزايي،
توس��عه مناطق محروم و ...ايج��اد يكپارچگي و
همس��ويي اقدامات و تهيه و تدوين سياس��تها
و استراتژيهاي كالن كش��ور در صنايع دريايي
مورد توجه ق��رار گيرد .بر اين اس��اس با تنظيم
روابط ،ايجاد انسجام و هماهنگي بين دستگاههاي
اجرايي و اص�لاح برخي زيرس��اختهاي قانوني
جهت برابر كردن ش��رايط رقابتي ش��ركتهاي
داخلي با ش��ركتهاي خارج��ي میتوان برخي
از مش��كالت و موانع موجود را برط��رف كرده و
زمينه رونق و توس��عه صنايع دريايي را از طريق
حمايت ،تشويق و اصالح شرايط مناسب در نظام
مالي و بانكي كشور مطابق با خصوصيات صنايع
دريايي ،شرايط مورد نياز جهت فعال شدن هر چه

واقعيت اين است كه روند واگذاري اين شركتها
عموما قابل دفاع نبوده و قابل برگشت نيست .در
خصوص ايزوايكو اقداماتي براي بازگشت شركت
به ايدرو صورت گرفته كه منتظر ابالغ آن هستيم.
بخش خصوصي يا نيمهخصوصي كه اين واحدها
را تحويل گرفته؛ بايد موظف ش��ود كه مد يريت
صحيحي بر اين ش��ركتها اعمال کند و در غير
اين صورت ،منج��ر به بروز بحران در اين صنعت
میش��ود .بههرحال ،در امر واگذاري كارخانجات
با محتواي دانش فني ،بايد س��كان مد يريت را به
مراجعي كه اهليت دارند ،سپرد.

با توجه به آنکه دو مجموعه ایزوایکو و صدراامید
چابهار زیرمجموعه ایدرو بودهاند ،آخرین وضعیت
مالکی�ت آنه�ا چگونه اس�ت و آی�ا ای�درو برای
بازگرداندن این مجموعهها آمادگی دارد؟

در خصوص ايزوايكو با توجه به اهميت و جايگاه
اين ش��ركت بعنوان بزرگتري��ن مجتمع صنايع
دريايي كش��ور و نقش مؤثر آن در پيش��برد اين
صنايع ،اين سازمان از طريق وزارت صنعت ،معدن
و تجارت اقدام��ات ،مكاتبات و پيگيريهاي الزم
را به منظور لغو مصوبه واگذاري ش��ركت ايزوايكو
به وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح در
هيات وزي��ران ،به عم��ل آورده اس��ت و منتظر
نتايج آن هستيم .ولي در خصوص شركت صدرا
اميد چابهار موضوع متفاوت است .اين شركت از
طريق سازمان خصوصيسازي به بخش خصوصي
فروخته شده و در حال حاضر به دليل عدم ايفاي
تعهدات خريدار بخش خصوصي ،اين شركت در
وضعيت بس��يار نامناسبي نسبت به شرايط زمان
واگذاري ق��رار دارد؛ به نحويكه كليه پروژههاي
شركت يا فسخ شدهاند و يا متوقف شده و نيروي
انساني شركت نيز عمال از شركت خارج شدهاند.
واگذاري اين شركت و شرايط پس از آن ،يكي از

Marine Engineering
نمونههاي اجراي بد اصل  44قانون اساسي است دریایی و دریانوردی» بود .ارزیابی ش�ما از روند
كه اهداف مورد نظر اين قانون را محقق نساخت .تحقق این شعار چیست و ایدرو در بخش دریایی
نح��وه ادام��ه فعاليت اي��ن ش��ركت در محدوده چه اقداماتی را در این جهت صورت داده است؟

اختيارات و مسؤوليتهاي سازمان خصوصيسازي
است.

با توجه به آباندازی حوضچه خشک بندرعباس
در سال جاری ،لطفا گزارش کوتاهی درباره روند
فعالی�ت آن ارائ�ه فرمایی�د .ای�ن حوضچهها از
چه زم�ان آماده پهلوگیری کش�تیهای تجاری
و نفتک�ش غولپیکر جهت تعمیر و یا س�اخت
کشتیهای جدید خواهند بود؟

ب��ا توجه به ش��رايط حاكم بر فضاي كس��بوكار
در س��ال گذشته ،عمال شاهد اس��تفاده نسبي از
تولي��دات داخلي در حوزهه��اي صنعتي ازجمله
صنايع دريايي بود يم و ميتوان گفت كه ش��رايط
ناش��ي از تحريم توانس��ت به تحقق اين موضوع
كمك کند .اين سازمان نيز بهرهگيري و حمايت
از توانمنديهاي موجود كشور در صنايع دريايي
را با جد يت پيگيري کرد .در اين راستا ،به منظور
همافزايي هر چه بيش��تر تالش کرد ضمن ايجاد
هماهنگيهاي فرابخش��ي با ارجاع س��فارشهای
موجود به سازندگان داخلي نسبت به گسترش و
تقويت توان كيفي پيمانكاران تخصصي و حضور
بخش خصوصي فع��ال در صناي��ع دريايي اقدام
کن��د .عالوه بر آن ،س��ازمان گس��ترش با اصالح
ساختارهاي مد يريتي ،مالي و سازماني شركتهاي
زيرمجموعه خود و ارائه تسهيالت و حمايتهاي
مالي و نظارت دقيق بر صرف منابع ،تالش ويژهاي
جهت تس��ريع در پيشرفت پروژههاي نيمهتمام و
تكميل و راهاندازي طرحهاي توسعه کرد .تحويل
موفق يك فروند د يگر از ش��ناور كانتينربر TEU
 ،2200ب��ه آباندازي اولين ش��ناور  35هزارتني
حمل فرآوردهه��اي نفتي ،تحويل بزرگترين بارج
حمل سوخت كش��ور ،ساخت و نصب سه جاكت
ف��از  14پارس جنوبي ،تعمير بيش از  100فروند
ش��ناورهاي بزرگ و كوچك و س��اخت و تحويل
دهها فروند ش��ناورهاي كوچك در ش��ركتهاي
زيرمجموعه سازمان از جمله دستاوردهاي اقدامات
سازمان است.

در حال حاضر عمليات سيويل حوض تعميرات
به اتمام رسيده و بخش اند كي از حوض نوسازي
باقيمانده اس��ت .عمليات برقرس��اني كه شامل
يك پس��ت اصلي و چهار پس��ت فرعي است به
اتمام رس��يده اس��ت .مش��تركات دو حوض كه
پمپخان��ه در آن ق��راردارد به اتمام رس��يده و
پمپها راهاندازي شده است .عمليات نصب سه
دس��تگاه جرثقي��ل  60 ،35و  160تن به اتمام
رس��يده و آم��اده راهاندازي اس��ت .درب حوض
تعميرات به بهرهبرداري رس��يده و درب حوض
نوسازي در مراحل پاياني نصب الكتريكال پيش
از راهان��دازي اس��ت .در زمينه بهرهب��رداري از
حوضها جلس��ات متعددي با شركاي داخلي و
خارجي برگزار شده كه ارزيابي توان فني و مالي
اين ش��ركا در حال انجام بوده تا بر اس��اس آن
تفاهم نامههاي مربوطه منعقد ش��ود .الزم است
براي برداش��تن خاكهاي محل اتصال حوضها
به دريا و نيز رس��وبزدايي از حوضچه آرامش و
شمعكوبي براي محل پاركينگ دربها ،منابعي
تزريق شود .اين عمليات حدود  7ماه وقت الزم
دارد .سازمان ايدرو آمادگي دارد به شرط احراز ب�ا توج�ه به تأکی�د دول�ت جدید و ش�خص
رییسجمه�ور بر واگ�ذاری امور ب�ه انجمنهای
مالكيت ايزوايكو ،اين نيازها را تأمین كند.

تخصصی و علمی ،چه راهکارهایی را برای ایفای
نقش مؤثرتر انجمنهای دریایی (از جمله انجمن
مهندسی دریایی ایران) در این زمینه پیشنهاد
میکنید؟

بح�ث س�اخت دکله�ای حف�اری دریایی در
داخل طی دو س�ال گذشته بحثهای زیادی در
پی داشته و برخی چهرههای مؤثر دولت یازدهم
همچ�ون مهندس ت�رکان تأکید زی�ادی بر منع
واردات دکلهای چینی دارند .دالیل عدم ساخت ش��اخصترين فعاليتي كه تاكنون از سوي انجمن
این دکلها در داخل و تعریف نشدن پروژه را چه
میدانی�د و آیا در دولت جدی�د تغییری در این
نوع نگاه در شركت ملي نفت ايران
روند رخ خواهد داد؟
نوع نگاه در ش��ركت ملي نفت ايران و عدم امكان و عدم امكان تخصيص پيش پرداخت از سوي
تخصي��ص پيش پرداخت از س��وي آن ش��ركت
آن شركت در سالي كه گذشت
در سالي كه گذش��ت ،اصليترين مانع پيشرفت اصليترين مانع پيشرفت ساخت داخل د كله ا
ساخت داخل د كلها بوده كه اميدواريم برطرف
بوده كه اميدواريم برطرف شود
شود و آرزومند يم دولت جد يد بر تقويت و توسعه
و آرزومند يم دولت جد يد بر تقويت و توسعه
ساخت داخل تأکید ورزد .پيگيريهايي نيز براي
ساخت داخل تأکید ورزد
تأمی��ن منابع از محل فاينان��س خارجي صورت
پيگيريهايي نيز براي تأمین منابع از محل
گرفته كه اميد است به نتيجه برسد.
فاينانس خارجي صورت گرفته
ش�عار همایش دوره قبل «بکارگیری تولیدات
كه اميد است به نتيجه برسد
ملی و حمایت از کار و س�رمایه ایرانی در صنایع

صورت گرفته ،برگزاري منظم همايشهاي صنايع
دريايي طي سنوات گذشته بوده كه اين همايشها
فرصت مناس��ب و مغتنمیبراي بيان فعاليتهاي
صورت گرفته در صنايع دريايي اعم از پيشرفتها،
موفقيته��ا و ...و همين طور مش��كالت ،تنگناها،
محدود يته��ا و طرح انتظ��ارات اين صنايع بوده
كه اين فعالي��ت بدليل حضور و مش��اركت همه
س��ازمانها و ش��ركتهاي صنايع دريايي ،نقش
مؤث��ري در معرفي توانمند يه��اي داخلي ،افزايش
اعتم��اد و جهتدهي به اقدام��ات الزم جهت حل
معضالت و مش��كالت صنايع دريايي داشته است.
اين فعاليت در كنار فعاليتهايي چون ايجاد كانون
صنايع دريايي ،ايجاد انجمن س��ازندگان ،پيگيري
انتظارات و خواس��تههاي جامعه صنايع دريايي از
مس��ؤوالن ،مش��اركت در تدوين سند چشم انداز
صناي��ع درياي��ي ،ايجاد كميتهه��اي تخصصي و
غيره ،با توجه به ماهي��ت انجمن و حدود وظايف
و مأموريته��اي تعريف ش��ده ب��راي يك انجمن
علمي ،میتواند عملكرد مناسبي باشد .با توجه به
رشد نامتوازن صنايع دريايي با د يگر صنايع كشور
و فاصله ايجاد شده جهت تأمین نيازهاي كشور از
طريق صنايع دريايي داخلي ،تسريع در فعاليتهاي
مرتبط و همگرايي كليه ذينفعان به منظور جبران
عقبماندگيهاي اين صنايع ،از مهمترين انتظارات
همه فعاالن در حوزه صنايع دريايي است كه به اين
منظور میتوان پيشنهادهاي زير را براي نيل به اين
مقصود ارائه کرد:
 ايجاد تعامل هرچه بيش��تر با كليه سازمانها وارگانه��اي مرتبط و ذينفع��ان صنايع دريايي و
پرهيز از تقابل
 تعيي��ن ش��فاف حوزههاي فعاليت و تقس��يموظاي��ف به منظ��ور جلوگيري از م��وازيكاري و
اتالف توانمندي اعض��اء و ايجاد نااميدي در حل
مشكالت
 توجه بيش از گذش��ته به مباحث كارشناس��يو ارائه گزارشهاي كارشناس��ي دقيق و مس��تند
بر اس��اس مطالعات به منظور ارائ��ه راهكارهاي
مشخص و عملياتي و پرهيز از طرح مباحث كلي
و شعاري
 هدفگذاريهاي كوتاهمدت براساس اولويتهايم��ورد نياز صناي��ع دريايي و تعري��ف برنامههاي
عملياتي رسيدن به اين اهداف و ارائه مشورتي آن
به صنايع دريايي و مراكز تصميمگير جهت اجرا
 پرهيز از تكرار يكنواخت فعاليتهاي گذشته وايجاد ساختار جد يد همسو با نيازهاي روز صنايع
دريايي
 ايجاد نظم و استمرار در فعاليتها و پايبندي بهآن از سوي انجمن
 ايجاد امكان حضور و مشاركت هرچه گستردهترفعاالن حوزه صنايع دريايي در س��اختار و اركان
انجمن
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معاون پژوهشی و فناوری وزارت نفت اعالم کرد:

تداوم تدوین نقشه راه فناوری آبهای عمیق
در دولت یازدهم

معاون پژوهش��ی و فن��اوری وزارت
نفت با اشاره به اقدامات انجامشده در
اواخر دولت دهم برای تدوین نقشه
راه فناوری آبهای عمیق ،بر پیگیری
این روند در دولت یازدهم تأکید کرد
و گفت :دراینباره گزارشهای الزم
به مهندس زنگنه وزیر محترم نفت
داده شده و با برنامهریزیهای الزم،
این پروژه مطالعاتی ادامه خواهد یافت .دکتر محمدرضا مقدم در گفتوگو با خبرنگار ما درباره
اقدامات انجامشده جهت تدوین نقشه راه فناوری آبهای عمیق گفت :در این زمینه ،مراحل
اولیه کار با ایجاد کنسرس��یومی متشکل از چندین دانشگاه و دو انجمن دریایی به ریاست
دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت و در جلسات متعدد ،بر مبنای ارزیابی توانمندیها میان
اعضای کنسرسیوم تقسیم کار شد .وی با اشاره به روند مطالعات مقدماتی اعالم کرد :نتیجه
این مطالعات ،در سه جلد و بعنوان سند اولیه ارائه شده و بر مبنای آن ،سند راهبردی نیز تا
حدود زیادی تکمیل شده است .مقدم با بیان اینکه «در مراحل بعد باید سند راهبردی نقشه
فناوری آبهای عمیق تکمیل شود» ،گفت :مطالعات انجامشده از نظر کیفی بسیار خوب بوده
که این مطالعات از طریق انعقاد قراردادهای مربوطه با پیمانکاران و ساخت و تأمین تجهیزات
مورد نیاز ،باید عملیاتی شود .معاون وزیر نفت درباره میزان اعتبار اختصاصیافته جهت این
پروژه نیز با بیان اینکه «منابع مالی مورد نیاز برای حوزه تحقیق ،پژوهش و فناوری کار را تأمین
کردهایم» ،افزود :در مورد منابع مالی کلی پروژههای مربوط به آبهای عمیق ،هنوز برآوردی
وجود ندارد و پس از پایان و تکمیل مطالعات این امر ممکن خواهد بود.
وی ب��ا بی��ان اینکه «با ورود به حوزه آبهای عمی��ق دهها قلم کاال و تجهیزات جدید مورد
نیاز خواهد بود» ،اعالم کرد :وزارت نفت برای حداکثر استفاده از توان داخل در ساخت این
تجهی��زات برنامه دارد و تصمیم داریم برای هر ی��ک از این اقالم ،بطور همزمان قراردادهای
ساخت و کسب و انتقال دانش فنی را منعقد کنیم تا عمال کسب دانش و تولید تجهیزات بطور
همزمان صورت گیرد .معاون پژوهشی و فناوری وزارت نفت در ادامه این گفتوگو ،با اشاره
به فعالیت شرکتهای ایرانی در حوزه ساخت سازهها و دکلهای دریایی گفت :در مقایسه با
 15سال قبل ،در بخش صنایع فراساحل رشد بسیار زیادی داشتهایم .وی افزود :انتظار میرود
با پشتوانه موجود ،بهتدریج صنایع فراساحل کشور به سمت صدور خدمات فنی-مهندسی
حرکت کنند که البته در این زمینه ،به توسعه فنآوری نیازمندیم.
وی با بیان اینکه «در بخش تأسیسات دریایی تقریبا به خودکفایی رسیدهایم» ،تصریح کرد:
در ش��رایط فعلی باید آماده ورود به حوزههای جدیتر و بویژه س��اخت تأسیسات مربوط به
آبهای عمیق شویم .مقدم با اشاره به برنامههای وزارت نفت برای توسعه فعالیتهای اکتشاف
و استخراج منابع نفت و گاز دریای خزر و دریای عمان گفت :فعالیت در این دو دریا به توسعه
دان��ش و فناوری آبهای عمیق نیاز دارد و به همین دلیل ،باید از فعالیتهای فراس��احلی
سطحی به زیرسطحی منتقل شویم.
معاون وزیر نفت همچنین از تصویب بومیسازی  19قلم کاالی مورد نیاز صنعت نفت خبر
داد و اضافه کرد :تولید توربین ،دکل حفاری ،کاتالیستها ،مواد شیمیایی ،پمپها و تجهیزات
فعالیت در آبهای عمیق از جمله اقالمی هس��تند که بومیسازی آنها در وزارت نفت مورد
توجه قرار گرفته است .وی با اشاره به اینکه «برای هر کدام از این اقالم اسناد تجاریسازی
نیز تدوین شده است» ،گفت :تولید و تجاریسازی هر کدام از این اقالم به سازندگان داخلی
که فعالیت آنها مرتبط با آن بخش است ،واگذار شده که بعنوان نمونه سازندگان دکل ،ساخت
دکلهای حفاری را در اختیار گرفتهاند .مقدم یادآور شد :کشورهای غربی نه تنها ورود دانش
فنی به ایران را تحریم کردهاند ،بلکه برای جلوگیری از بکارگیری مهندسی معکوس ،ورود کاال
را نیز به کشورمان تحریم کردهاند.
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اشراف همه جانبه سپاه برخلیج فارس

فرمانده نیروی دریایی سپاه
با اشاره به اشراف همه جانبه
نیروی دریایی سپاه در خلیج
فارس گفت :ام��روز بیش از
 100ش��ناور م��ا روزان��ه در
خلیج فارس به گش��ت زنی
میپردازن��د به ط��وری که
امریکاییها ه��ر کجا را نگاه
کنند ،ما را میبینند.دریادار
علی ف��دوی با بیان اینکه «امریکا در خلی��ج فارس موضع انفعالی
دارد» ،گفت :هیچ موضوعی را س��راغ نداریم که امریکاییها در این
منطقه از دس��تورات سپاه تمکین نکرده باشند .توانمندی و قدرت
ما در حدی اس��ت که امروز باید برای دیدن ش��ناورهای امریکایی
به سواحل کش��ورهای جنوبی خلیج فارس بروید.فدوی با اشاره به
رویارویی مستقیم سپاه و امریکا در خلیج فارس در ایام دفاع مقدس
گفت :توان ما امروز به گونهای است که امریکاییها را مجبور به تغییر
اس��تراتژی نظامیخود بعد از نزدیک به  200سال کرده است .وان
نیروی دریایی س��پاه بر  5پایه شناورهای تندرو ،موشکی ،هوادریا،
پهپاد و تکاوران جهادی تعریف ش��ده است .فرمانده نیروی دریایی
سپاه با بیان اینکه «ما از لبه تکنولوژیها در تجهیزات خود استفاده
میکنیم» ،گفت :ش��ناورهای تندروی دنیا سرعتی در حد  35نات
دارند ،اما شناورهای تندروی سپاه سرعت  60نات دارند و در برنامه
آینده بنا داریم این سرعت را به  80نات برسانیم.
سردار فدوی ایجاد قدرت بازدارندگی را اصلیترین دستاورد نیروی
دریایی سپاه عنوان کرد و گفت :این موضوع برای دشمن هم روشن
شده که باید قبل از هرگونه تهاجم ،هزینه آن را بسنجد و این هزینه
زیاد که دشمن را منصرف میکند ،همان توان بازدارندگی است.
آمریکا مصوباتی برای ورود به هر جنگ دارد که میداند در صورت
جنگ با ایران نمیتواند این مصوبات را عملی کند.فدوی افزود :این
مصوبات شامل  4بند نظامیو  9بند سیاسی است که ارزیابی روند
تحول جنگ ،کنترل ،دامنه و ش��دت جنگ ،اطمینان از پذیرش
تلفات قابل قبول توسط جامعه آمریکا و اطمینان از پیروزی قطعی
و سریع 4 ،بند نظامیاین مصوبات است که آمریکا در صورت جنگ
با ایران نمیتواند آنها را عملی کند.
فدوی افزود :آمریکا امروز با یک چالش بزرگ مواجه است و اهرمهای
قدرت گذشته خود را در اختیار ندارد و تنها دلیل حضور آنها در
خلیج فارس برای تسلط بر منابع انرژی نفت و گاز است تا از این
طریق بتواند کشورهای دیگر مانند چین ،هند ،ژاپن و اروپا را کنترل
کند .بنابراین نمیتواند در خلیج فارس نباشد.وقتی که آنها در خلیج
فارس و تنگه هرمز و یا آبهای نزدیک ایران باشند ،خود را مواجه
با توانمندیهای نیروی دریایی سپاه میبینند ،توانمندیهایی که
خودشان به آن اذعان دارند و مجبور شدند استراتژی قدیمیخود را
در مقابل آن عوض کنند.
فدوی با اشاره به اقدامات نیروی دریایی سپاه در حوزههای سازندگی
نیز گفت :برای مثال قرب نوح در نیروی دریایی سپاه یکی از بازوهای
مهم ما در امر سازندگی محسوب میشود که امروز احداث پل قشم
 بندرعباس توس��ط این قرب ساخته میشود .ساخت بزرگترینبندر پتروشیمیدر عسلویه نیز توسط نیروی دریایی سپاه صورت
گرفت.

Marine Engineering

گفتوگویویژهنامههمایش
با امیر دریادار رستگاری
رییس سازمان صنایع دریایی

یکمدیریتمتمرکز
و کالننگر دریایی
میخواهیم
با صدور حکم ریاست سازمان صنایع دریایی از سوی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،مشخص شد که یکی از مدیران نامآشنای
نیرویدریاییارتشسکانداراینمجموعهمهمدریاییکشورخواهدشد.امیردریادارامررستگاریکهسابقهمسؤولیتهاییچونفرماندهی
کارخانجات نداجا و معاونت هماهنگکننده این نیرو را در کارنامه دارد؛ اخیرا در اظهاراتی عنوان کرده است« :عمده نقاط ضعف سازمان
صنایع دریایی فاصله گرفتن از نیروهای دریایی و استفاده نکردن از ذخیره علمی و عملیاتی آنهاست .لذا ما در همه زمینههای تحقیقاتی،
پژوهشی و تولیدی نیازمند حضور و نظرات کارشناسان نیروی دریایی هستیم و قطعا در مسؤولیتهایی در سازمان از متخصصان نیرو
بهره خواهیم برد» .حال ،سازمان صنایع دریایی با مدیریت چهرهای که هم دستاندرکار پروژههای ساخت بوده و هم در جایگاه کارفرما قرار
داشته ،دوران جدیدی را تجربه میکند .رستگاری در گفتوگو با ویژهنامه همایش صنایع دریایی که در محل دفتر وی انجام شد؛ نشان داد
که هر چیزی در سازمان صنایع دریایی تغییر نکرده باشد ،این تغییر رخ داده که چهرهای اهل تعامل و گفتوگو با رسانهها به این سازمان
آمده است .اتفاقی که میتواند صنایع دریایی را همچون نیروی دریایی از غربت و حاشیهنشینی رسانهای درآورد.
امیر! گفتوگو را از اینجا آغاز میکنیم که با توجه
به آنکه شما پیش از این در نیروی دریایی ارتش و
بعنوانمعاونتهماهنگکـنندهنیروحضورداشتید
و در دولت جدید به ریاست سازمان صنایع دریایی
منصوب شدید؛ خواستم بپرسم شناخت و همکاری
که از این سازمان و توانمندیهای آن بعنوان کارفرما
و بهرهبردار داشتید ،به چه شکل بوده است؟

همانطور که گفتید ،از آنجا که خدمت من در نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران بوده؛ از همان
ابتدا (حدود سال  )1370با وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهایمسلحکهآنزمانگروهدریاییجزومجموعه
سازمان صنایع دفاع (ساصد) قرار داشت ،آشنا بودم .آن
زمان سازمان صنایع دفاع در حال تولید چند شناوراز
قبیل لندینگکرافت  ،نفربر لجیستیکی و بارج برای

نداجا بود که عمال کار مش��ترک و جدی آن شروع
ش��ده بود .من آن زمان افسری جوان بودم که چون
بعنوان کارشناس برای بررسی اجرای قراردادهای فی
مابین سازمان صنایع دفاع و نداجا مراجعه میکردیم،
از همان موقع با گروه دریایی آش��نا بودم .در س��ال
 1387وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح
جهتگیری خوبی صورت داد و تمامی مجموعههایی
راکه با حوزه دریا مشغول فعالیت بودند را در قالب
یک سازمان تحت عنوان سازمان صنایع دریایی شکل
داد ک��ه به نظر من ،نقطه عطفی در صنعت دریایی
کشور شد .ما خالء چنین سازمانی را در بخش صنایع
دریایی غیرنظامی (تجاري) میبینیم .وزارت دفاع با
تشکیل س��ازمان صنایع دریایی ،مدیریت در حوزه
دریا را متمرکز ساخت و توانست مجموعه نیروها و

انرژی موجود را در قالب یک مجموعه به کار گیرد تا
بتواند یک کار زیربنایی مناسب را صورت دهد .نتیجه
این اقدام ،موفق بودن سازمان صنایع دریایی در تولید
محص��والت نظامی برای نیروه��ای دریایی ارتش و
نيروي دريايي س��پاه و دریابانی نیروی انتظامی بود.
تمرکز قوا ،تمرکز مدیریت ،تمرکز افکار و اندیشه و
تمرکز نیروهای متخصص در یک سازمان هوشمندان ه
بود و جا دارد که من یاد کلیه عزیزانی را گرامی بدارم
که باعث شکلگیری این سازمان شدند.
شکلگیریاینسازمانتاچهحدتوانستنیازهای
بخش دفاعی را پاسخ دهد؟

تقریبا میتوان گفت چ��ون متولی تأمین نیازهای
دفاع��ی در ح��وزه دری��ا ،وزارت دفاع و پش��تیبانی
نیروهای مس��لح و سازمان صنایع دریایی بود؛ عمال
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همه برنامههای دو نیروی دریایی ارتش و س��پاه در
این سازمان مطرح شد ودر قالب طرحهای مشخص
ش��ده جهت نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران
انقالب اسالمی کلیه نیازمندیهای نیروهای مسلح
ما در حوزه دریا را مدیریت و تأمین کرده و راندمان
باالیی هم داش��ته است .یعنی ،حسب اعتباراتی که
به سازمان صنایع دریایی واگذار شده است؛ سازمان
بر اس��اس توانمندی هاي صنایع تابعه خودش و در
بعضي از موارد خاص با همكاري ساير صنايع و مراكز
دانشگاهي كشور استفاده نموده و محصوالت مورد
نیاز نیروها را تولید و به نیروها تحویل داده است.

یکی از اقدامات س�ازمان صنایع دریایی بویژه در
چند س�ال اخیر ،آن بوده ک�ه به جز بخش نظامی
سعی کرد در بخش تجاری هم حضور داشته باشد.
اینامر،ازیکطرفانتقادهاییمشابهانتقادهاییکه
نسبت به سپاه هم درباره ورود به حوزههای فعالیت
بخش خصوصی وجود دارد ،ش�کل داده و از طرف
دیگر هم ،مدیران سازمان صنایع دریایی معتقدند
حضور این س�ازمان در مناطق مح�روم و فعالیت
یـاردهـ�ای آن باعث رونق فعالیتهای صنعتی و
اشتغالزایی در این مناطق شده است .ارزیابی شما
دراینباره چیست و در دوره جدید که مسؤولیت را
برعهده دارید ،چه برنامهای برای ساخت شناورها و
سازههای دریایی غیرنظامی خواهید داشت؟

مقایسهای که کردید ،مقداری نیاز به تصحیح دارد.
زمانی م��ا درباره حضور بخش نظام��ی در حوزهای
صحبت میکنیم که رقابتی جدی و تنگاتنگ برای
حض��ور و ورود در آن وجود دارد .طبیعی اس��ت که
گفته شود نیروهای نظامی نباید در آن حوزهها وارد
شوند؛ چون بخش خصوصی به اندازه کافی توانایی،
امکانات و نیرو دارد و نیازی به ورود نیروهای نظامی
نیس��ت .اما به نظر من ،ما ميتوانيم در حوزه دریا و
بویژه تولید شناور و سازه هاي دريايي ،حضور خیلی
ی و پرتوان در تجاري را ش��اهد باشيم  .در واقع،
قو 
ورود سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع باعث شده
تا این خالء تا حدودی پر ش��ود .مثال شما میبینید
وقتی گروه دریایی وارد حوزه ساخت لندینگکرافت
یا نفربر لجستیکی وارد شد ،اين در صورتي بود كه در
کشور این نوع شناورها تولید نمیشد .حتی در مورد
بارج ها و یدککش ها هم این مسأله صدق میکرد
و صنایعی که در این زمینه جهتگیری کرده باشند،
وجود نداش��ت .اما با آمدن گروه دریایی و س��پس
سازمان صنایع دریایی به حوزه تولید این نوع شناورها،
آرام آرام فرهنگ ساخت و تولید آنها در صنایع دریایی
کشور ایجاد شد .در واقع ،ورود وزارت دفاع به حوزه
ساخت شناورهای دریایی غیرنظامی محرکی برای
این صنعت بود .در حال حاضر هم ،من اعتقاد دارم
که این حضور ،حضوری است مکمل .یعنی ،ما باید
بپذیریم که بخش خصوصی و غیرنظامی ما خیلی در
بخش تولید شناور پررنگ نبوده اند و به درستی به
مدیریت زمان ،هزینه و کیفیت نپرداختهاند .نقص در
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این گونه مدیریتها باعث شده تا خیلی از کارخانجات
کشتیسازی ما زیانده شوند و با مشکالت شدید مالی
و اقتصادی روبهرو باشند و نارضایتی کارفرمایان را در
پی آورند .علت آن اس��ت که این حوزهها بهدرستی
مدیریت نشده است.

منظورتان مدیریت کارخانهها و یاردهاست و یا کال
مدیریت در بخش صنایع دریایی غیرنظامی؟

بحث من در اینجا در س��طح مدیریت كارخانجات
ساخت كشتي است  .اما خود این ،منبعث از مدیریت
کالن در حوزه دریاست .یکی از مشکالت ما در حوزه
مدیریت کالن دریا این است که متولیان زیادی دارد
که هیچکدام هم الزامی برای پاسخگویی به دیگری
ندارند .علیرغم تصویب قانون توس��عه و حمایت از
صنایع دریایی ،هیچکدام از این متولیان الزامی هم به
اجرای این قانون ندارند .ضمن آنکه اساسا از مدیرانی
در این حوزه استفاده شده که نگرش آنها اغلب ّبری
(خشکیمحور) بوده تا بحری (دریامحور) .در بسیاری
م��وارد مدیرانی از صنایع د يگر کش��ور وارد صنایع
کشتیسازی شدهاند .كه اين يكي از مشكالت ميباشد
و طبیعی اس��ت مدت زمان طوالني باید بگذرد تا
مدیری که از صنعت غير مرتبط وارد کشتیسازی
شده ،الفبای کار را بیاموزد .و همین امر باعث شده تا
ما زمان مفيد را از دست دهیم ،هزینههایمان افزایش
یابد ،کیفیت کارمان پایین بیاید و تعهداتمان بهموقع
صورت نگیرد .اینها مش��کالتی اس��ت که در بخش
صنایع دریایی غیرنظامی وج��ود دارد .اما در حوزه
نظامی ،سعي شده است عمدتا مدیران و کارشناسان
افراد مرتبط انتخاب و تمرکز تصمیمگیری نیز وجود
داشته است .لذا چون این مجموعه بصورت سيستمي
ش��كل گرفته و پايدار ش��ده ،ناخ��ودآگاه به بخش
غیرنظامی هم ورود کرده است .چون احساس نموده
است که امکان استفاده از ظرفیتهای خالی خود را
دارد و از آن سمت ،چون متقاضیان بخش خصوصی و
تجاري هم برای تقاضای خود در صنایع د يگر پاسخ
مناسبی دریافت نکرده بودند ،بخشی از سفارشها و
نیازمندیهای خود را به سازمان صنایع دریایی ارائه
کردند .بنابراین ،حضور بخش نظامی در حوزه ساخت
شناورهای غیرنظامی اتفاقی طبیعی بوده است.
راز موفقيت بيشتر ورسيدن به اهداف چه در
بخش نظامي وتجاري مد يريت در بخش مالي
و انضباط آن ميباشد البته آن انضباط هم
ناشی از مدیریت است و نه خود انضباط
زمانی ما میتوانیم از انضباط مالی ،کیفی
و زمانی سخن بگوییم که مدیر و زیرمجموعه
او افرادی متخصص آگاه ودلسوز باشند
اگر دارای تخصص نباشند ،طبعا حاصلی جز
بیانضباطی در سه حوزه زمان ،کیفیت و
قیمت نخواهد داشت .ماسعي كردهايم در
بخش نظامي اين امر بسيار خوب اجرا شود

یک�ی از دالیل�ی که از س�وی صنای�ع دریایی
غیرنظامی ب�رای انجام نش�دن بهموقع تعهدات
ارائه میش�ود ،عدم تأمین مالی مناسب پروژهها
و یا عدم تأمین مالی بهموقع است .درعین حال،
این نظر وج�ود دارد که بخش نظامی چون ناچار
ب�ه تامین نیاز از طریق تولیدات داخلی اس�ت و
امکان خری�د از خارج را ندارد ،کامال از نظر مالی
تأمین میش�ود؛ چرا که به هر قیمتی شناورها و
تجهیزات مورد نیاز باید س�اخته شود .در واقع،
گفته میش�ود بخش نظامی چون مش�کل مالی
ن�دارد ،میتواند ش�ناورها را بس�ازد؛ اما بخش
غیرنظامی چون مش�کل مال�ی دارد ،نمیتواند.
جنابعالی این نظر را قبول دارید؟

گرچه منابع مالي بر اي پروژهاي نظامي مطمئن تر
و براساس اهداف استراتژيك كشور درمقاطع معلوم
شده تامين و تزريق ميگردد اما من اعتقاد دارم اگر
در پروژهها بخش تجاري به جزئيات وارد ش��ویم،
خواهیم دید عالوه برمش��كالت مالي اعم از تامين
بموقع و تخصيص اعتبار ات وغيره مشكالت مد يريتي
نيز بي تاثير نيست .از آنجا که ما مدیران غیرمرتبط با
صنایع دریایی را در صنعت دریایی به کار گرفتهایم،
آنها هزینه و زمان را بهدرستی مدیریت نکردهاند و در
واقع ،آنها منابع را از دس��ت دادهاند .به عبارت د يگر
منابع مالی بهدرستی و در جای خود هزینه نشده و
روند پیشرفت پروژه هم متناسب با اعتبارات کنترل
نشده؛واينوقفهايجادشدههزينهمازادپروژهمحسوب
مي شود و لذا بعد از مدتی کارفرما هم دیگر حاضر
به تزریق منابع نیست .و اگر کارخانجات کشتیساز
ما بهدرستی حرکت میکردند؛ قطعا کارفرمایان هم
اعتبار مربوطه را تأمین میکردند .اما وقتی کارفرمایان
دیدند زمان گذش��ت و پروژه هم پیشرفت نداشت،
عمال نااطمینانی بوجود آمد و این فقدان اطمینان،
موجب شد تا مدیران ارشد و کارفرمایان دیگر حاضر
به تخصیص اعتبار در این زمینه نباشند و لذا مجددا
س��راغ خرید از خارج رفتند و بعضا قراردادها را هم
فسخ کردند.
یعنی ،انضباط مالی و س�ازمانی ک�ه در نیروهای
نظامی وجود دارد؛ در آن بخش وجود ند ِ
اشت؟

الزم اس��ت اين موضوع را اينط��ور بيان نمود كه راز
موفقيت بيش��تر ورس��يدن به اهداف چه در بخش
نظامي وتجاري مد يريت در بخش مالي و انضباط آن
ميباشد البته آن انضباط هم ناشی از مدیریت است
و نه خود انضباط .زمانی ما میتوانیم از انضباط مالی،
کیفی و زمانی سخن بگوییم که مدیر و زیرمجموعه
او افرادی متخصص آگاه ودلس��وز باشند .اگر دارای
تخصص نباشند ،طبعا حاصلی جز بیانضباطی در سه
حوزه زمان ،کیفیت و قیمت نخواهد داشت .ماسعي
كردهايم در بخش نظامي اين امر بسيار خوب اجرا
شود .
ما در چند سال اخیر گرایشی را شاهد هستیم در
جهت نظامی شدن صنایع دریایی .با توجه به اینکه

Marine Engineering
بویژه صنایع دریایی دولتی نتوانستند پاسخگوی
کارفرمایانباشند؛درفرآیندهاییپسازواگذاریها
و ...ب�ه ای�ن س�مت رفتند ک�ه آنه�ا را بهنوعی به
بخشهای نظامی واگذار کنند .ابتدا که قرارگاه خاتم
انيبا صدرا را در اختیار گرفت و در س�ال جاری هم
بحثواگذاریایزوایکووهمچنینصدراامیدچابهار
و اروندان به وزارت دفاع مطرح شد .آیا به نظر شما
این راهکار نتیجه خواهد داد و اصوال وزارت دفاع از
اآلن که ایزوایکو در اختیار وزارت دفاع نیست؟
دراختیار گرفتن این مجموعهها – بویژه ایزوایکو -خیر.
استقبالمیکند؟
ظاهرا واگذاری هم منتفی شد...

این حالت ،بهتدریج میتوان شیب عملکرد ایزوایکو را
به سمت مثبت تغییر داد .اما اگر بخواهیم در شرایط
فعلی فقط خودم��ان کار کنیم؛ با توجه به وضعیت
س��فارشها و مش��کالت مالی این مجموعه خیلی
نمیتوان انتظار تغییرات سریع داشت .برای تغییرات
سریع باید برویم با مجموعه کشتی سازی های دنیا
تعاملکنیم.

ایزوایکو حقیقتا مجموعهای است که پتانسیل باال و مشخصنیست.
زیرساختهای بسیار مناسبی دارد .اگر این مجموعه
را فراتر از کش��ور با همکاری یک بخش خصوصی و
همکار خارجی متخصص میدادیم ،قطعا استقبال
میکرد .ایزوایکو امکان��ات زیربنایی خوبی از جمله
حوضهای خش��ک ،داک شناور ،س��ینکرولیفت،
مجموع��ه کرینهای مختل��ف و ...را در اختیار دارد
و واقعا مجموعه توانمندی می باش��د .ولی به دلیل
مشکالت خاصی که دارند ،هر سازمانی که بخواهد همانطور که اشاره شد ،ش��ورایعالی صنایع دریایی
این مجموعه را مدیریت کند؛ با مشکل مواجه خواهد خیلی اثرگذار نبوده اس��ت و ب��ه دالیلی که عرض
شد .به هر حال ،ایزوایکو فقط زیرساختهای مناسب
آن نیس��ت؛ تبع��ات و دنبالههایی را ه��م به همراه
دارد که مش��کالت مالی کالن به سایر مجموعهها و
کارکنان مهمترین آنهاست .بهنوعی ،ورود به ایزوایکو
كار بس��يار پيچيده اس��ت  .با این حال ،من اعتقاد
دارم ای��ن مجموعه را از حالت فعلی و رکود به يك
مجموعه بسيار فعال ميتوان در آورد .البته ،این امر
صرفا با مدیریت داخلی محقق نخواهد شد .چرا که
مجموعه کشتیسازی برای آنکه فعال باشد ،نیاز به
سفارش دارد .یعنی ،اگر مدیریت ،امکانات و نیروی
کار هم وجود داشته باش��د؛ تازه  50درصد موضوع
حل میش��ود 50 .درصد دیگ��ر مربوط به تعریف و
ارائه س��فارش و تزریق منابع برای تولید است.حتي
ماميتوانيم ساخت محصوالت مشترك را بامجموعه
ايزايكو شروع نمائيم و خودمان بر نحوه اجرا وصرف
منابع مالي در اختيار ايشان نظارت نمائيم تا شركت
فوق رش��د فزاينده داشته باشد عالوه بر اين ما اآلن
در کشور این میزان سفارش کار نداریم .لذا ،به نظر خواهم کرد ،نتوانس��ت نقش خ��ود را ایفا کند .اول
میرسد مجموعه ایزوایکو را میتوان با یک مدیریت اینکه مجموعههای عضو ش��ورا هیچکدام تعهدی
دریایی و مشارکت با کارخانههای بزرگ کشتیسازی به یکدیگر نداش��تند .یعنی وزارت صنعت ،معدن و
شرق آسیا فعال کرد .ضمن آنکه کشتیسازان شرق تجارت ،وزارت راه و شهرس��ازی ،وزارت دفاع ،وزارت
آسیا به علت هزینه پایین نیروی انسانی توانستهاند از نفت و س��ایر مجموعهها هیچگون��ه الزامی جهت
یاردهای اروپا و آمریکا هم پیشی بگیرند و طبعا ،هیچ اجرای مصوبات نس��بت به یکدیگر نداشتند .وقتی
کارفرمایی هم حاضر نخواهد بود ساخت شناور خود ش��ما شورا تشکیل میدهید ،اما الزامی برای اجرای
را به کارخانهای سفارش دهد که هزینه تمامشده آن مصوبات آن نمیگذارید؛ طبیعی اس��ت کسی هم
بيش از چین یا کره است .لذا برای آنکه بحث توجیه بابت اجرا نکردن مصوبات از آنها بازخواست نمیکند.
اقتصادی س��فارش به داخل هم رفع شود ،میتوان دوم اینک��ه ،صندوق حمای��ت از صنایع دریایی که
با یک کار مش��ترک و یک مدیریت با یک مجموعه قرار بود زیر نظر این ش��ورا ش��کل بگیرد ،اعتبارات
کشتیسازی در شرق آسیا این کار را پیش ببریم تا الزم به آن تزریق نش��د .سومین مشکل آن بود که
پایهای هم برای صنعت کشتیسازی در غرب آسیا مجموعههای دریایی در داخل کشور صرفا به دنبال
باشد و پاسخگوی بازار کشورهای منطقه باشیم .در گرفتن وامهای بالعوض و تسهیالت با شرایط ویژه
ش�ما در ابتدای صحبتهای خود اشاره داشتید
با آنکه قانون توس�عه و حمای�ت از صنایع دریایی
تصویب شد؛ باز هم مشکالت بخش غیرنظامی باقی
ماند .ارزیابی شما از روند اجرای این قانون چیست
و چرا آنطور که شما گفتید ،ارگانها و وزارتخانههای
مختلف چندان از شورایعالی صنایع دریایی تبعیت
نکردند؟

بودند که این هم اجرایی نشد .به خاطر این مجموعه
دالیل ،از شورایعالی صنایع دریایی صرفا نامی باقی
ماند .در حالیکه این ش��ورا میتوانست نقش بزرگی
را برعهده بگیرد .شورایعالی صنایع دریایی به موضوع
ورود خوبی نداشت و درک نکرد که باید سیاستهای
حمایتی را بیشتر متوجه کدام بخش کند .وقتی ما
خود را بعنوان یک کشور تولیدکننده کشتی وسازه
هاي دريايي معرفی میکنیم ،باید مؤلفههای اصلی
تولید کشتی وسازه هاي دريايي را بشناسیم و بدانیم،
کدام موارد مؤلفههای اصلی است که دولت باید ورود
کند و چه مواردی را صرفا باید حمایت کند .بین این
دو بخش تفاوت وجود دارد .ما زیرساختهایی داریم
که به دلیل هزینههای باال و نیاز به س��رمایهگذاری
س��نگین ،نباید انتظار داش��ت که بخش خصوصی
ورود کند .این بخشها نیازمند عزم و سرمایهگذاری
دولت است .ولی در حوزههایی که بخش خصوصی
توان ورود دارد ،دولت باید حمایت کند .ش��ورایعالی
نتوانست این دو حوزه را تفکیک کند .مثال در ساخت
کش��تی ،ورق دریایی یک بخش اساس��ی است که
بخش خصوصی نمیتواند به تولید آن ورود کند .در

اینجا کارخانجات فوالد کشور که عمدتا دولتی است،
باید ورود کنند .یا در سیس��تم رانش شناور که یک
رکن اساسی است ،هیچ بخش خصوصی نمیتواند
تولید موتور دیزلي و بنزيني دریایی کند.

البتهدیزلسنگینایران(دسا)بعنوانمجموعهای
دولتی در این حوزه حضور دارد.

بله .البته آنها هم در مسیر فعالیت خود دچار مشکل
ش��دند .اآلن کش��ور چین که موتور  MTUدریایی
تولید میکند ،بعد از حدود  500تا  600میلیون دالر
سرمایهگذاری،هنوزنتوانستهبخشیازقطعاتکلیدی
آن مثل میللنگ ،انژکتور و توربوشارژر را تأمین کند
و همچنان از کشورهای سازنده اصلی وارد میکنند.
حوزه پیشبرندهها(سيستم رانش) مثل شفت و پروانه
هم از بخشهایی است که دولت باید وارد عمل شود.
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اما س��ایر تجهیزات مثل انواع سیستمهای تهویه و
تبرید ،پمپها ،دوارها ،کابلها و مجموعههای ناوبری
و کم��ک ناوبری را بخش خصوصی میتواند تأمین
کند و دولت باید سیاست حمایتی را در پیش بگیرد.

بعضی ارگانها و مدیران ارش�د دریایی (از جمله
آقای سوری در زمان حضور در شرکت ملی نفتکش)
عنوان میکردند شورایعالی صنایع دریایی از حوزه
اصلی فعالیت خود که مربوط به صنعت است ،فراتر
رفته و دچار پراکندهکاری شده و عمال هیچ کاری از
آن در نمیآید .شما هم این نقد را قبول دارید؟

نظر من هم همین است .مسؤوالن شورایعالی صنایع
دریایی خیلی باز عمل کرده بودند .مثال رفته بودند
سراغ ایجاد مرکز تأمین تجهیزات دریایی .در حالیکه
این کار شورا نیست .کار بخش خصوصی است .یعنی،
شورا میتوانست سیاست حمایتی را برعهده بگیرد،
چند ش��رکت فرعی تأمین تجهیزات دریایی با هم
يكپارچه شوند و یک مجموعه بزرگ تأمین تجهیزات
را ایجاد کنند.

این اس��ت که سازه را ثابت نگه داشتهایم .خود سازه
هم دو قسمت دارد؛ سازه اصلی و روسازه .سازه اصلی
ثابت است؛ اما در روسازه و تجهیزاتی که در ناوشکن
نصب میشود؛ هر بار ارتقاء فناوری میدهیم .یعنی،
هر نس��ل از این ناوش��کنها از نظر کالس راداری،
دف��اع ،تجهی��زات ،ارتباط تجهیزات ،هوش��مندی،
س��هولت تعمیرات و تعویض قطعات ،افزایش دقت،
افزایش برد و افزایش قدرت شناسایی ارتقاء مییابد.
بنابراین ،ما فقط کاس��ه شناور را حفظ میکنیم؛ از
روس��ازه به باال و تجهیزات همواره در حال تغییر و
افزایش توان هستیم .این ویژگی ناوشکنهای سری
موج اس��ت .البته طرحهای دیگری را هم داریم که
بهموقع مطرح خواهد شد .غیر از ناوشکن جماران که
از دس��تاوردهای مهم سازمان صنایع دریایی وزارت
دفاع در سال گذشته بود ،در حوزه شناورهای تندرو
هم به توانمندی باالیی رسیدهایم که در زمان خود،
اعالم خواهد شد.

ش�ناور مه�م دیگ�ر ،کش�تی تحقیقات�ی
امی�ر! مق�داری برگردیم ب�ه فعالیته�ای خود اقیانوسشناسی است .آخرین وضعیت این شناور
س�ازمان صنایع دریای�ی و پروژههایی که بویژه در به چه صورت است؟
یک س�ال اخیر اجرا کرده است .با توجه به اهمیت بله.اینشناوربهسفارشموسسهملیاقیانوسشناسی
پروژه ناوش�کن جماران پيش�رفته که اواخر سال ساخته شده و تالش داریم تا اواخر سال جاري آن را
گذشته( 1391اسفند –بندر انزلي) آباندازی شد؛ آباندازی کنیم.
ابتدا توضیحاتی درباره دستاوردهای فنی و اجرایی دکتر چگینی ،ریاست موسسه از کمبود اعتبار و
درخواس�ت افزایش سه برابری بودجه آن را مطرح
این شناور ارائه فرمایید.
وقتی ما از یک کش��تی ح��رف میزنیم ،یعنی یک کردهاند...

ساخت شناورهاي تجاري مي باشد .همچنین ،در
بخش ساخت و تعميرات دکلهای نفتی در حال
ورود هستیم تا بتوانیم تعدادی از دکلهای نفتی
در مناطق عس��لویه وشركت ملي ايران حفاري را
ساخته ويا تعمير نمائيم.

یک بحثی که قبال از سوی سازمان صنایع دریایی
مطرح ش�ده بود ،بحث ساخت شناورهای ساپالی
بوت بود که ظاهرا طرحی هم به شورایعالی صنایع
دریایی داده ش�د .اآلن این ط�رح در چه وضعیتی
است؟ آیا سازمان همچنان برنامهای در این بخش
دارد؟

ما پیش��نهادهای خ��ود را به وزارت نف��ت دادهایم،
توانمندیه��ای خود را هم اع�لام کردهایم .حتی با
توجه به اینکه نیروی انس��انی خوبی در این زمینه
داش��تیم ،اآلن اقدامات طراحی خ��ود را داریم جلو
میبریم .یعنی ،نقشههای اجرایی در حال آماده شدن
است و کارهای حوزه نرمافزاری در زمینه خلق ایده،
طراحی مفهومی و طراحی مهندسی را جلو بردهایم.
چون میدانیم کشور نیازمند این نوع شناورهاست و
قطعا دیر یا زود مطالبه آن ش��کل خواهد گرفت .ما
کارهایی خود را در دست انجام داریم و آمادهایم تا به
محض اعالم نیاز به این حوزه نیز ورود پیدا کنیم .در
این زمینه ،با شرکتها و زیرمجموعههای شرکت ملی
نفت و برخی شرکتهای بخش خصوصی متقاضی
این شناورها تفاهمنامههایی هم به امضاء رساندهایم.

در بخ�ش نظام�ی هم اخب�اری درباره س�اخت
شهر شناور .یعنی ،هر آنچه شما در یک شهر از نظر همانطور که ایشان اشاره کردهاند ،دلیل این مسأله به اولین زیردریایی نیمهس�نگین با نام فاتح منتشر
صنعتی ایجاد کنید تا مردم آن شهر بتوانند زندگی جهت نوسانات و افزایش شدید نرخ ارز در یکسال و ش�ده؛ آخرین وضعیت این شناور و ویژگیهای آن
کنند ،همه آنها باید در یک کشتی و در ابعاد کوچکتر نیمگذشتهبودکهاثرمستقیمیبرصنایعتولیدکننده چیست؟

و با فناوری باالتر داشته باشید .ساخت ناوشکن دوم داشت و قیمت مواد خام ،دستمزد و تأمین تجهیزات
از س��ری موج واقعا کار بزرگی بود و سازمان صنایع افزایش پیدا کرده است .
دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همه آيا تأمین اعتبار شده؟
امکانات و تجهیزات خود را پای کار آوردند تا چنین درح��ال حاض��ر اقداماتی ص��ورت گرفته و منتظر
ناوش��کنی را با توانمندی بسیار نسبت به ناوشکن اقدامات از طرف آقای دکتر چگيني هستیم!
جماران که اولین ناوشکن از سری موج بود ،تولید و البته ایشان گفتهاند درباره بخش مربوط به وزارت
در درياي خزر به آب اندازي کنند .این توانمندی در دفاع دس�تور پرداخت صادر شده ،اما برای بودجه
حوزه سامانه هاي پيشرفته موشکی ،رادار سه بعدی ،مربوط به آنها دستوری هم نیامده!
تجهیزات س��ونا ر و زیرآبی ،جنگهای الکترونیکی در هر صورت  ،هنوز اعتبار مربوطه به ما اعالم نشده
ناوش��کن و همچنین ،قابلیت مدیریت صحنه نبرد است و منتظریم.
است که از اقدامات بهروز در ناوهای جنگی دنیاست وضعیت سایر پروژهها بویژه در بخش غیرنظامی به
که به وسیله یک سامانه هوشمند ،به فرماندهی یگان چه صورت است؟
ً
کمک میکند تا بهترین تصمیم را در بهترین زمان ما در حوزه تجاري ،اخيرا در حوزه س��اخت شناور
بگیرد و بتواند از س�لاح خ��ود برای مقابله با اهداف وس��ازه هاي س��كو هاي نفتي هم وارد شده ايم .
تهدیدکنندهای که در حال نزدیک شدن به ناوشکن از جمل��ه عقد قرارداد با ش��رکت ملي نفت خزر
هستند،استفادهکند.اینهابرخیازتفاوتهایدومین جهت س��اخت دو فروند آالیندهروب كه در اوائل
ناوشکن سری موج با ناوشکن اول وجود داشت .اآلن امس��ال امضاء نمود يم .همچنین ،ساخت تعدادی
از همین داش��تهها برای ساخت ناوشکنهای سوم ،شناور تندرو  50نفره مسافری وحمل تجهيزات را
بصورت تفاهمنامه امضاء شده است كه در دستور
چهارم و پنجم هم استفاده میشود.
آن ناوشکنها هم توانمندیهای بیشتری دارند یا کار داری��م .در این راس��تا ،گروهی را در س��ازمان
مشابه ناوشکن دوم خواهند بود؟
صنایع دریایی تحت عنوان گروه شناورهای تجاری
نه .کاری که ما در ناوشکنهای سری موج میکنیم؛ ايجاد نموده ايم كه صرفاً تمام اولويت كاري ايشان
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نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران مطالبات
خود را در حلقه دفاعی زیرسطح به وزارت دفاع اعالم
ک��رده که در این حلقه ،زیردریایی طارق  3000تن
و زیردریایی س��بک غدیر  120تن س��اخته شده و
حدفاصل این زیردریایی س��بک  120تن تا 3000
تن هم طرحها و مطالبات خود را اعالم کرده اس��ت.
ما در حال حاضر پروژه های متعددی در دست اقدام
داریم و مش��غول به کار بر روی این طرحها هستیم
و در بخش��ی از موارد به مرحله تولید رسیدهایم که
در مراحل نهایی است و انشاءاهلل بهموقع خود توسط
وزير محترم دفاع و فرماندهی محترم نیروی دریایی
رونمایی خواهند شد.
ش�ما در صحبتهای خود به برنامه سازمان برای
ورود به حوزه ساخت دکلهای حفاری اشاره کردید.
با توجه به بحثهایی که اخیرا مطرح شده؛ مبنی بر
اینکه ما توان ساخت دکل در داخل را نداریم ،با این
استدالل که تجهیزات آن را باید از خارج وارد کنیم.
آیا ش�ما این اس�تدالل را قبول دارید؟ ضمن آنکه
در مقام مقایسه بفرمایید چند درصد از تجهیزات
ناوشکنهای سری موج در داخل تولید میشود؟

من معتقدم ما میتوانیم وارد حوزه ساخت دکلهای
دریایی شویم و توانمندی و نیروی متخصص آن در

Marine Engineering
داخل وجود دارد .خوب اس��ت عزیزان ما در بخش مشوق باشد تا مجموعههای بخش خصوصی کنار هم
حفاری و ش��رکت ملی نفت به س��ازندگان داخلی بنشینند و یک کار گروه و زنجیره تأمین تجهیزات
اعتم��اد کنند .ما اگر بخواهی��م بحث خودکفایی را دریایی را در قالبی کامال خصوصی شکل دهند.
مط��رح کنیم و مان��ع از تحریمهای مکرر ش��ویم؛ با توجه به آغاز به کار دولت جدید ،سؤالی را بعنوان
چ��ارهای جز اعتماد و اتکاء به داخل نداریم .ببینید! موضوع آخر داشتم .رییسجمهور در اولین نشست
اصوال علت آنکه تحریم اجرا میشود ،چیست؟ علت خبری خود پس از پیروزی در انتخابات بر واگذاری
آن اس��ت که آنها فكر ميكنند که ما در این حوزه امور به انجمنهای علمی و تخصصی تأکید کردند.
ناتوان هستیم و میخواهند از این نقطه ضعف به ما با توجه به اینکه برگزارکننده اصلی همایش صنایع
فشار بیاورند .بنابراین ،ما برای مقابله با این مسأله باید دریایی انجمن مهندسی دریایی ایران است؛ ارزیابی
در همه حوزههایی که توانمندی داخلی وجود دارد ،ش�ما از عملکرد انجمن چیست و فکر میکنید با
از ظرفیتهای موجود اس��تفاده کنیم .برای ساخت توجه به تأکید رییسجمهور ،چگونه میتوان برای
دکلهای دریایی هم واقعا توانمندی در داخل وجود فعالیت وتصمیمات انجمنها ضمانت اجرایی بوجود
دارد .به نظر من ،ساخت یک دکل حفاری پیچیدهتر آورد؟
از یک ناوش��کن نیست و بحث سازهای و استاتیکی من انجمن مهندسی دریایی را مجموعهای متشکل
است ،البته به جز در برخی از تجهیزات خاص .در این از دلسوزان حوزه دریا میدانم که واقعا در چند سال
مورد هم با توجه به تجربه چندسالهای که در صنعت اخیر زحمات بسیاری را متحمل شدهاند .به هر حال،
دریایی دارم ،میدانم ش��رکتها و افرادی در داخل فرهنگ دریایی در کش��ور ما بس��یار ضعیف است.
کش��ور حضور دارند که توانمندی تولید تجهیزات متأس��فانه ،دولتمردان ما هم در این زمینه چندان
بسیار بهروزی را دارند .ما زمانی که میخواستیم پمپ ورود پیدا نمیکنند .وقتی ش��ما بخواهید یک کار
آب شور بسازیم ،هیچ صنعتی در این بخش در کشور فرهنگی انجام دهید ،خیلی س��خت اس��ت .یعنی،
وجود نداش��ت .اما امروز ما پمپ آب شور زیردریایی سالها باید تالش کنید تا آرام آرام در بطن جامعه
میس��ازیم که قادر است در اعماق دریا فشار مثبت فرهنگی را ایجاد کنید .میگویند ایجاد یک فرهنگ
نسبت به بیرون از بدنه زیردریایی ایجاد کند .امروز در یک جامعه بیش از  100س��ال طول میکش��د.
خود ش��رکت نفت با سازندگانی در ارتباط است که انجمن مهندس��ی دریایی در ط��ول دوران فعالیت
پمپهایی با فش��ار بسیار باال و دور باالی نزدیک به خود این مسؤولیت سخت را برعهده گرفته و خیلی
 30ه��زار دور را تولید میکنند .لذا من اعتقاد دارم هم کار کرده است .اما به دلیل اینکه قدرت اجرایی
که کارفرمایان باید به سازندگان داخلی اعتماد کنند .ندارد و به ای��ن دلیل که از مؤلفههای تأثیرگزار در
همانطور که مقام معظم فرماندهی کل قوا فرمودنده ارکان دولت برخوردار نیس��ت؛ این حرکت مقداری
اند  :ما باید بر اس��تعدادهای خودمان تکیه کنیم و کند به نظر میآید .اما در مجموع ،انجمن مهندسي
اعتماد داشته باشیم که میتوانیم و قطعا هم خواهیم دريايي تشکیالت بس��يار موفقی است .با توجه به
توانست .البته ،ش��اید این روند زمان بر باشد .به هر رویک��رد مثبت دولت یازده��م و جناب آقای دکتر
حال ،حوزه تولید به چند فاکتور نیاز دارد :اول ،اعتماد روحانی ،ریاس��ت محترم جمه��ور ،به انجمنهای
به توانمندیهای ملی و ذاتی خود .دو ،داشتن صبر و علمی و تخصصی که به آن اش��اره داشتید؛ یکی از
تحمل و سوم ،انجام کار علمی و استفاده از نخبگان سیاستهایی که این انجمن باید بهجد آن را تعقیب
و چهارم ،ایجاد زیرساختهای مربوطه .باز هم تأکید کند ،ایجاد نظام مهندسی دریایی است که جای آن
میکنم که وقتی ما میتوانیم ناوشکنی با صدها هزار در صنعت دریایی کش��ور خالی است .نقطه ضعف
قطعات پیچیده و س��خت را بسازیم؛ امکان ساخت دیگر ،بحث رتبهبندی شرکتها و مؤسسات دریایی
دکل دریایی در داخل وجود دارد .ما در ناوشکنهای اس��ت .ما در این بخش هم خیلی قوی نیس��تیم و
سری موج بیش از  80درصد تجهیزات را در داخل
تولید کردیم .بس��یاری از تجهیزات��ی را هم که وارد
وقتی ما میتوانیم ناوشکنی با صدها هزار
کردیم ،به این دلیل بود که احساس کردیم ساخت
قطعات پیچیده و سخت را بسازیم
آن در داخل توجیه اقتصادی ندارد.
پس شما تشکیل یک زنجیره تأمین برای صنعت
دریایی را ممکن میدانید؟

صد در صد .به نظر من ،شدنی است .اما درعینحال،
توصیه میکنم در این زمینه ارگانهای دولتی زیاد
وارد نشوند .ما باید حمایت کنیم تا بخش خصوصی
وارد این حوزه شود و این زنجیره تامین را شکل دهند.
سیاس��تهای حمایتی مالی و اختصاص اعتبارات
یا وامهای وجوه ادارهش��ده با سودهای کم از جمله
اقدامات الزم در این زمینه است .دولت باید حامی و

امکان ساخت دکل دریایی در داخل
وجود دارد
ما در ناوشکنهای سری موج بیش از 80
درصد تجهیزات را در داخل تولید کردیم
بسیاری از تجهیزاتی را هم که وارد کردیم
به این دلیل بود
که احساس کردیم
ساخت آن در داخل توجیه اقتصادی ندارد

الزم است برای سپردن کار به مجموعههای توانمند
این رتب ه بندی صورت گیرد .انجمن همچنین باید
در کنار دولت بحث تدوین سند ملی توسعه صنایع
دریایی و نیز سند ملی علوم و فناوریهای دریایی را
پیش ببرد که خالء این اس��ناد کامال در حوزه دریا
مش��هود اس��ت .اگر اقدامات صورت گيرد میتواند
محرك خوبی در بخش دریایی باشد  .چرا که وقتی
سند تدوین شود ،دیگر سازمانها مسؤولیت و روند
حرکت خود را طبق اسناد باالدستی خواهند دانست
و میتوان الزامات اجرایی آن را هم ایجاد کرد.

البته بحث تدوین سند از سوی شورایعالی انقالب
فرهنگی به معاونت علمی ریاستجمهوری سپرده
شده و انجمن هم با آن همکاری دارد....

بله .کار شروع شده؛ اما باید مقداری فشار آورد تا این
کار به نتیجه برسد.

فکر میکنید اجرای این س�ند نیاز به سازمان و
تشکیالتی فراتر از س�اختارهای موجود در بخش
دریا خواهد داشت؟

همانطور که میدانید کشور ما  3000کیلومتر مرز
دریایی دارد و در یکی از حساسترین نقاط دنیا یعنی
خلیج فارس ،دریای عمان و ش��مال اقیانوس هند و
در ب��االی مثلث طالیی تنگه هرم��ز ،بابالمندب و
ماالکا واقع است که بیش از  70تا  80درصد تجارت
جهانی در حوزه انرژی ،نفت و گاز در این منطقه انجام
میگیرد .من فکر میکنم که ما باید روی ایجاد یک
مدیریت متمرکز در حوزه دریا فکر کنیم...
منظورتان همان وزارت دریاداری است؟

من اس��می نمیآورم .اما میخواهم عرض کنم که
وقتی ما چنین موقعیت ژئوپلتیک��ی داریم ،برای
انجام کار درس��ت باید انرژیها و نیروها را در یک
مجموعه بیاوریم تا بتوان فعالیتها و صنایع دریایی
را خوب هدایت کرد و جلو برد .اینکه ایران تاکنون
نتوانس��ته آن چنان که بای��د از ظرفیتهای خود
در ح��وزه دریا بهره ببرد ،به دلیل همین تش��تت
مراکز تصمیمگیری اس��ت .ما بای��د بهتدریج این
مراکز مدیریتی را همگرا کنیم؛ حاال در هر قالبی
که ممکن باشد .ش��اید هم الزم باشد که این کار
فازبندی شود .اما اگر ما بخواهیم از موقعیت دریایی
خود به��ره الزم را ببریم؛ باید ب��ا توجه به بزرگی
این صحنه ،تصمیمات بزرگ هم بگیریم و با عزمی
ملی ،بتوانیم از این ح��وزه حداکثر بهرهبرداری را
داشته باشیم .همانطور که فرماندهی معظم کل قوا
فرمودهاند ،صنعت دریا برای هر کشور فواید کالن و
راهبردی دارد .برای دستیابی به این امر ،باید اقتدار
دریایی داشته باشیم که این اقتدار یک مثلث است
که اضالع آن را «ناوگان نظامی قدرتمند»« ،ناوگان
تجاری قدرتمند» و «داشتن زیرساختهای الزم
بندری و کشتیسازیهای توانمند» شکل میدهد.
اگر ما بتوانیم همه اضالع این مثلث را در قالب یک
مدیریت متمرک��ز و کالننگر دریایی جمع کنیم؛
میتوانیم یک جهش در این حوزه داشته باشیم.
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گفتوگوبامحمدحسینداجمر،مدیرعاملکشتیرانیجمهوریاسالمی

توسعهپايداردربخشساختكشتيباجديتپيگيريشود

ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،بعنوان بزرگترین ناوگان تجاری خاورمیانه ،در چند سال اخیر سختترین تحریمهای بینالمللی
را متحمل شده است .تحریمهایی که انتظار میرود با دیپلماسی دولت یازدهم و تحرکات گسترده آن در کنار تالشهای حقوقی بهتدریج
کاهش یابد و زمینههای جدیدی برای فعالیت گسترده ناوگان ملی ایران فراهم شود .نشانههای این امر با حکم اولیه دادگاه اروپا مبنی بر
لغو تحریمهای کشتیرانی جمهوری اسالمی دیده شد .محمد حسین داجمر ،مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ،در گفتوگو با ویژهنامه
همایش به موضوعات مختلفی چون تحریمهای دریایی ،ساخت کشتی ،مقاولهنامه کار دریایی و نگاه دولت جدید به دریا پرداخته است.
آقای داجمر! با توجه به آنکه در آستانه پانزدهمين
هماي�ش صناي�ع دريايي ق�رار داري�م ،مهمترين
چالشهاي کنوني صنعت دريايي را چه ميدانيد؟

بخش حملونقل دريايي جهان هنوز هم به طور کامل
از آثار پسايند ِركود اقتصادي جهان كه از اواسط سال
 2008ميالدي آغاز شد ،رهايي نيافته است .با آنکه
در س��ال  2010ميالدي ،بهبود نسبي مشاهده شد،
ليکن اين وضعيت پايدار نماند و حتي در س��الهاي
بعد برخي شركتهاي كوچك از صحنه رقابت حذف
ش��دند .با اين حال ،از اوايل س��ال  2012حداقل در
بخش حمل کانتينري عزم جدي در تثبيت نرخها به
وجود آمد که اکنون ماحصل آن را مالحظه ميکنيم.
اما بخش فله ،با توجه به ورود ظرفيتهاي جد يد در
حجمهاي بسيار باال و لذا فزوني رشد عرضه بر تقاضا،
يکي از نامناسبترين و بغرنجترين دورههاي تاريخي
خود را پشت سر ميگذارد .با اين حال جاي اميدواري
اس��ت که وضعيت فعلي ،بدترين دوران محس��وب
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ميشود و بيشک وضعيت در ادامه بهتر نيز خواهد
شد که عاليم آن در چند هفته اخير مالحظه ميشود.
قوانين و مقررات زيست محيطي بينالمللي جد يد و
ورود کشتيهاي بسيار کارآمد و با تکنولوژيهاي باال و
دوستدار محيط زيست از د يگر چالشهاي پيشروي
صنعتکشتيرانيجهانيوبالطبعکشتيرانيجمهوري
اسالمي ايران اس��ت که از طرفي به دليل کارآمدي
بس��يار زياد چشمپوش��ي از آنه��ا تقريبا غيرممکن
است ،از سوي د يگر ،ورود آنها سبب افزايش هر چه
بيشتر در سمت عرضه تناژ حمل و حذف تدريجي
کشتيهاي فعلي ميشود .تحريمهاي اعمالي آمريکا و
همپيمانانش که اخيرا از ابتداي ماه ژوئيه سال جاري
بخش دريايي کش��ور را به طور ويژه هدف قرار داده
است ،يکي د يگر از مهمترين چالشهاي اين بخش
است که بحث مفصلتري ميطلبد .رشد نامتوازن و
عدم مطابقت نيازهاي شرکتهاي حملونقل کشور
با صنايع س��اخت کش��تي هم در مقياس و تنوع ،از

د يگر معضالت اين بخش است که برنامهريزيهاي
خاص و ويژه نيازمند است تا در وضعيتي که هزينه
انتقال تکنولوژي در اين بخش نيز پايين آمده است،
کشورمان از پتانسيلهاي خود در اين زمينه بهرهمند
شده و دستاوردي عظيم د يگري را به ارمغان بياورد.
عليرغم آنکه در حال حاضر ياردهاي کشتيسازي به
ساخت كشتيهاي اقيانوسپيما مشغول بوده و حتي
تعدادي نيز تحويل ناوگان ملي کش��ور شده است،
ليکن نياز کش��ور هم از منظر تع��داد و هم تنوع ،در
مقياس بس��يار فراتري است و الزم است كه با اتخاذ
رويكردهاي نوين و بازنگري برنامههاي فعلي ،موضوع
توس��عه پايدار در بخش ساخت كش��تي ،از مناظر
ظرفيت ،تنوع و تکنولوژي ساخت کشتي ،با جد يت
پيگيري شود .بنابراين ،در حال حاضر ،رشد نامتوازن
در بخشهاي مختل��ف صنايع درياي��ي را ميتوان
جديترين چالش بخش دريايي كشور براي رسيدن
به اهداف چشمانداز عنوان نمود .لزوم واکنش سريع

Marine Engineering
و مقتضي بخش حاکميتي کشور به انواع استانداردها و جامعه دريايي کشور بعنوان بازوهاي اصلي ،متوليان
و توافقنامهها و تعهدنامههاي دريايي مجامع جهاني و همچنين ذينفعان اصلي ايفاي نقش خواهند نمود.
از د يگر موضوعاتي است که به نظر ميرسد جا دارد تحريمه�اي بينالمللي عليه اي�ران که بويژه در
بيش��تر به آن پرداخته شود .موضوعات فراروي کادر حوزه دريايي متوجه مجموعههاي مختلف و بيش از
دريايي نيز که سرمايههاي اصلي صنعت حملونقل همه کشتيراني جمهوري اسالمي بوده ،در يکسال
دريايي محسوب ميشوند از د يگر موارد مهم است که گذشته توسعه و تشد يد يافته است .از سوي د يگر،
از بخش تأمین گرفته تا مباحث انگيزشي و نگهداشت بحران موجود در صنعت حمل ونقل دريايي جهاني
نيز تش�د يد ش�ده اس�ت .اين موضوع تا چه حد
را در بر ميگيرد.
اين مشکالت تا چه حد به ارگانها و مجموعههاي توانسته فعاليتهاي دريايي ايران را متوقف کند و
اصلي مس�وول در بخش دريايي برميشود و تا چه آيا مراکز و سازمانهاي دولتي جهت عبور موفق از
حد مباحث و مس�ايل فراتر از حوزه دريايي در آن ،اين شرايط همکاري الزم را با بخش دريايي و بويژه
آن شرکت داشتهاند؟
نقش دارد؟

همان طور که استحضار داريد صنعت حمل و دريايي
يک صنعت کامال بينالمللي بوده و از قوانين و مقررات
بينالمللي تبعيت ميکند .باطبع ،چالشهاي فراروي
آن نيز عمدتا متاثر از فضاي کس��ب و کار و شرايط
اقتصادي جهاني اس��ت .به واقع کسب و کار دريايي
نميت��وان يافت ک��ه از تبعات رکود نس��بي اقتصاد
جهاني و مشکالت تأمین نيروي دريانورد متاثر نباشد.
تحريمه��ا هم که بحث جداگان��هاي بوده و ماهيتي
کامال سياس��ي دارد .اما آن چيزي که بيش از همه
به بخ��ش دريايي و بويژه بخ��ش حاکميتي در اين
زمينه برميشود درک صحيح نقش و اهميت فراوان
بخش دريايي يا به عب��ارت د يگر ،جامعه دريايي در
توس��عه پايدار کشور اس��ت .به عبارت د يگر ،توسعه
ب��ا مد نظر قرار دادن بخش دريايي کش��ور يا همان
توسعه دريامحور که يک د يدگاه کالن است ،مستلزم
اين اس��ت که به بخش دريايي کشور بيشترين وزن
ممکن در برنامهريزيهاي کالن اقتصادي داده شود.
همچنين بايد توجه داش��ت که حملونقل دريايي
ارزانترين روش حمل به مقياس بوده و بازوي اصلي
توسعه دريامحور است .اگر نگاهي اجمالي به شهرهاي
بزرگ ،متراکم و پيشرفته جهان ،از بمبئي و شانگهاي
گرفته ت��ا آنت��ورپ و نيوي��ورک بياندازيم مالحظه
ميکنيم همگي ش��هرهاي بندرياند .عمده دليل،
دسترسي آسان و ارزان به حملونقل دريايي هم براي
واردات م��واد اوليه و ه��م صادرات محصوالت نهايي
اس��ت .با اين تفاسير ،براي کشوري مانند جمهوري
اسالمي ايران که با دارا بودن ناوگان کشتيراني و بنادر
مهم در شمال و جنوب کشور ،جايگاه جغرافيايي و
سياسي مهمي در منطقه دارد ،پيگيري برنامههاي
توسعهاي دريا محور اهميت ويژهاي مييابد .از آنجايي
که دريا از جنبههاي گوناگوني سرشار از منابع است،
لذا توجه ويژه به اين منبع ،نقش بسيار مهمي ميتواند
در توسعه پايدار داشته باشد .به طوري که با نگاهي
اجمالي به پيشرفت اقتصادي دو دهه گذشته ،موتور
محرک اقتصاد جهاني ،يعني چين ميتوان دريافت که
نوارهاي مرزي دريايي اين کشور با سرعتي باور نکردني
و بسيار بيشتر از ساير مناطق آن رشد داشته است .در
صورتي که د يدگاه جامع و کاملي در خصوص توسعه
دريامحور به وجود بيايد ،در آن صورت ،بخش دريايي

آثار متعاقب بحران اقتصادي جهان به تفصيل شرح
داده شد .اما شايان ذکر است تحريمهاي اعمالي عليه
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران از ماه مارس،2008
با درج نام شرکت در قطعنامه شوراي امنيت سازمان
ملل به طور رسمي شروع شد و بعد از آن ،در سپتامبر
و اکتبر همان س��ال با تحريمه��اي متعدد و فراگير
آمريکا و اتحاد يه اروپا پيگيري ش��د .اين تحريمها و
محدود يتها که اجراي دقيق آنها تحت نظارت اداره
كنترل سرمايههاي خارجي وزارت خزانهداري آمريكا،
اتحاد يه اروپا و همچنين كشورهاي همپيمان و همسو
با غرب قرار دارد با بازخوردهاي دريافتي مبني بر عدم
موفقيت ،به طور مداوم و مکرر به روز رس��اني شد به
ط��وري که دامنه اعمال تحريمه��ا را از ابعاد مالي و
بيم��هاي و فني و بازرگاني به تحريم بخش ايمني و
امنيت رسيد که در عمل ايمني افراد را نشانه رفت.
ترين
همهگان اذعان دارند كه اين تحريمها ش��د يد ِ
انواع تحريمها در تاريخ صنعت حملونقل دريايي در
جهان اس��ت .در بيش از  5سال گذشته ،روز به روز
بر ش��دت تحريمها افزوده شده و هدف اصلي آنها از
اعم��ال اين محدود يت فقط و فقط زمينگير كردن
ناوگان ملي كشور بوده است که صدور حکم دادگاه
عمومي اروپا مبني بر لغو تحريمهاي اعمالي اتحاد يه
اروپا عليه شرکت کشتيراني جمهوري اسالمي ايران و
تعداد زيادي از شرکتهاي تابعه بر اين موضوع صحه
ميگذارد اما با تمام اين تفاسير و شرايط بحراني فعلي
بازار حملونقل درياي��ي ،به حول و قوه الهي ناوگان
در بيش از  5سال گذشته ،روز به روز بر شدت
تحريمها افزوده شده و هدف اصلي آنها از
اعمال اين محدود يت فقط و فقط زمينگير
كردن ناوگان ملي كشور بوده است که
صدور حکم دادگاه عمومي اروپا مبني بر لغو
تحريمهاي اعمالي اتحاد يه اروپا عليه شرکت
کشتيراني جمهوري اسالمي ايران و تعداد
زيادي از شرکتهاي تابعه بر اين موضوع
صحه ميگذارد اما با تمام اين تفاسير و شرايط
بحراني فعلي بازار حملونقل دريايي
به حول و قوه الهي ناوگان تجاري ملي کشور
به فعاليت خود ادامه ميدهد

تجاري ملي کش��ور به فعاليت خ��ود ادامه ميدهد.
همين فعال بودن كشتيهاي ناوگان ملي در آبهاي
بينالمللي ،شاهدي واضح و مبرهن بر شكست در نيل
به هدف اصلي در تحريمهاي اعمالي برعليه ناوگان
کش��تيراني جمهوري اسالمي ايران است .موفقيتي
که بيش از همه مرهون سرمايههاي انساني شايسته،
متخصص و متعهد است .براي مد يريت تبعات ناشي
از تحريمها ،تيم مد يريتي ش��ركت س��عي داش��ته
اس��ت با رصد تحوالت و تحركات ايجاد شده توسط
تحريمكنندگان و با رويكردي مس��تند و منسجم،
نسبت به اتخاذ تصميمهاي مد يريتي مبادرت نمايد و
تمهيدات الزم براي مقابله با تحريمها و كاهش اثرات
آنها اقدام نمايد .پرواضح است كه براي اتخاذ برخي از
اين تمهيدات ،ارجاع موضوع به مسؤولين ذيربط و در
برخي موارد اخذ مجوز و همچنين جلب حمايتهايي
مد ِنظر بوده است كه تاكنون اين حمايتها استمرار
داشته است.

مس�ووالن کش�ور از تحري�م بعن�وان فرصت�ي
ب�راي افزايش توان داخلي ي�اد ميکنند ،آيا فکر
ميکنيد از اين فرصت به اندازه کافي و متناس�ب
با ظرفيتهاي موجود براي استفاده از توان داخلي
استفاده شده است؟

محدود يتها و بويژه تحريمها بر خالف آثار اوليهشان
معضا منشا آثار مثبت نيز بودهاند .در شرايط سخت و
دشوار است که بسياري از توانمنديهاي بالقوه فرصت
بالفعل شدن مييابند .جمهوري اسالمي ايران سرشار
از منابع خدادادي فراوان است؛ منابع زير زميني شامل
نفت و گاز و معادن بس��يار غني و متنوع .اما مهمتر
از اينها ،س��رمايههاي انساني اس��ت که تواناييهاي
شگرفش��ان در موقعيتهاي سخت و دشوار بيش از
هميشه در معرض آزمايش و ظهور قرار ميگيرد که
نمونه آن در طول هشت سال دفاع مقدس مالحظه
شد .در پيکار تحريمهاي شد يد سالهاي گذشته که به
واقع جنگ نابرابر و نامنظم اقتصادي بوده است بيش از
همهتواناييهايسرمايههايانسانيکشورعظيمايران
اسالمي به رخ جهانيان کشيده شد و خودمان نيز بر
اين موضوع واقف شد يم که در شرايطي بس دشوار و
متالطم نيز قادر به هدايت کشتي طوفانزده هستيم.
از سوي د يگر تحريمهاي اخير نشان داد که توانايي
اعمال فشار غرب با حداکثر ائتالف بينالمللي ممکن
در نهايت چه ميزان اس��ت .اينها همه تجاربي است
که ارزش گراني دارد که براي هر ملتي مقدر نبوده و
به آساني به دست نميآيد .بنابراين تجارب تحميلي
تحريمه��ا را بايد با تمام ت��وان ثبت و ضبظ کرد .اما
در زمينه اس��تفاده کافي و متناسب از ظرفيتهاي
موجود داخلي بايد عنوان نمود که حتي در بسياري از
زمينهها با توان و ظرفيتي بيش از آنچه متصور بود يم
روبرو شد يم.
دريکسال گذشته چه ظرفيتسازيهايي از سوي
آن شرکت جهت تقويت توان داخلي صورت گرفته
و آيا اين ظرفيتها بالفعل شده است؟

صفحه  41شماره  /111آبانمـاه 1392

تحريمها به مثابه موهبتي سبب شدند بويژه بخش ميکنيد؟

دريايي کشور ،وارد حوزههايي از کسب و کار دريايي
شوند که پيش از آن حتي تصور ورود به آنها نيز در
ذهنها نميگنجيد .راهان��دازي کلوپهاي پياندآي
ايراني از مهمترين آنها بوده است و در ابتداي اعمال
تحريمها که همگان به باور شوم خود منتظر توقف
کامل فعاليتهاي ناوگان ملي بودند ،با ابتکار ويژهاي
ب��ه حرکت خود در آبهاي مواج ادامه داد .توس��عه
تعميرات کش��تي در داخل کشور با حداکثر توان از
د يگر موضوعاتي بوده اس��ت که محرک اصلي آن را
ميتوان محدود يتهاي بينالمللي و عدم ارائه خدمات
تعميرات به کشتيهاي ايران در ياردهاي تعميراتي
بينالمللي دانست .توانمندسازي موسسات ردهبندي
دريايي کشور از د يگر دستاوردهايي بوده که شايد در
نبود تحريمها هيچ گاه فرصت خودنمايي به آنها داده
نميشد .توسعه سوخترساني در حوزه خليج فارس
و حتي فراتر از آن در ساير بنادر بينالمللي نيز از اهم
اقداماتي بوده که اعمال تحريمها بيشترين نقش را در
نمود آنها داشته است.

با توج�ه به آغاز به کار دول�ت جد يد ،مهمترين
انتظ�ارات ش�ما در ح�وزه دريايي و اقتص�ادي از
دولتمردان جد يد چيست؟

بر اساس شواهد و قراين موجود ،به نظر ميرسد دولت
يازدهم حمايت از بخش توليدي کشور را در سرلوحه
برنامههاي خود قرار داده اس��ت و يکي از بخشهاي
توليدي استراتژيک کشور را ميتواند ساخت و توليد
کشتي قلمداد کرد .با عنايت به اينکه در برنامه پنجم
توسعه کش��ور کمترين توجه به بخش دريايي شده
است ،نيل به اهداف سند چشمانداز  ،1404نيازمند
توجه ويژه دولت به زيرس��اختهاي مختلف صنايع
دريايي و به روزرساني و توسعه برنامههاي ساخت انواع
کشتيهاي تجاري و توانمندسازي کشتيسازيهاي
داخلي ميباش��د .محدود يتها و تحريمهايي که در
طول بيش از پنج س��ال گذشته تش��د يد شده و بر
بخش حملونقل دريايي بعنوان يکي از زيرس��اخت
اصلي اقتصاد کش��ور تمرکز کرده که هنوز هم ادامه
دارد بي��ش از پيش بر اين موضوع صحه گذاش��ت
که کش��وري مانند ايران با ذخاي��ر غني نفت و گاز
نيازمند ناوگان ملکي در زمينه حمل LNG، LPG
و محموالت پتروش��يمي نيز ميباشد؛ به طوري که
در طول اعمال تحريمها از نبود ناوگان ملکي در اين
بخشهاي خاص ،کشور دچار مشکالتي شده است
که به مرور زمان رفع شده است .لذا الزم است تأمین
ن��اوگان ملکي در اين بخشه��ا در برنامهريزيهاي
اقتصادي کالن کش��ور مورد توجه ويژه قرار گرفته و
در تدوين برنامه ششم توسعهاي کشور به مورد اجرا
گذاشته شود.
ب�ا توجه به تأکید دولت جد يد و ش�خص رييس
جمه�ور بر واگذاري ام�ور به انجمنهاي تخصصي
و علم�ي ،چ�ه راهکارهاي�ي را ب�راي ايفاي نقش
مؤث�ر انجمنهاي دريايي در اين زمينه پيش�نهاد
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بعنوان يکي از اعضاي جامعه جامعه جهاني دريانوردي
مل��زم ب��ه رعايت مفاد آن اس��ت .ب��ه رغم تصويب
مفاد قانوني آن در مجلس ش��وراي اسالمي ،بخش
حاکمیتي دريايي کش��ور ک��ه نمايندگي جمهوري
اسالمي ايران در اين زمينه را بر عهده دارد ،هنوز به
صورت رسمي پذيرش قانوني مفاد مقاولهنامه جد يد
را به جامعه جهاني ابالغ ننموده اس��ت .اين موضوع
ميتوانس��ت باعث توقف فعاليت دريان��وردان ايران
بر روي کشتيها ش��ده و معضالت حقوقي فراروي
دريانوردان ايران شود .اما کشتيراني جمهوري اسالمي
ايران ،ضمن توافق با اتحاد يههاي دريانوردي کش��ور
به انعقاد قراردادهاي انفرادي با دريانوردان ش��اغل بر
شناورهاي ناوگان خود اقدام کرد که مفاد مقاولهنامه
جد يد در آن به طور کامل و جامع اعمال شده است.
اين امر متحمل هزينههايي براي اين شرکت بوده و با
توجه به اين که انطباق با الزامات و مجموعه مقررات
جهاني کنوانس��يون بينالمللي کار دريايي (MLC
 )2006جهت پيشگيري از هرگونه اختالل در ادامه
بکارگيري دريانوردان ايراني بر روي ناوگان تجاري و
ت کشتيهاي تحت پرچم
تسهيل در استمرار فعالي 
الزم و ضروري اس��ت ،انتظار ميرود متوليان ذيربط
نسبت به شفافسازي و تفکيک وظايف و مسؤوليتها
تسريع کرده و زيرساختهاي الزم جهت انطباق کامل
با الزامات کنوانسيون مذکور را فراهم نمايند و با ابالغ
هر چه س��ريعتر التزام قانوني به مفاد ،MLC 2006
بخش حملونقل دريايي کشور را ياري کنند.

انجمنهاي علمي و تخصصي و سازمانهاي مردمنهاد
در حقيقت چش��مان تيزبين جامع��ه در بحثهاي
تخصصي مربوطه هستند و در صورتي که اين ارگانها
اثربخش عمل نمايند ،ق��ادر اند تجارب و يافتههاي
تخصصي خود را به بخشهاي تخصصي قانونگذاري
و اجراي��ي کش��ور منتقل نموده و اي��ن نهادها را در
برنامهريزيهاي آتي و اصالح و به روز رساني برنامههاي
موجود ياري برسانند .از سوي د يگر ،انجمنها بعنوان
س��ازمانهايي مردمنهاد ميتوانند مطالبات د يدگاه
عام جامعه را از مسئولين دولتي پيگيري نمايند .در
اين راستا انجمنهاي دريايي کشور که از طرفي در
متن جامعه قرار دارن��د و از طرف د يگر با د يدگاهي
کامال تخصصي به موضوع مينگرند ،ميتوانند با درک
موضوع از د يدگاه عم��وم جامعه به برنامهريزيهاي
کالن در زمينه توسعه دريامحور کشور بويژه تدوين
سند ملي نقشه راه صنايع دريايي کشور کمکهاي
ش��ايان توجهي نمايند .توصيه د يگر اين است که با
ن مهندسي دريايي کشور ،موضوع
عنايت به بلوغ انجم 
تدوين نقشه راه صنايع دريايي کشور مورد توجه ويژه
قرار گيرد و مهم است که تأکید شود صنايع دريايي
کشور فقط مشتمل بر ساخت و ساز کشتي نيست؛
بلکه چرخه صنايع دريايي کش��ور ميتواند ش��امل
زنجيره صنايع دخيل در طول عمر کشتي از تأمین
مالي و س��اخت گرفته تا عمليات و اسقاط کشتي را
در بر گيرد .در اين چرخه الزم است بخش حملونقل
دريايي نيز بعنوان بهرهبردار نهايي اين صنايع ،در در ارزياب�ي ش�ما از چالشه�اي کنون�ي فعالي�ت
زمره صنايع دريايي کشور لحاظ شود و همچنين به دريانوردان ايراني چيست؟
بحث مالکيت کشتي و کشتيداري در کشور بيش از به س��بب شرايط کاري خاص اعم از شرايط فيزيکي
پيش توجه شود.
و حرفهاي ،دريانوردي جزو مشاغل سخت محسوب
ب�ا توجه به اجرايي ش�دن مقاولهنامه جد يد کار ميش��ود و کارکنان بخش دريا در زمره سرمايههاي
درياي�ي ( ،)MLC2006وضعي�ت کنون�ي فعاليت اصلي صنعت حملونقل دريايي محسوب ميشوند؛
دريانوردان و پرسنل کشتيها در ناوگان کشتيراني آنها در حقيقت نمايندگان تاماالختيار ش��رکتهاي
به چه صورت است و آيا با مشکالت حقوقي مواجه کشتيراني بر روي ارزشمندترين دارايي فيزيکي اين
هستيد؟
گونه ش��رکتها بوده و آنها را در ش��رايط س��خت و
همانطور که ممکن اس��ت اطالع داش��ته باش��يد ،پرتالطمراهبريمينمايندکهمسئوليتيبسيارخطير
مقاولهنامه جد يد کار دريايي از ماه اوت امس��ال الزم و بزرگ است .از طرفي به طور کل ،صنعت حملونقل
االجرا ش��ده است و کش��ور جمهوري اسالمي ايران درياي��ي جهان همواره با کمب��ود نيروي متخصص
مواجه اس��ت و تقاضا براي نيروي انساني متخصص
دريانورد هميشه بر عرضه پيشي داشته است و به رغم
به رغم تصويب مفاد قانوني مقاوله نامه کار
رکود نسبي در صنعت حملونقل دريايي جهان ،اين
دریایی در مجلس شوراي اسالمي
بخشحاکمیتيدرياييکشورکهنمايندگي صنعت با هزاران نفر کمبود نيرو بويژه در بخشهاي
حمل  LPGو  LNGو حمل محموالت پتروشيمي
جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه
روبرو ميباشد.
را بر عهده دارد
بنابراين عم��ده چالشهاي فعالي��ت دريانوردي و
هنوز به صورت رسمي پذيرش قانوني مفاد
بالطبع دريانوردان ايران با ماهيت صنعت دريانوردي
مقاولهنامه جد يد را به جامعه جهاني ابالغ
آميخته است .عالوه بر اين واضح و مبرهن است که
ننموده است اين موضوع ميتوانست باعث
دريافتيهاي دريانوردان ايراني نيز همانند همتايان
توقف فعاليت دريانوردان ايران بر روي
خارجيش��ان ،به سبب فعاليت در بازار بينالملل از
کشتيها شده و معضالت حقوقي فراروي
همان قوانين پيروي ميکند .کش��تيراني جهموري
دريانوردان ايران شود
اس�لامي ايران نيز ،مطابق قراردادهاي مرس��وم در
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صنعت حملونقل دريايي ملزم به پرداختهاي ارزي مربوط
ت با توجه به حساسيتهاي ويژه موجود در
اس��ت .اين شرک 
اين بخش ،همواره اين موضوع را در صدر اولويتها قرار داده
و در بدترين شرايط اعمال محدود يتها و تحريمها توانسته
حق��وق و مزاياي دريانوردان را تهيه و به حس��ابهاي بانکي
اعالم��ي واريز نمايد .اما اخيرا در پي به وجود آمدن ش��رايط
ارزي ويژه در کش��ور ،اين پرداختها با مشکالتي روبرو شد
که نارضايتيهاي��ي را در اين زمينه به وجود آورده بود .البته
با پيگيريهايي که صورت گرفت اين موضوع در کشتيراني
جمهوري اس�لامي ايران و به گمانم شرکت ملي نفتکش تا
حد زيادي رفع شده است .با اين حال ،انتظار ميرود سيستم
بانکي کشور به اين موضوع رسيدگي کامل نمايد و معضالت
فعلي کامال برطرف شود .اما موضوع د يگري که حائز اهميت
است بحث آموزشهاي دريانوردي در کشور است و الزم است
بخش آموزش عالي کش��ور همان گونه که در تربيت نيروي
انساني بخشهاي مختلف مورد نياز کشور از انواع مهندسي
گرفته تا حتي مد يريت فضاي سبز شهري نقش کامل و جامعي
دارد ،در زمينه آموزش دريانوردان نيز برنامهريزيهاي الزمه
را انجام دهد و دانشگاهها و مراکز آموزشي کشور به تربيت و
آموزش دريانوردان ايراني اهتمام ورزند تا ضمن پاسخگويي به
نيازهاي بخش حملونقل دريايي داخلي ،کشورمان به يکي
از تأمینکنندگان مهم نيروي انس��اني دريايي براي صنعت
حملونقل دريايي در جهان نيز تبد يل شود.
مهمترين اولويتهاي پيش�نهادي شما جهت بررسي در
کميتههاي تخصص�ي همايش و ط�رح در قطعنامه پاياني
جهت پيگيري چيست؟

کشتيراني جمهوري اسالمي ايران ،بعنوان يکي از ارگانهاي
دريايي کشور همه ساله حضوري فعال در اين همايش داشته و
سعي دارد همواره موارد مدنظر خود را در مقاالت ،سخنرانيها
و بندهاي قطعنامههاي همايش لحاظ کند .امسال نيز قاعدتا
اين موضوع مطابق روال گذشته انجام خواهد پذيرفت .از اين
روي ،کشتيراني در اين همايش نيز پيشنهادها و موارد مد نظر
خود را در دارد که مسلما پس از بررسي و نهايي شدن ،اقدام
مقتضي انجام خواهد گرفت .اما مهمترين موضوع ،حمايتهاي
ويژه از صنعت حملونقل دريايي کش��ور جهت عبور از رکود
اقتصادي جهاني ادامهدار و تحريمهاي اعمالي اس��ت تا اثرات
نامطلوب رکود طوالنيمدت اقتصادي بينالمللي و تحريمهاي
اعمالي ،حتياالمکان حداقل شود .اين حمايتها دامنه وسيعي
را دربرميگيرد که شمول آن از تأمین سوخت شناورهاي ملکي
با نرخ ويژه تا تس��ري معافيت مالياتي موضوع ماده  13قانون
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي به کليه فعاليتهاي
لونقل دريايي و فعاالن اقتصادي در بنادر کشور گسترده
حم 
است .تدوين سند ملي راهبردي توسعه کسبوکارهاي دريايي
در افق ايران  1404از موضوعات د يگري است که اين شرکت
بر آن تأکید دارد و در انتها ،بحث توس��عه ترانزيت و توس��عه
دريامحور در راس��تاي بهرهگيري هر چه بيش��تر از موقعيت
جغرافيايي خاص کشور در راستاي توسعه حمل ونقل ترکيبي
و همچنين افزايش حجم ترانزيت کاالي تجاري به کشورهاي
همجوار است تا از اين طريق توسعه ترانزيت و توسعه دريامحور
به مثابه علت و معلول عمل کرده و اثر همافزايي هر چه بيشتري
بر يکد يگر داشته باشند.

درانتظارتدبیرزنگنه

نگاهی به وضعیت مالی و اجرایی بخش فراساحل پنج فاز پارس جنوبی
 1درآمدزایی روزانه هر فاز پارس جنوبی روزانه بین  ٨تا  ١٥میلیون
دالر (ساالنه  ٣تا  ٥میلیارد دالر) است و با بهرهبرداری از فازهای  ٢٨گانه
پارس جنوبی س��االنه  ١٠٠میلیارد دالر درآمد نصیب کشور خواهد شد.
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران از زمان تأسیس در اوایل
دهه  ٧٠تاکنون ٢٤ ،پروژه عمدتا در پارس جنوبی ،فالت قاره و در بخش
دریایی به ارزش  ٢,٢میلیارد دالر اجرا کرده اس��ت و هماکنون حدود ١٥
پروژه به میزان  ٧میلیارد دالر در دست انجام دارد .در دوره زمانی یادشده
امیرسعیدنجفیحقی* ساخت  ٢٢سکو ٤٣ ،جکت و ملحقات به وزن  ١٢٨هزار تن و حدود 2000
کیلومتر لولهگذاری کف دریای و  ٧٠مورد نصب سازه سنگین انجام شده
است .دو سال گذشته ،دوره اوج فعالیتهای شرکت تأسیسات دریایی بوده؛ به گونهای که در سال ،٩٠
 ٢٥هزار تن و در سال گذشته حدود  ١٧هزار تن ساخت و ساز از سوی شرکت انجام شد ،ضمن آنکه
شناورهای تأسیسات دریایی امکان نصب چهار تا پنج هزار تن و لوله گذاری  ٦تا  ٧هزار تن را دارا هستند.
هماکنون شرکت تأسیسات دریایی در توسعه هفت فاز پارس جنوبی شامل فازهای ١٥ ،١٢ ،و  ١٧ ،١٦و
 ٢١ ،١٤ ،١٩ ،١٨و  ٢٢همچنین در توسعه میدان رشادت و فروزان حضور دارد.
 2بر اساس تأکید وزیر نفت مبنی بر شتاب در راهاندازی فازهای  ١٥ ،١٢و  ١٦و  ١٧و  ١٨پارس
جنوبی ،بخش فراس��احل این فازها با بیش از  ٩٠تا  ٩٥درصد پیشرفت از سوی شرکت مهندسی و
ساخت تأسیسات دریایی ایران در دست اجرا است؛ با تأمین منابع مالی ،امکان به ثمر رسیدن برخی از
این فازها قبل از پایان امسال و کل فاز  ١٢تا نیمه اول سال آینده وجود دارد .در این زمینه ،در بخش
فراساحل طرح توسعه فاز  ١٥و  ١٦پارس جنوبی لولهگذاری کف دریا و نصب آن در این دو فاز انجام
و هماکنون فعالیتهای پایانی تست و خشک کردن خطوط لوله در حال انجام است .همچنین ،نصب
جکتها انجام و منتظر نصب سکوهای این فازها از سوی شرکت ایزوایکو هستیم .فعالیتهای باقیمانده
شرکت تأسیسات دریایی دربخش فراساحل این دو فاز مرزی در مدت دو تا سه ماه آینده پایان مییابد.
همچنین ،پیشبینی میشود یکی از سکوهای فاز ١٢پارس جنوبی در ٦ماه آینده به بهرهبرداری خواهد
رسید .دوسکوی دیگر این فاز بزرگ مرزی با پیشرفت  ٨٥تا  ٩٠درصد پیشرفت در دست ساخت است
که در  ٦ماه نخس��ت س��ال  ٩٣تکمیل و آماده بهرهبرداری میشود .از سوی دیگر ،عملیات مقدماتی
بهرهبرداری از سکوی فاز  ١٧در دست انجام است و سکوی فاز  ١٨با بیش از  ٩٦تا  ٩٧درصد ساخته
شده و منتظر اعالم کارفرما برای نصب در دریا هستیم؛ ضمن آنکه بخش فراساحل این دوفاز که برعهده
شرکت تأسیسات دریایی است؛ در طول  ٦ماه دوم سال  ٩٢قطعا به بهرهبرداری خواهد رسید.
 3فعالیتهای شرکت تأسیسات دریایی در فازهای  ١٥،١٦ ،١٢و  ١٧و  ١٨پارس جنوبی در
طول  ٦ماه و بعضا در یک سال آینده به نتیجه کامل میرسد .بر اساس محاسبههای انجام شده
ب��رای تکمیل فعالیتهای باقیمانده در فازه��ای  ١٥ ،١٢و  ١٦و  ١٧و  ١٨پارس جنوبی  ٢٥٠تا
 ٣٠٠میلیون دالر سرمایه نیاز است؛ این در حالی است که مجموعه مطالبههای شرکت در این
فازها  ٢٥٠میلیون دالر است .در صورت تأمین مطالبههای شرکت تأسیسات دریایی فعالیتهای
باقیمانده آنها در بخش فراس��احل انجام و این سه فاز به بهرهبرداری خواهد رسید؛ این در حالی
است که بیش از دو سال است که به فاز  ١٥و  ١٦و بیش از  ١١ماه است که به فاز  ١٧و  ١٨هیچ
پولی پرداخت نش��ده است .فاز  ١٢که با تولید روزانه بیش از سه میلیارد فوت مکعب بزرگترین
فاز پارس جنوبی است روزانه حدود  ١٥میلیون دالر (حدود  ٥میلیارد دالر در سال) برای کشور
درآمدزایی دارد .تا بهرهبرداری کامل از فاز  ١٢به حدود  ٢٠٠میلیون دالر سرمایه نیاز است؛ این
در حالی اس��ت که هماکنون به صورت «قطره چکانی» و بس��یار ناچیز در حد  ٥٠تا  ١٠٠هزار
دالر تأمین اعتبار میشود .با راهاندازی کامل پنج فاز باقی مانده روزانه  ١٨١میلیون مترمکعب گاز
طبیعی ( ٦میلیارد فوت مکعب در روز) تولید میشود .تولید این میزان گاز در گرو تأمین ٢٥٠
تا  ٣٠٠میلیون دالر اس��ت و که این مهم روزانه هش��ت تا  ١٥میلیون دالر عدمالنفع برای کشور
به همراه دارد .امیدواریم که با توجه به تدابیر ویژه و راهکارهای مهندس بیژن نامدار زنگنه ،وزیر
نفت ،و اولویتهایی که برای پارس جنوبی قائل شدند و گشایشهایی که برای رفع محدودیتهای
بینالمللی ایجاد شده مشکالت توسعه فازهای پارس جنوبی هر چه سریعتر برطرف شود .در حال
حاضر ،مطالبات قطعی ش��رکت تأسیسات دریایی در پارس جنوبی  ٤٢٩میلیون دالر است .این
شرکت بعنوان بازوی قوی نظام در بخش دریایی تنها مطالبات خود را برای انجام وظایف مهم و
ملی میخواهد تا به فعالیت خود ادامه دهد.
*قائم مقام امور پروژههای شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
صفحه 43شماره  /111آبانمـاه 1392

علیاکبر صفایی ،مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران:

همایشدالیلساختهنشدننفتکشها
راآسیبشناسیکند

تحریمهای بینالمللی علیه صنعت نفت ایران ش��رکت ملی نفتکش ایران (بعنوان ناوگان حمل
محمولههای نفتی کشور) را از اهمیتی بیش از پیش برخوردار کرده است .شرکت ملی نفتکش با
ورود چند کشتی  VLCCجدید از چین در سال جاری ،در آستانه تبدیل به دومین ناوگان بزرگ
تانکر جهان قرار گرفته است .با این حال ،علیاکبر صفایی ،مدیرعامل جوان شرکت ملی نفتکش
ایران ،که در آخرین روزهای سال گذشته سکاندار این مجموعه بزرگ حملونقل دریایی شد؛ از
دشواریهایی میگوید که پیشروی این صنعت قرار دارد و البته امیدوار است با توجه بیشتر به
توانمندیهخای داخلی بهویژه در بخش تعمیرات ،مقداری از این سختیها آسان شود.
با توجه ب�ه آنکه در آس�تانه پانزدهمین همایش فعال نیز خسارت مالی دیده و عمدتا با کمبود نقدینگی
صنایع دریائی ق�رار داری�م  ،مهمترین چالشهای مواجه هس��تند .پیشبینیها بیانگر آن است که این
کنونی صنعت دریای�ی بویژه در ح�وزه حملونقل وضعیت حداقل  3الی  4سال دیگر ادامه داشته باشد.
دریایی را چ�ه میدانید؟ این مش�کالت تا چه حد  .2تحریمه��ای یکجانبه غرب علی��ه صنعت نفت و
به ارگانها و مجموعههای اصلی مس�ؤول در بخش کشتیرانیکشور.
دریایی (نظیر سازمان بنادر و دریانوردی و کارفرمایان  .3تحوالت اخیر در مبادی تولید و مصرف انرژی در
عمده) برمیشود و تا چه حد مباحث و مسائل فراتر سطح بینالملل که تأثیر زیادی بر تن مایل و بالتبع،
از حوزه دریایی در آن نقش دارد؟
ظرفیت مورد نیاز برای حمل دریایی داش��ته اس��ت
ضم��ن آرزوی موفقیته��ای روزاف��زون ب��رای (البته بصورت کاهشی) .بطور مثال با توجه به تولید
دس��تاندرکاران پانزدهمین همایش صنایع دریایی نفت خام از مخازن غیرمتعارف هیدروکربنی Shale
کشور به نظر میرسد مهمترین چالشهای صنعت  Oilدر آمری��کا ،واردات نفت آمریکا درس��ال 2011
حملونقل دریایی درس��طح بینالمللی بشرح ذیل حدود  6/7میلیون بشکه در روز که در سال  2012با
میباشند:
کاهش  9درصدی به میزان  6/1میلیون بشکه در روز
 .1رکورد اقتصاد جهانی و بخصوص تأثیرات منفی آن رسیده است و پیشبینی میشود این میزان در سال
بر کاهش حجم تجارت بینالمللی که  90درصد آن  2013به مقدار  5/4میلیون بشکه در روز (با افت 12
از طریق دریا انجام میشود وهمچنین مازاد ظرفیت درصدی) کاهش یابد.
حمل کش��تی نسبت به تقاضا موجب کاهش شدید  .4کاهش ش��دید رش��د اقتصادی برخی کشورهای
نرخ اجاره انواع کشتیها شده است ،بطوریکه در طی مطرح دنیا (با عنایت به ارتباط مستقیم رشد ناخالص
 4سال گذشته تعداد زیادی از شرکتهای کشتیرانی ملی کشورها با میزان حملونقل) این تأثیر منفی باعث
بینالمللی ورشکست شدهاند و شرکتهای کشتیرانی کاهش میزان تقاضای حمل شده است .بطور مثال،
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رشد متوسط اقتصادی کش��ورهای اروپایی و آمریکا
( )GDPدر سال  2012حدود  2/3درصد بوده است و
برابر پیشبینیها این شاخص در آمریکا به  2درصد و
در اروپا به  0/2درصد کاهش مییابد .در مدت مشابه
رشد متوسط ( )GDPکش��ور ژاپن از 2درصد به 1/2
درصد کاهش مییابد.
 .5هزینههای جاری و عملیاتی این صنعت نس��بت
به سالهای گذشته (قیمت س��وخت -روغن -لوازم
یدکی -عوارض بندری -خدمات -حقوق کارکنان و
غیره) بطور محسوسی افزایش داشته است.
 .6کمبود درآمد و نقدینگی ش��رکتهای کشتیرانی
و عدم تأمین تس��هیالت توسط بانکها موجب شده
که شرکتهای کش��تیرانی علیرغم کاهش قیمت
کشتیهای نوساز تمایل به توسعه و گسترش ناوگان
نداشتهباشند.
 .7محدودیتهای ناشی از نقل و انتقال ارزی و خدمات
پوش��ش بیمه و چالشهای ناشی از اعمال تحریمها
مش��کالتی را برای بازاریابی و فعالیت ش��رکتهای
کش��تیرانی ایرانی در برخی از بنادر دنیا بوجود آورده
است.
دریکس�ال گذش�ته چ�ه ظرفیتس�ازیهایی
جهت تقویت توان داخلی از س�وی آن شرکت در
حوزههایی چون تعمیرات ،ردهبندی ش�ناورها و
 ...صورت گرفته و آیا این ظرفیتها بالفعل ش�ده
است؟ تا حد امکان موارد را به شکل مصداقی بیان
کرده و توضیح دهید.

سیاست جدی شرکت ملی نفتکش ،حمایت از صنعت

Marine Engineering
تعمیرات کشتی در داخل کشور است و در این مورد
مذاکراتی با مسؤوالن محترم دولتی مرتبط داشتهایم.
اگر شرایط مهیا شود ،قطعا با استراتژی جدید شرکت
ملی نفتکش در این خصوص رونق تعمیرات با عنایت
به تجربه و دانش عظیم متخصصان خود حضور فعال
داشته باشد .خوشبختانه انجمن مهندسی دریایی نیز
بسیار از این ایده حمایت کرده است که از این عزیزان
متشکریم .نیروی انسانی کارآمد باتجربه و متخصص
ش��رکت ملی نفتکش از سرمایههای بالقوه و بالفعل
این شرکت است که توانستهاند علیرغم مشکالت و
محدودیتهادرراستایفعالیتهایکشتیرانی،توسعه
و ایجاد ظرفیتهای جدید در شرکت ،گامهای مؤثر و
هوشمندانهای را بردارند .بطوریکه بخشی از تعمیرات
تجیزات ناوگان توس��ط متخصصین ش��رکت انجام
میشود ،این فرآیند برابر برنامهریزیهای انجامشده
با ایجاد شرکتهای تعمیراتی وابسته بهزودی افزایش
مییابد ودر نظر است این خدمات برای شرکتهای
کش��تیرانی دیگ��ر نیز ارائه ش��ود .تش��کیل کمیته
خودکفائی ب��ه منظور تأمین قطعات یدک��ی و ارائه
خدمات مهندس��ی فنی در داخل کشور نیز از دیگر
فعالیتهای بارز این ش��رکت بوده است .در راستای
همکاری با مؤسس��ات ردهبندی داخلی نیز گامهای
مؤثری برداشته شده اس��ت و این فرآیند با تشکیل
ش��رکتهای بازرسی کشتی و در تعامل با مؤسسات
ردهبندی میتواند کارآمدی ناوگان نفتکش را افزایش
دهد .از دیگر اقدامات انجامش��ده ،شروع فعالیت ارائه
خدمات سوخترس��انی به کش��تیهای ن��اوگان در
خلیجفارس اس��ت .مدیران و کارشناس��ان شرکت با
شناسایی هزینههای سربار و تشکیل کارگروه کاری
نسبت به کاهش آن و در راستای صرفهجویی اقدامات
هوشمندانه و مؤثری انجام دادهاند.

دریایی در مسؤولیتهای ذیربط دولتی شرکتهای
کشتیرانی خصوصی را در راستای نیل به اهداف ملی
کمک کنند .همچنین ،مس��ؤوالن محترم اقتصادی
دولت میتوانند باحمایت مالی و تأمین تسهیالت وام،
زمینه توس��عه ناوگان را برای شرکتهای خصوصی
فراهم آورند .ضرورت دارد دولتمردان با توجه به شرایط
فعلی که درآمد شرکتهای کشتیرانی داخلی در سطح
خیلی پایین است ،نسبت به کاهش هزینههای بندری
و فروش سوخت مورد نیاز کشتیها به قیمت نازلتر
به شرکتهای کشتیرانی ،موفقیت و توسعه آنها را که
مسؤولیت خطیری در پشتیبانی اقتصاد کشور دارند را
در این برهه از زمان تضمین کنند.

باتوجهبهتأکیددولتجدیدوشخصرئیسجمهور
بر واگذاری امور به انجمنهای تخصصی و علمی ،چه
راهکارهای�ی را برای ایفای نق�ش موثر انجمنهای
دریایی (از جمله انجمن مهندسی دریایی ایران) در
 .2توس��عه فعالیته��ای تعمیرات��ی کش��تی در اینزمینهپیشنهادیمیکنید وشرکتملینفتکش
کشتیس��ازیها ،اعم از تعمیرات اضطراری ،سفری چه تعاملی با تشکلهای تخصصی داشته است؟

و تعمیرات ادواری و ایجاد ش��رایط رقابت��ی در بازار
منطق .ه
 .3با توجه ب��ه فرصتهای موج��ود در خلیجفارس
که س��الیانه تعداد زیادی کشتی در این منطقه تردد
مینمایند میبایست شرایطی ایجاد کنیم که بخش
عمدهای از این تعمیرات به داخل کشور هدایت شود.

ب�ا توجه به اجرایی ش�دن مقاوله نامه جدید کار
دریای�ی ( ،)MLC2006وضعی�ت کنون�ی فعالی�ت
دریانوردان و پرسنل کشتیها در ناوگان شرکت ملی
نفتکش ایران به چه صورت اس�ت و آیا با مشکالت
حقوقیمواجههستید؟

براب��ر سیاس��تهای مدیریت فنی این ش��رکت ،در

این شرکت از سیاستهای واگذاری امور به انجمنهای
صنفی و تخصصی و علمی استقبال میکند ،تعدادی از
همکاران جمعی این شرکت در برخی از این انجمنها
عضو هس��تند .انجمنهای تخصصی زمانی موفق و
کارآمدتر خواهند ش��د که تفکر علمی بر آنها حاکم
باشند ،قوانین جاری جهت پشتیبانی این انجمنها
نیز تدوین ش��وند وتمام فعالیتها را از ابعاد مختلف
بصورت هوشمند مدیریت کنند .اعمال تفکر و نظرات
در راستای منافع ش��خصی در انجمنها اهداف این
انجمنها را زیر سؤال خواهد برد و به سر منزل مقصود
و مطلوب نخواهند رس��ید .ضرورت دارد انجمنهای
صنفی مذکور استقالل فکری و کاری داشته باشند.

حال حاض��ر ما با اجرای مقاوله نام��ه ( )MLC2006مهمترینفعالیتهایپیشنهادیشماجهتبررسی
ارزیابی شما از توان صنعت ساخت کشتی در ایران مشکلی نداریم .زیرا قوانین الزم را در کشتیهای در در کمیتههای تخصصی همایش و طرح در قطعنامه
چیست و آیا شرکت ملی نفتکش برنامه تازهای برای حال س��اخت خود بصورت داوطلبانه اعمال کرده و پایانیجهتپیگیریچیست؟
.1بطوراعمقطعاصنعتدریاییمیتواندسهمگستردهای
همکاری با صنایع داخلی در حوزه س�اخت و تعمیر گواهینام ههای مربوطه را اخذ کردهایم.
کشتی در دستور کار دارد؟
ارزیابیشماازچالشهایکنونیفعالیتدریانوردان در شکوفایی اقتصاد ملی داشته باشد .حمایت حاکمیتی
بخشهای دولتی از شرکتهای خصوصی فعال در این
متاسفانه شرکت ملی نفتکش تجربه تلخی از سفارش ایرانیچیست؟

ساخت کشتی در داخل کشور داشته است که هنوز
علیرغم گذش��ت سالها از سفارش ساخت  5فروند
کشتی در شمال و جنوب کشور ،این پروژه به مرحله
س��اخت و بهرهبرداری نرسیدهاند .تأکید این شرکت
حضور در بخش تعمیرات در ابتدای شروع بهکار است
که در پرسش قبلی تشریح شد و این فرصت را غنیمت
ش��مرده و ضمن اعالم آمادگی کامل برای حمایت از
این بخش ب��ه وزیر محترم و توانمند صنعت ،معدن
و تجارت و دیگر صنعتگران و مس��ؤوالن محترم این
صنعت ،آمادهایم که برنامه و اس��تراتژی خود را برای
رونق این بخش بصورت علمی -کاربردی ،تش��ریح و
اجرایی کنیم .در این زمینه ،اقدام زیر ضروری است:
 .1مش��کالت صنعت کشتیسازی داخل میبایست
بدون تعصب بررس��ی ،ارزیابی و برای تعیین مسیر و
هدفگذاری جدید استفاده شود.

در پاسخ به این سوال موارد ذیل الزم به ذکر است:
 .1مشکالت موجود در انتقال ارز وپرداخت حقوق و
مزایای دریایی کارکنان داخلی و خارجی.
 .2مش��کالت عدی��ده در گرفتن ویزای کش��ورهای
مختلف جهت الحاق و پیاده شدن خدمه کشتی.
 .3دزدان دریایی در سومالی که تهدید برای خدمه و
کارکنانکشتیهابحسابمیآیند.
 .4عدم فرهنگسازی دریایی در داخل کشور بخصوص
عدم حمایت از خانواده دریانوردان.

با توجه به آغاز بکار دولت جدید مهمترین انتظارات
شما در حوزه دریایی و اقتصادی از دولتمردان جدید
چیست؟

برای مسؤوالن محترم در دولت جدید آرزوی موفقیت
داریم .مسؤوالن دولتی میتوانند با انتخاب و انتصاب
کارشناس��ان حرفهای ،آگاه و آش��نا به تخصصهای

حوزه به شکل واقعی و خارج از تعارف و شعار میتواند
این س��هم در اقتصاد را به فعلیت برساند .خوشبختانه
بخشهای خصوص��ی توانمند و فعال در حوزه دریایی
بطور اعم و اخص زیاد هستند .باید به این سرمایههای
بزرگ کش��ور اعتماد کرد و امور غیرحاکمیتی را بدون
هیچ تردیدی به این بخشها واگذار کرد.
 .2بطور اخص ،پیشنهاد میشود عوامل مؤثر در ناتوانی
ساخت دو فروند کشتی در کشتیسازی  ISOICOو
س��ه فروند در کشتیسازی صدرا که با نیت حمایت
از صنایع دریایی داخل کش��ور توسط این شرکت به
آنها سفارش شده بود ،بطور جدی توسط کمیتههای
تخصصی همایش مورد بررسی و آسیبشناسی قرار
گیرند وحاصل این بررسی میتواند بزرگترین دستاورد
همای��ش برای رفع تنگناهای این صنعت در رابطه با
ساخت کشتی در نظر گرفته شود.
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معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت اعالم کرد:

رکوردهای جدید در تولید آبزیان ایران

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران از
تولید مجموعا  840هزار تن آبزی در ایران طی سال
 91خبر داد و آن را باالترین رقم تولید آبزیان در تاریخ
شیالت کشور اعالم کرد.
علیاصغر مجاهدی در گفتوگو با ویژهنامه همایش
صنایع دریایی توضیح داد :سال گذشته میزان صید در
آبهای جنوبی کشور که خلیج فارس ،دریای عمان
و ش��مال اقیانوس هند را شامل میشود 460 ،هزار
ت��ن و در دریای خزر  40هزار تن بوده اس��ت که در
نتیجه ،مجموع صی��د دریایی ایران به  500هزار تن
رسید که باالترین رکورد بهرهبرداری تاریخ شیالت از
منابع آبزی محسوب میشود.
وی میزان تولید در بخش آبزیپروری را نیز  340هزار
تن اعالم کرد و افزود :مجموع تولیدات آبزیان ایران در
سال گذشته 840 ،هزار تن بوده است.
وی س��هم دریای خزر را در بخش صید  8و س��هم
آبهای جنوبی را  92درصد ذکر کرد و گفت :اساسا
تهای صیادی کش��ور در آبهای
وزن اصل��ی فعالی 
جنوب است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران
در ادامه به تبیین گروههای حاضر در سبد صید ایران
پرداخت و گفت :حجم زیادی از سبد صید ایران (51
درصد) را درشت تن ماهیان و شبه ماهیان تشکیل
میدهند که رقم آن ،در س��ال گذشته  236هزار تن
بوده است .در حالیکه سهم این گروه در صید جهانی
تنها  6درصد است که این امر ،وابستگی صنعت صید
ایران به تن ماهیان را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه «تولید آبزیان در سال گذشته نسبت
به س��ال  ،90در بخش صید رش��دی  11درصدی و
در بخش آبزیپروری  19درصدی را نشان میدهد»،
گفت :در مجموع ،تولید آبزیان ایران در سال گذشته
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 14.3درصد رشد داشته است.
مجاهدی افزود :اگر متوس��ط نرخ رشد ساالنه را در
دورهای  10س��اله در نظر بگیریم ،نرخ رش��د تولید
آبزیان در دهه  80ساالنه به طور متوسط  10درصد
و میزان صید دریایی ساالنه نزدیک به  5درصد رشد
داشته است.
وی با بیان اینکه «در سال  90مجموع صادرات آبزیان
 57هزار تن به ارزش  122میلیون دالر بوده است»،
گفت :سهم اصلی صادرات از نظر وزنی ( 53هزار تن)
مربوط به ماهیانی اس��ت که از نظر شرعی یا عرفی،
مصرف داخلی ندارند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران در
ادامه این گفتوگو به مباحثی که در جریان انتخابات
ریاستجمهوری مبنی بر برداشت منابع آبزی آبهای
سرزمینی ایران توسط شناورهای خارجی عنوان شده
بود؛ پاسخ داد.
وی با اس��تناد به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی
ملل متحد (فائو) که با نرمافزار  Fish Stateتهیه شده؛
گفت :میزان صید  7کشور عرب حاشیه خلیج فارس
(بحرین ،عمان ،امارات ،قطر ،کویت ،عربستان و عراق)
در سال  ،2011جمعا  367هزار و  292تن بوده است.
در حالیکه بنابر همین گزارش ،میزان صید ایران در
س��ال  2011به تنهایی  487ه��زار و  817تن بوده
است .مجاهدی با بیان اینکه «طبق این آمار و حتی
بدون احتساب صید دریای خزر حجم صید ایران از
مجموع کشورهای عربی بیشتر بوده است» ،تصریح
کرد:آمارهایبینالمللیشائبههایینظیرآنکهدیگران
منابع آبزی ایران را میبرند ،تأیید نمیکند و رسانهها
بای��د اطالعات واقعی را ب��رای اطالع افکار عمومی و
مسؤوالنمنعکسکنند.
وی همچنین با بیان اینکه «از نظر قوانین بینالمللی

تا  200مایل ،آبهای منطق ه انحصاری اقتصادی برای
کشور صاحب ساحل شناخته میش��ود» ،افزود :بر
این اس��اس ،اصوال ما در خلیج فارس و دریای عمان
آبهای آزاد نداریم تا بتوان مجوز حضور کشتیهای
خارجی و صید آنها را صادر کرد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران با
تأکید بر اینکه «در حال حاضر هیچ شناور خارجی در
آبهای ایران مجوز صیادی ندارد» ،گفت :اصوال هیچ
کشوری آبهای منطقه انحصاری اقتصادی خود را
به رایگان در اختیار شناورهای صیادی قرار نمیدهد
و در منطقه اقیانوس هند هم ،کشورهای ساحلی از
شناورهای خارجی حق مالکانه دریافت میکنند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران
در ادام��ه این گفتوگو با اش��اره مرگومیر ماهیان
خورموسی در اثر آلودگی آب توسط پتروشیمیبندر
امام گفت :كنترل پس��ابها و اقدامات جبرانی برای
حفظ محیط زیست و منابع طبیعی دریاها از سوی
وزارت نفت یك ضرورت است.
مجاهدی به تلف��ات حدود  ۲۰هزار قطع��ه از انواع
ماهیان و آبزیان درخور موس��ی اش��اره كرد و افزود:
طبق قوانین زیست محیطی رهایی پسابهای ناشی
از صنعت نفت در دریاها و آبهای آزاد باید فاقد عناصر
زیان بار باشد ،چرا كه ورود عناصر خطرناك در منابع
آبی عالوه بر مرگومی��ر آبزیان میتواند خطراتی را
برای مصرفكنندگان این محصوالت نیز ایجاد كند.
در منطقه خورموس��ی و بندر امام نمیتوان فعالیت
صیادی مفیدی انجام داد ،چرا كه بعضا پس��ابهای
ناشی از فرایند پتروشیمیبه آب وارد شده مشكالتی
را برای آبزیان منطقه ایجاد میكند.
وی ادامه داد :ورود این پس��ابها در آب زیستگاهها
و زنجیرهه��ای غذایی را از بین میبرد و این آلودگی
موجب كاهش كیفیت اكوسیستمیو ریز مغذیها در
آب میشود كه در نهایت سالمت آبزیان و مردم را با
خطراتی مواجه میكند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران
تصریح كرد :در گذشته رویدادهای این چنینی صورت
گرفته كه مشكالتی را برای آبزیان ایجاد كرده است.
بنابراین ،واحده��ا و صنایعی كه موجب آلودگی آب
ش��ده اند باید اقدامات جبرانی برای بازسازی ذخایر
آبی داشته باشند .این اقدامات جبرانی میتواند شامل
كنترل پس��ابها ،جلوگیری از ورود عناصر مضر در
منابع آبی ،بهبود كیفیت محیط زیس��ت و بازسازی
ذخایر آبزیان باش��د .انتظار م��یرود وزارت نفت در
راستای حفظ محیط زیست و ذخایر آبزیان منطقه
عالوه بر جلوگی��ری از ورود عناصر مض��ر ،اقدامات
جبرانی الزم را به عمل آورد.
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سرپرست شرکت نفت فالت قاره ایـران:

سعی در ایرانی کردن ناوگان سکوهای نفتی داریم

ش��رکت نفت فالت قاره ایران بعنوان مجری طرح توس��عه میادین نفتی دریایی ایران در آبهای خلیج فارس و دریای عمان از مهمترین
مجموعههای دریایی کشور محسوب میشود .شاید همین اهمیت بود که باعث شد اولین تغییر مدیریتی حوزه فراساحلی کشور در دولت
جدید متوجه این شرکت شود .اوایل مهرماه سال جاری ،محمود زیرکچیانزاده که از سال  85مدیرعاملی شرکت نفت فالت قاره ایران را
برعهده داشت؛ با نظر وزیر نفت و با حکم رکنالدین جوادی ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،برکنار و محمدباقر سلیمانی ،مدیر تولید شرکت
نفت فالت قاره ایران ،بعنوان سرپرست موقت این مجموعه نفتی منصوب شد .آنچه در پی میآید ،پاسخهای سرپرست شرکت نفت فالت
قاره ایران است به پرسشهای ویژهنامه.

آقای مهندس! با توجه به آنكه در آستانه پانزدهمين
هماي�ش صناي�ع درياي�ي ق�رار داري�م ،مهمترين
چالشهاي كنوني صنعت دريايي بویژه در حوزه نفت
و گاز را چه ميدانيد؟

مهمترين چالش فعلي صنعت نفت و گاز دريايي كشور
درمقطعكنوني،محدود يتهايسرمايهگذاريوتأمین
منابع مالی ،منابع انسانی ،محدودیتهای صادرات نفت
و كمبود زيرس��اختهاي الزم داخلي در اين بخش به
نسبت پتانس��يل باالي موجود آن است .شركت نفت
فالت قاره ايران متناسب با شرایط و اختیارات ،اقدامات
الزم در جهت تقویت سرمایهگذاری ،اکتشاف و توسعه،
تولید و صادرات را انجام داده است.
تحریمهایبینالمللیعلیهایراندریکسالگذشته
در حوزههای مختلف بویژه نفت و دریایی توس�عه و
تش�دید یافته است .این موضوع تا چه حد توانسته
فعالیتهای نفتی ای�ران در میادین دریایی را تحت
تأثیر ق�رار دهد و آی�ا مراکز و س�ازمانهای دولتی
جهت عبور موفق از این شرایط همکاری الزم را با آن
شرکتداشتهاند؟

اگر چه تحريمهاي بينالمللي عليه كشور روزبهروز
بيش��تر شده و بر روند اجرايي طرحهاي توسعهاي و
بزرگ تأثير گذاشته و باعث عدم همكاري شركتهاي
معتبر اروپايي و جهانی شده به نحوي كه در پارهاي
از موارد مانند شركت زيمنس از تحويل ماشينآالت
س��اخته شده طرحها و پروژهها خودداري ميکنند؛
ولی با تالش و همت دستاندركاران صنعت نفت و
پيمانكاران داخلي طرف قرارداد ،شركت نفت فالت
قاره ايران طرحه��ا و پروژههاي مهمي را در همين
دوره به سرانجام رساند كه مهمترين آنها راهاندازي
طرح  NGLسيري ،راه اندازي بخش افزايش ظرفيت
توليد روزانه نفت از ميدان مشترك هنگام (از  20به
 30هزار بشكه) ،احداث مخازن نگهداري نفت خام
و افزايش توان ذخيرهس��ازي  3/5ميليون بشكهاي
نفت ،تكميل كارهاي راهاندازي س��كوي تقويت گاز
ابوذر جهت انتقال گازهاي همراه در مناطق خارگ
و بهرگان و  ...است .متأسفانه در سطح ملی ،انسجام
الزم و یکپارچ��ه جهت تدوی��ن برنامهای به منظور
مقابل��ه با تحریمها و حمایت جدی از ش��رکتهای
تولیدی مانند فالت قاره وجود ندارد.
مس�ؤوالن کش�ور از تحریم بعنوان فرصتی برای

افزایش توان داخلی یاد میکنند .از سوی آن شرکت
در یکس�ال گذشته چه ظرفیتس�ازیهایی جهت
تقوی�ت توان داخلی صورت گرفته و آیا تس�هیالت
و فرصته�ای ت�ازهای جهت حضور پیمان�کاران و
سازندگان داخلی در مناقصهها و پروژهها تعریف شده
است؟

هر چند كه در طول يك س��ال گذش��ته با توجه به
محدود يتهاي مال��ي مناقصههای كمت��ري برگزار
ش��ده؛ ولي با توجه به ش��رايط موجود ،مس��ؤولیت
اجرای پروژههاي در دس��ت مناقصه به ش��ركتهاي
داخلي واگذار ش��ده است .ش��ركت نفت فالت قاره
ايران با اعتماد به برخي از شركتهاي داخلي كه مالك
شناورهاي فراساحلي نيز هستند و با واگذاري بخشي
از عمليات به اين ش��ركتها در جهت كمك پيشبرد
اهداف سازمان همچنين سعي در ايراني کردن ناوگان
نيز كرده است .تأمین هفتصد و پنجاه میلیارد تومان
اوراق مشارکت ریالی ،یکی از پشتوانههای جدی برای میادین مشترک را تولید و صادر نماید .برنامه وسیع این
شرکتهای داخلی است.
شرکت در سرمایهگذاری ،توسعه و تولید در میادین و
با توجه به آغاز به کار دولت جدید و حضور جناب مخازن جدید نفت و گاز و تعیین هابهای پتروشیمی،
آقای مهندس زنگنه در وزارت نفت و تأکید ایشان بر ص��ادرات گاز و تبدیل گاز به ب��رق ( )GTWجهت
اولویتداشتن 5فازپارسجنوبی،وضعیتپروژههای ایج��اد ارزش افزوده ،نقش تعیینکننده و پررنگتری
نفت فالت قاره به چه صورت است؟
را در سطح کشور ایفا خواهد کرد .در این راستا 5 ،فاز
شركت نفت فالت قاره ايران با تجربه بیش از نیم قرن پارس جنوبی که عمال کارهای آن انجام شده و فقط
حضور در خلیج فارس و دارا بودن  6محصول نفت خام در مرحله تکمیل و راهاندازی است؛ موضوع کوتاهمدت
صادراتی از  8نوع نفت خام کش��ور ،توانسته علیرغم نفت بوده و نمیتواند بر سیاستهای کالن نفت و گاز
تحریمها ،بدلیل تنوع نفته��ای تولیدی ،حدود  40سایهبیاندازد.
درصد نفت صادراتی کشور و بیشترین میزان نفت از همانگونه که مستحضرید در حوزه فعالیتهای نفت
شركت نفت فالت قاره ايران
با توجه به اصل  44قانون اساسي
پيشنهادمينمايد
شركتهايكشتيرانيوسرمايهگذارانايراني
كه عالقمند به سرمايهگذاري در بخش
فراساحليوپشتيبانيسكوهاينفتیهستند با
نظارت و مطابق نيازهاي
شركت نفت فالت قاره ايران
واستانداردهايجهاني
اقدام به ساخت د كل و شناور نمايند

و گاز در خلیج فارس ،ایران با کمبودهای جدی در دو
بخشدکلهایحفاریملکیونیزشناورهایخدماتی
و پشتیبانی سکوهای دریایی مواجه است که منجر به
وابستگی کشور به خارج و پرداخت هزینههای باالی
اجاره و ...ش�ده اس�ت .با توجه به مسؤولیت شرکت
نفت فالت قاره ایران در این حوزه و ش�رایط موجود
ناشی از تحریمها ،چه اقدامات و پیگیریهایی جهت
توس�عه ناوگان دکلها و شناورهای خدماتی ملکی
کشور صورت گرفته یا در دستور کار است؟

ش��ركت نفت فالت ق��اره ايران با توجه ب��ه اصل 44
قانون اساسي پيشنهاد مينمايد شركتهاي كشتيراني
و سرمايهگذاران ايراني كه عالقمند به سرمايهگذاري
در بخش فراساحلي و پشتيباني سكوهاي نفتی هستند
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ب��ا نظارت و مطابق نيازهاي ش��ركت نفت فالت قاره
ايران و اس��تانداردهاي جهاني اقدام به ساخت د كل و
شناور نمايند .مطمئنا با توجه به كمبود در اين بخش
در صورت تامي��ن از طريق بازار داخلي اقدام به در به
خدمت گرفتن و جايگزين نمودن با مش��ابه خارجي
صورت ميپذيرد .این ش��رکت از ش��ناورهای ساخت
داخل در خرمشهر ،بوشهر و بندرعباس جهت ناوگان
دریایی خود اس��تفاده کرده و در ح��ال انعقاد قرارداد
ساخت یک دکل حفاری دریایی با شرکت صدراست.
ش��رکت نفت فالت قاره ایران در بومیسازی صنعت
نفت دریایی ،نقش بیبدیلی داشته است.
باتوجهبهآغازبهکاردولتجدید،مهمترینانتظارات
شما در حوزه دریایی و اقتصادی از دولتمردان جدید
چیست؟

تقویت جایگاه شرکت ملی نفت ایران بعنوان شرکت
م��ادر وزارت نفت با اعتماد به مدیران و کارشناس��ان
باتجربه و دانش و صاحب نظر ،تقویت س��اختارهای
نفتی و واگذاری کارهای سیاس��تگذاری ،استراتژی
و برنامهریزی به ساختارهای رسمی نفت و مبتنی بر
کارهای کارشناسی ،دوری از ساختارهای غیررسمی
و غیرحرفهای ،تفویض اختیار به شرکتهای تولیدی،
رفع معضل چالش ثروت انسانی ،تدوین سیاستهای
مرتبط با تحریم و تورم ،حمایتهای جدی و مؤثر دولت
و مجلس از سربازان خط مقدم تولید ،اصالح قوانین و
مقررات،تسهیالتگمرکیوایجاد زیرساختهایمورد
نیاز دریایی از انتظارات اولیه از دولت یازدهم است.
با توجه به تأکید دولت جدید و شخص رییسجمهور
بر واگذاری امور به انجمنهای تخصصی و علمی ،چه
راهکارهایی را ب�رای ایفای نقش مؤثرتر انجمنهای
دریایی (از جمله انجمن مهندسی دریایی ایران) در
اینزمینهپیشنهادمیکنید؟

نقش انجمن مهندسي دريايي ايران در پيشبرد اهداف
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كالن كشور بر كسي پوشيده نيست به هر حال ادامه
عمليات توليد در اين ش��رايط سخت با حمايتها و
كمكهاي اين عزيزان میس��ر اس��ت .امیدواریم این
انجمن با ارائه پيشنهادها و راهكارهاي فني-مد يريتي
در حوزه اجراي طرحها و پروژهها جهت بهبود مستمر
فرآيندهاي كاري نقش موثرتری ایفا نماید.

آخرین روند توس�عه میادین نفتی خلیج فارس را
بطور خالصه اعالم فرمایید.

طرحها و پروژههاي توسعه مياد ين نفتي شرکت نفت
فالت قاره ایران وسیع بوده و چند طرح توسعه مياد ين
رش��ادت ،هنگام ،هند يجان ،توسن ،اسفند يارNGL ،
خارگ و پروژههاي ساخت و نصب سكوهاي سرچاهي
است به شرح زير ميباشد:
 -1طرح توسعه ميدان رشادت :اين طرح شامل
سه پروژه عمده ساخت و نصب پايه سكوها ،احداث
خط��وط لول��ه و كابل و س��اخت و نصب عرش��هها
و پله��اي ارتباطي بوده كه در بخش پايه س��كوها
همگي نصب ش��ده و تحويل موقت گرد يدهاند .در
بخش لولهگذاري كه پيش��رفت كل آن 92/3درصد
اس��ت ،كليه خط��وط لوله به ط��ول  175كيلومتر
نصب ش��ده و هماكنون در مرحل��ه نصب رايزرها و
اسپولها بوده و طبق برنامه تا پايان آبانماه تكميل
و راهاندازي خواهد شد .در پروژه سوم نيز پيشرفت
كار  78/9درصد بوده و هماكنون ساخت عرشههاي
مس��كوني و توليد  Q4و  P4در يارد ش��ركت صدرا
در حال انجام است .ضمناً عرشه سكوهاي سرچاهي
 W0و  W4و  F4نيز قب ً
ال در دريا نصب شدهاند .الزم
به ذكر است با راهاندازي كامل طرح در سال 1393
ظرفيت توليد نفت از این ميدان به  65هزار بش��كه
در روز افزايش خواهد يافت.
 -2طرح توس�عه ميدان هنگام :فاز اول اين طرح
به منظور توليد  20هزار بش��كه نفت در روز و بخش

زودهن��گام فاز دوم آن با هدف ايجاد ظرفيت توليد تا
سقف  30هزار بشكه در روز به بهرهبرداري رسيدهاند.
پيش��رفت كل طرح هماكنون  81/5درصد است و بر
اس��اس برنامهريزيهاي انجام ش��ده ،با اجراي پروژه
افزايش ظرفيت واحد بهرهبرداري قش��م تا پايان سال
جاري ،ظرفيت توليد نفت از ميدان به حدود  45هزار
بشكه در روز خواهد رسيد .ضمناً كل عمليات اجرايي
طرح نيز با تكميل بخش دريايي و نيروگاه قش��م در
سال  1393خاتمه خواهد يافت.
 -3پروژه توس�عه ميدان هند يجان :پيش��رفت
كل اين پروژه كه ش��امل س��اخت و نصب دو سكوي
س��رچاهي  HD7و  HD8است به ميزان  59/6درصد
ميباشد .پايه سكوها در دريا نصب شده و عرشهها در
حال ساخت ميباشد و اميد است كه در سال  1393در
دريا نصب شده و به بهرهبرداري برسند .با بهرهبرداري از
اين پروژه ظرفيت توليد ميدان به ميزان  29هزار بشكه
در روز افزايش خواهد يافت.
 -4طرح توسعه ميدان توسن :قرارداد طرح توسعه
ميدان توسن جهت ايجاد ظرفيت توليد نفت تا سقف
 25هزار بش��كه در روز در حال واگ��ذاري به قرارگاه
سازندگي خاتماالوصيا به صورت بيع متقابل است.
 -5طرح توسعه ميدان اسفند يار :اين طرح جهت
توليد  12هزار بش��كه نفت در روز از ميدان در مرحله
پيگيري جهت واگ��ذاري به صورت بي��ع متقابل به
شركتهاي ذيصالح است.
 -6طرح  NGLخارگ :هدف از این طرح ،فرآورش
روزان��ه  600میلیون فوت مکع��ب گاز همراه و ایجاد
ظرفیت تولید  465میلیون فوت مکعب اتان و متان،
 50هزار بش��که مایع��ات و میعان��ات گازی و 1800
تن گوگرد اس��ت .این طرح تاکنون حدود  60درصد
پیشرفت داشته است.
-7پروژههايساختونصبسكوهايسرچاهي:
آخري��ن وضعيت هر كدام از اي��ن پروژهها به قرار زير
است:
 :F18پيشرفت فيزيكي  17درصد ،ظرفيت توليد قابل
افزاي��ش  12هزار بش��كه در روز و پيشبيني تكميل
كامل پروژه در نيمه دوم  1393است.
 :D22پيشرفت فيزيكي  11/2درصد ،ظرفيت توليد
قابل افزايش  14هزار بشكه در روز و پيشبيني تكميل
كامل پروژه در نيمه دوم  1393است.
 :A20&21پيش��رفت فيزيكي  11/3درصد ،ظرفيت
توليد قابل افزايش  16هزار بشكه در روز و پيشبيني
تكميل كامل پروژه در نيمه دوم  1393ميباشد.
 :S1پيشرفت فيزيكي  2/1درصد ،ظرفيت توليد قابل
افزايش  10هزار بشكه در روز و پيشبيني زمان تكميل
كامل پروژه در نيمه اول سال  1394است.
 :F19پ��روژه هماكن��ون در مرحله مناقص��ه بوده و
پيشبيني ميگردد كه در نيمه دوم سال جاري آغاز و
در نيمه اول سال  1394تكميل و به بهرهبرداري برسد.
ب��ا راهاندازي پروژه ظرفيت توليد روزانه نفت از ميدان
 12هزار بشكه افزايش خواهد يافت.
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علی اصولی ،مدیرعامل نفت خزر:

تحریمها فعالیت در آبهای عمیق را کند کرد

را كه عمدتا در دريا انجام میپذيرد؛ طوالني کرده است.

با توجه به حضور مهندس زنگنه در وزارت نفت و
تأکید ایشان بر اولویت داشتن  5فاز پارس جنوبی،
وضعیت پروژه های دریای خزر به چه صورت است؟

در حال حاضر اس��تراتژيهاي جد يد وزارت نفت در
حوزه درياي خزر حول مح��ور تجاري بودن مخزن
سرار جنگل است.

باتوجهبهتأکیددولتجدیدوشخصرییسجمهور
بر واگذاری امور ب�ه انجمنهای تخصصی و علمی،
چ�ه راهکارهایی را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمن
مهندسی دریایی ایران پیشنهاد میکنید؟

با گذش��ت بیش از  18ماه از دس��تیابی ایران به منابع نفتی دریای خزر ،علی اصولی ،مدیرعامل
شرکت نفت خزر در پاسخ به پرسشهای ویژهنامه همایش از مشکالت مختلف این شرکت در ابعاد
تخصصی و مالی برای تداوم این روند و توسعه فعالیتهای اکتشافی و صنعتی سخن میگوید.

با توج�ه به آنكه در آس�تانه پانزدهمين همايش با توجه به فعالیت مجموعههایی چون صدرا ،صنایع
صنايع درياي�ي قرار داري�م ،مهمترين چالشهاي دریایی ش�هید تمجیدی و برخی کشتیس�ازیهای
خصوصی در ش�مال کش�ور آیا پروژههای جدیدی از
كنوني صنعت دريايي را چه ميدانيد  ؟
بنظر اينجانب مهمترين چال��ش صنعت دريايي با سوی شرکت نفت برای این صنایع تعریف شده است؟

توجه به پتانسيلهاي بس��يار زياد نهفته در كشور،
نداش��تن متولي اصلي و انجام كارهاي موازي بسيار
در اين حوزه اس��ت كه در ش��رايط تحريم حاكم بر
اين صنعت سبب هرزروي فرصتهاي بسياري شده
است و صنعت نفت بعنوان بهرهبردار فقط میتواند
اطمين��ان خود را به صنعت داخل��ي در اين زمينه
بيش��تر کند و فرصتهاي بيشتري را براي رشد در
اختيار اين صنعت قرار دهد.

تحریمهایبینالمللیعلیهایراندریکسالگذشته
در حوزههای مختلف بویژه نفت و دریایی توس�عه و
تش�دید یافته است .این موضوع تا چه حد توانسته
فعالیتهای آن شرکت را تحت تأثیر قرار دهد؟

متأسفانهتحريمهاباعثكنديكارمخصوصادرزمينه
تأمین كاال و تجهيزات و تأمین نيروي متخصص در
زمينهه��اي خاص (كه اصليترين چالش حفاري در
آبهاي عميق است) شده است و برخي سازمانهاي
ی را نيز هموار کردهاند.
داخلي نيز شرايط خود تحريم 
از س�وی آن ش�رکت در یکس�ال گذش�ته چه
ظرفیتسازیهایی جهت تقویت توان داخلی بویژه
در بخش ساخت شناور و سازههای دریایی صورت
گرفته و یا در دستور کار است؟

كلي��ه دس��توركارهاي س��اخت ش��ناور و طراحي
مفهومیمورد نياز اين شركت به صنايع داخلي ثبت
سفارش شدهاند.

الزم اس��ت كه انجمن مهندس��ي درياي��ي از حالت
كليشهاي و تكراري خارج شود و با توجه به اولويتهاي
اين حوزه گامهايي را جهت حل مش��كالت كش��ور
بصورت غيرشعاري و اجرايي انجام دهد .فرضا حوزه
نگهداري و تعميرات با توجه به پتانسيلهاي موجود
كشور (ناوگان كشتيراني جمهوري اسالمي ،ناوگان
شركت ملي نفتكش ،ناوگان نفت خزر و ساير حوزههاي
فعال در اين زمينه) موضوعي اس��ت كه با عنايت به
استاندادها و الزامات موجود در اين خصوص از اهميت
بااليي برخوردار بوده و همواره صنعت دريايي كشور از
آن غافل است و همانند حوزه ساخت و طراحي ،برنامه
مدوني در اين خصوص وجود ندارد .انجمن مهندسي
دريايي میتواند با طرح موضوعات اينگونه در جامعه
متخصصين كشور نقش سازندهتري را ايفا کند.

بله .ساخت يك فروند شناور جستجو و نجات و نيز
دو فروند شناور چند منظوره لنگرانداز در دستور كار
ش��ركت صدرا در شمال كشور و س��اخت دو فروند
شناور آالينده پاكساز فراساحلي در دستور كار صنايع مهمتری�ن اولویتهای پیش�نهادی ش�ما جهت
شهيد تمجيديقرارگرفتهاست.همچنينتفاهمنامه بررس�ی در کمیتههای تخصصی انجمن و طرح در
ساخت سكوي دوم و نيز شناور  FPSOنيز با شركت قطعنامهپایانیهمایشجهتپیگیریچیست؟
الف -همانگونه كه در بند  1اش��اره شد ،هماند يشي
صدرا امضاء شده است.
در زمینههای پژوهشی و تحقیقاتی چه اقداماتی از متخصصين حوزه صنايع دريايي در ارائه راهكار براي
نحوه متمركز كردن فعاليتهاي دريايي و مشخص
سوی شرکت انجام گرفته است؟
در زمينه پژوهشي و تحقيقاتي اين شركت با محور ک��ردن متولي اصلي و تصميمگي��ر در اين حوزه (با
قرار دادن دانشگاههاي كشور پروژههاي متعددي از عنايت به اينكه در حال حاضر س��ازمانهاي مختلف
قبيلطراحيمفهومیشناروها،مدلسازيامواجدرياي از جمله انجمن مهندسي دريايي ،شورايعالي صنایع
خزر با استفاده از بويه موجنگار ،مدلسازي امواج درياي دريايي،سازمانبنادرودريانوردي،كشتيرانيجمهوري
خزر با استفاده از دادههاي هواشناسي ،مدلسازي نحوه اسالمی ،معاونت پروژههاي خاص رياست جمهوري
انتشار آلودگي در غالب پروژهاي به نام «طرح جامع و  ....هركدام خ��ود را در اين زمينه متولي میدانند)
مبارزه و جمعآوري آلودگيهاي نفتي درياي خزر» و میتواند بصورت اولويتهاي مهم تلقي شود.
چند ين پروژه در زمينه اكتشافي ،حفاري و ...تعريف ب -با عنايت به چالشهاي بسيار زياد درحوزه آبهاي
عميق وارد شدن متخصصين بصورت جدي در اين
و اجرا کرده است.
ب�ا توجه به آغ�از به کار دول�ت جدید ،مهمترین حوزه و ايفاي نقش ملموستر از نظر اين شركت داراي
انتظ�ارات ش�ما در ح�وزه دریای�ی و اقتص�ادی از اهميت است.
ج -با عنايت به مشكالتي كه از بابت تحريم به كشور
دولتمردانجدیدچیست؟
سادهس��ازي آييننامههاي متعدد و دس��توپاگير كه تحميل شده ،تسهيل و هماهنگي سازمانهاي ذيربط
بسياريازآنهادرحوزهدرياييتعريفنشدهاندوتطابقبا جهت جلوگيري از خودتحريمینيز میتواند بعنوان
اينآييننامههابسياريازفعاليتهايشركتنفتخزر اولويت ويژه تلقي شود.
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هدایتاهللخادمی،مدیرعاملحفاریشمال:

مشتری پروپاقرص دکلهای ساخت داخل هستیم

مسؤوالن کش�ور از تحریم بعنوان فرصتی برای
افزای�ش ت�وان داخلی ی�اد میکنند .از س�وی آن
شرکت در یکسال گذشته چه ظرفیتسازیهایی
جهت تقویت توان داخلی صورت گرفته است؟

همین طور كه شما میفرمایید هر پدیدهای دارای دو
وجه است؛ فرصت و تهدید .تحریمها هم جزء همان
پدیدههای دووجهی هس��تند كه با اتكاء به خداوند
متعال صنایع نفت از جمله صنعت حفاری توانسته
تهدید ها را به فرصت تبدیل کند و با استفاده از توان
داخلی نسبت به ساخت قطعات ید كی ،تجهیزات و
اداوات اقدام کند .در همین زمینه ،ش��ركت حفاری
ش��مال با استفاده از صنعتگران داخلی خود نسبت
به س��اخت دو تجهی��ز پیچیده و انحص��اری مانند
صندلی تمام اتوماتیك و دیجیتالی حفار دستگاههای
نیمهش��ناور دریایی و دریل واچ اقدام کند و ساخت
آنها را با موفقیت به پایان برساند كه هر دو این تجهیز
شرکت حفاری شمال در ماههای اخیر به دلیل خرید چندین دستگاه دکل حفاری دریایی از چین و دوران آزمایش��ی خود را پش��ت س��ر گذاشته و در
برخی مصاحبهها و اظهارنظرهای مدیرعامل آن مبنی بر نفی و انکار توان ساخت دکلهای دریایی دستگاههای حفاری دریایی و خشكی بصورت دائمی
شدهاند.
در داخل مورد انتقاد فعاالن صنعت دریایی کشور قرار داشته است .با این حال ،هدایتاهلل خادمی ،به كار گرفته  
شرکت حفاری ش�مال طی سال گذشته نسبت
مدیرعامل حفاری شمال ،در گفتوگو با ویژهنامه همایش صنایع دریایی بهصراحت تأکید دارد:
«در صورتی كه هر تعداد دستگاه حفاری دریایی و خشكی از طرف هر ارگان و شركتی كه ساخته ب�ه ورود دو دکل حف�اری دریایی ملک�ی خود به
شود ،یكی از خریداران پروپاقرص آنها شركت حفاری شمال است» .وی در این مصاحبه همچنین خلیج فارس اقدام کرد و جنابعالی از امضای قراداد
ساخت  4دکل دیگر از خارج خبر دادهاید .با توجه
خواستار توجه ویژه همایش صنایع دریایی به بحث آلودگیهای نفتی در دریای خزر شده است.
ب�ا توجه به آنكه در آس�تانه پانزدهمين همايش
صناي�ع دريايي قرار داري�م ،مهمترين چالشهاي
كنوني صنعت دريايي را چه ميدانيد و صنعت نفت و
گاز بعنوان یکی از مهمترین بهرهبرداران این حوزه،
چه نقشی در جهت توسعه این صنعت میتواند ایفا
کند؟

چنانچ��ه همگان آگاهی دارند راهها عموما و راههای
دریای��ی خصوصا یكی از ابزار اصلی توس��عه در هر
كش��وری هس��تند زیرا كه كلیه ادوات ،تجهیزات و
ماشینآالت سنگین از طریق دریا حمل و به مقصد
رسانده میش��وند .پس تحریم شركتها و خطوط
كشتیرانی كه نسبت به حمل ماشینآالت و تجهیزات
به كشور جمهوری اسالمیاز طرف قدرتهای بزرگ
غربی میتواند مشكالتی را بطور عموم فراهم سازد.
نقش ش��ركتهای نفتی و گازی بویژه شركتهای
حفاری دراین برهه از زمان توسعه عملیات حفاری و
فراهم كردن مقدار هرچه بیشتر نفت ،گاز و میعانات
نفتی برای صادرات است كه بتوان از طریق ارز حاصل
از این صادرات نسبت به توسعه خطوط حملونقل
دریایی ،بنادر و شیپیارد های تعمیراتی شناورهای
دریایی از جمله دس��تگاههای حفاری دریایی اقدام
کرد.
تحریمه�ای بینالمللی علیه ایران در یکس�ال
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گذشته در حوزههای مختلف بویژه نفت و دریایی
توسعه و تش�دید یافته اس�ت .این موضوع تا چه
ح�د توانس�ته فعالیته�ای آن ش�رکت در حوزه
حفاری دریایی را تحت تأثیر قرار دهد و آیا مراکز و
سازمانهای دولتی جهت عبور موفق از این شرایط
همکاری الزم را با آن شرکت داشتهاند؟

بله .سؤال شما كامال صحیح است؛ ولی شركتهای
نفتی با توجه به فراز و نشیبهای سی سال گذشته در
رابطه با تحریمهای اقتصادی از طرف دولتهای غربی
و تجارب حاصل در این مدت همواره راههایی را برای
مقابله با اینگونه تحریمها یافته و مقابله الزم را انجام
میدهد ،البته تحریمها در رابطه با توس��عه توانسته
چرخ حركت توسعه شركتهای نفتی را كند كند؛
ولی هرگز نتوانسته آنها را متوقف سازد .در رابطه با
قسمت دوم سؤالتان چنانچه همگان میدانند قوانین
و مقررات بانكی ،گمركی و ...كه بیشتر شركتهای
صنعتی از جمله ش��ركتهای نفتی با آنها سروكار
دارند ،عمدتا مربوط به س��الیان دراز پیش است كه
بحث تحریمها نبوده و اگر هم وجود داش��ته ،بسیار
كند و ناكارآ بوده اس��ت .بنابراین ،با وضعیت شدید
تحریمهای فعلی این مقررات و ضوابط كمیدست
و پاگیر هستند و برای پیشبرد اهداف عالیه مملكت
بایستی بازبینیهای الزم در آنها بعمل آید.

به ثبت اختراع و کسب استانداردهای الزم از سوی
ش�رکتهایی چون ص�ف برای س�اخت دکلهای
دریایی و وجود پروژههای بالتکلیف س�اخت دکل
در داخ�ل ،آیا آن ش�رکت برنام�های جهت تأمین
بخشی از ناوگان خود توسط سازندگان داخلی دارد
و آیا مذاکراتی در زمینه تعریف س�فارش و تأمین
مالی پروژههای س�اخت دکل در داخل با مسؤوالن
وزارتخانههای نفت ،صنعت و ..صورت گرفته است؟

بله .كامال درست است .ما دو دستگاه حفاری دریایی
طی دو سال گذشته وارد آبهای ایران (خلیج فارس)
کردهایم كه با موفقیت در میادینی كه از قبل توسط
كارفرما مشخص شد؛ نصب ،راهاندازی و به كار گرفته
شدند و با توجه به نیاز مملكت بویژه به دستگاههای
حفاریدریاییجهتتوسعهمیادینمشتركدرخلیج
فارس در رابطه با ساخت چهار دستگاه دیگر مذاكرات
جدی بعمل آمده است و حتی اسناد اولیه قرارداد این
چهار دستگاه نیز تهیه شده كه در صورت تأمین ارز
مورد نیاز از طرف صندوق توسعه ملی و فاینانس از
طرف بانكهای داخلی به امید خدا قرارداد آنها نهایی
خواهد شد .اما راجع به ساخت داخل طی سالهای
گذشته با شركتها و سازمانهای مختلف داخلی،
بخش خصوصی و دولتی بارها در جلس��ات ساخت
داخل شركت کرده و از پیشنهادها آنها نیز استقبال
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کردهایم و هماكنون نیزاعالم میکنیم در صورتی كه
هر تعداد دستگاه حفاری دریایی و خشكی از طرف
هر ارگان و شركتی كه ساخته شود ،یكی از خریداران
پروپاقرص آنها شركت حفاری شمال است.
آخرین وضعی�ت پروژههای حف�اری دریایی آن
ش�رکت به چه صورت اس�ت و قرار اس�ت در چه
میادینجدیدیحضوریابید؟

به دلیل محرمانه بودن اكثر پروژههای این شركت از
ارائه پاسخ معذوریم.

ب�ا توجه ب�ه آغاز به کار دول�ت جدید ،مهمترین
انتظ�ارات ش�ما در ح�وزه دریایی و اقتص�ادی از
دولتمردانجدیدچیست؟

ما از دولت «تدبیر و امید» توقع داریم كه بر اس��اس
برنامه توسعهای پنجم جمهوری اسالمینسبت به
چاههای مورد نیاز و پیشبینی شده بویژه در منطقه
پارس جنوبی و سایر میادین مشترك سازوكار الزم
را فراهم کند و با ایجاد تس��هیالت مالی در رابطه با
افزایش ناوگان دریایی شركتهای حفاری توانمند
امكان دس��تیابی مملكت را نسبت به سهم خود از
میادین مشترك نفت و گاز فراهم کند.
باتوجهبهتأکیددولتجدیدوشخصرییسجمهور
بر واگذاری امور به انجمنهای تخصصی و علمی ،چه
راهکارهایی را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمنهای
دریایی (از جمله انجمن مهندسی دریایی ایران) در
اینزمینهپیشنهادمیکنید؟

 جلب و تش��ویق سازمانها ،ارگانها و شركتهایدریایی فع��ال در حوزههای مختلف دریایی  ،جهت

حض��ور و ش��ركت در انجمن مهندس��ی دریایی و بخش دریا و صنایع دریایی
* مهمترین اولویتهای پیش�نهادی ش�ما جهت
کمیتههای وابسته به آن
 ایجاد كارگروههای تخصصی در انجمن مهندسی و بررس�ی در کمیتههای تخصصی انجمن و طرح درقطعنامهپایانیهمایشجهتپیگیریچیست؟
استفاده از نفرات نخبه و تأثیرگذار در آن
 ایجاد روابط تنگاتنگ با دس��تگاههای حاكمیتی ،مهمترین اولویت پیشنهادی شركت حفاری شمال بهشورایعالی صنایع دریایی و فراكسیون بنادر و صنایع كمیتههای تخصصی انجمن برای طرح در قطعنامه
پایانی همایش حفظ محیط زیست دریاها است .در
دریایی مجلس شورای اسالمی
 جلسات هماندیشی و تصمیمگیری با مدیران ارشد این راستا ،دریای خزر در شمال ایران از اهمیت ویژهبرای كشور ما برخوردار است؛ چرا كه سالیانه هزاران
ارگانهای دریایی
 دریافت و تحلیل پیش��نهاد ها و درخواس��تهای گردش��گر ایرانی از این س��واحل استفاده میكنند.صنفی دس��تگاهها و ارگانهای دریایی ،طرح آن در باارزشترین ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر
كارگروههای تخصصی ،تهیه دستور كار و روند بررسی پ��رورش مییابند ولی متأس��فانه عوامل گوناگونی
آنها جهت تصویب در شورایعالی صنایع دریایی و یا محیط زیس��ت حوزه دریای خزر را هدف گرفته كه
اعالم به فراكس��یون بنادر و صنایع دریایی مجلس در این خصوص میت��وان به منابع آلودهكننده ذیل
اشاره کرد:
شورای اسالمی
 حض��ور و ی��ا برپایی جلس��ات مش��ترك انجمن * آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشكیمهندسی دریایی با نهاد های حاكمیتی ،شورایعالی * آلودگی ناشی از حفاری در دریا
ی
* آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سم 
صنایع دریایی و مجلس شورای اسالمی
 برپایی مداوم همایشها ،نمایشگاهها و سمینارهای * آلودگی ناشی از كشتیهادریایی و دعوت از مدیران سیاسی و اقتصادی مرتبط خزرباتنوعزیستیمنحصربهفرد،تاالبهایبینظیر،
جنگله��ای اس��تثنایی حاش��یه آن ،رودخانههای
با حوزه دریا
 ارائه مشاوره ،پیش��نهادها و راهكارهای متناسب گوناگون زیر فشار تهدیدات روز افزون و چالشهایدر رابطه با تدوین سیاس��تهای كلی در حوزه دریا ،متعدد زیست محیطی قرار گرفته است ،ذخایر غنی
برنامهریزیها ،تدوین اس��ناد راهب��ردی و حتی در منابع نفت و گاز دریای خزر شركتهای چندملیتی و
زمینه بكارگیری افراد در مناصب حساس حاكمیتی عظیم نفتی را برای استخراج ،ذخیرهسازی و انتقال
آن به ب��ازار فروش ،خطر مضاعف برای آلودگی این
مرتبط با بخش دریا و...
 -حضور و تالشی پرثمرتر در آشنایی بیشتر جامعه با دریا است.
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گفتوگوباحمیدرضاییاناصل،مدیرعاملایزوایکو

تیمتخصصیبرایواگذاریکشتیسازیهاتشکیلشود

مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) بعنوان بزرگترین مجموعه کشتیسازی
کشور در یکس��ال گذشته نیز همچون همیشه با حاشیهها و مشکالتی انباشته مواجه بود .این
مجموعه گرچه توانست پروژههای مهمی چون تحویل و بهآباندازی دو کشتی کانتینربر و تعمیر
نخستین دکل حفاری دریایی در داخل را به انجام برساند؛ اما بدهیهای پیشین و شایعات مختلف
در زمینه واگذاری آن از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به وزارت دفاع نگرانی
و بالتکلیفی در این مجموعه را شکل داد .در گفتوگو با مهندس حمید رضاییاناصل ،مدیرعامل
ایزوایکو ،از وضعیت این مجموعه و صنعت دریایی کشور پرسیدهایم.
آق�ای مهندس! ب�ا توجه به آغاز ب�ه کار دولت
یازدهم و تشکیل کابینه مهمترین انتظارات شما
بعنوان مجموعهای بزرگ در صنعت دریایی کشور
از دولتمردان چیست؟

و ارائه تسهیالت نمیتوان صنعت دریایی را رونق
بخش��ید .چرا که اعداد و ارقام در صنعت دریایی
بسیار درشت است .ارزش یک شناور بزرگ حداقل
 50میلیارد تومان است .طبعا هزینه سفارش چنین
شناورهایی از طریق تسهیالت باید به مشتریهای
ما پوشش داده شود .در واقع ،کارفرمایان باید مورد
حمایت واقع ش��وند تا کش��تی در داخل ساخته
شود .اگر به سفارشدهندگان کمک شود ،عم ً
ال به
کشتیسازی و قطعهساز کمک خواهد شد؛ چرا که
س��فارشها متوجه داخل میشود .در حال حاضر
و با توجه به تحریمه��ا و محدودیتهای موجود،
مجموعههای بزرگ کشتیرانی نیازهایی دارند که
باید برای رفع آنها تدبیر الزم از س��ویس دولت و
مس��ؤوالن صورت گیرد تا این مجموعهها امکان
سفارش به صنایع داخلی را پیدا کنند .در کنار این
امر ،برای ساماندهی صنایع دریایی نیاز به فعالیت
متمرکز وجود دارد .مس��ؤوالن کشور از سطح باال
باید تصمیم بگیرند که ساخت در داخل نظاممند
ش��وند و کارها در داخل انجام گیرد ت��ا بازار کار
صنایع دریایی حفظ شود.

ب��ا توجه به آنکه دولت یازدهم بهتازگی تش��کیل
ش��ده ،طبعا باید به مس��ؤوالن آن فرصت داد تا
بتوانند در حوزههای مختلف فعالیت خود را آغاز
کنند و س��پس در مورد عملکردها قضاوت کرد.
اما نکت��ه مثبتی که تاکنون در ای��ن دولت دیده
شده؛ حضور افراد توانمند ،باتجربه و متخصص در
سطح وزارتخانهها و دستگاههای اجایی است .در
دس��تگاههای مرتبط با صنایع دریایی و فراساحل
یعنی وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و نفت
نیز اکثرا ً افراد حرفهای و دارای سابقه و شناخت الزم
از بخش دریایی مسؤولیتها را برعهده گرفتهاند که
این امر ،چش��مانداز روشنی را در این بخش ایجاد
میکند .اما انتظارات صنایع دریایی از دولت جدید
طبعا همان مواردی است که قبال وجو داشته است.
یعنی ،حمایتهای الزم از این صنعت ،اختصاص
منابع مال��ی و بویژه پیگیری جدیتر برای اجرای
قوی قانون توس��عه و حمای��ت از صنایع دریایی؛ یک�ی از چالشهای مجموعه ایزوایکو و صنایع
بط��وری که در نتیجه آن ،بخش خصوصی بتواند دریایی کشور مس�أله واگذاریهاس�ت .ارزیابی
به صورت حرفهای و واقعی وارد این صنعت شود .ش�ما از روند واگذاری صنای�ع دریایی دولتی در
در واقع ،بدون حمایتهای مختلف بانکی ،گمرکی سالهای اخیر چیست؟
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به موضوع حساس��ی اش��اره کردید .طبع��ا ما با
خصوصیس��ازی درست مش��کلی نداریم .بحث
منتقدان واگذاریها این اس��ت ک��ه در حوزهای
تخصصی مانند کشتی ،واگذاری مجموعهها باید
حتماً به شکل تخصصی باشد و افرادی شرکتها
و صنایع دریای��ی را در اختیار گیرند که اهلیت و
انگیزه الزم برای فعالیت در این بخش را داش��ته
باشند .در واقع ،خصوصیسازی میتواند فرصتی
برای ارتقای صنعت دریایی در کش��ور باش��د؛ اما
واگذاری غیرتخصصی باعث میش��ود این فرصت
به تهدید تبدیل ش��ود .این مس��الهای اس��ت که
حتما باید مورد توجه س��ازمان خصوصیس��ازی
قرار گیرد که کشتیسازی یکی از تخصصیترین
فرآیندهای صنعتی و مدیریتی است که بیتوجهی
به آن هزینهها و سرمایهگذاریهای گستردهای را
به نابودی میکشاند .متأسفانه ،واگذاریهایی که
تاکن��ون صورت گرفته مبنای تخصصی نداش��ته
اس��ت .چنانکه در همین س��ال جاری ،مشاهده
شد که واگذاری کشتیس��ازی صدراامید چابهار
موف��ق نبود و بع��د از واگذاری ،به ج��ای رونق و
پویایی مجموعه شاهد تعطیلی آن بودیم .بنابراین،
برای واگذاری کشتیس��ازیها الزم است که تیم
تخصصی در سازمان خصوصیسازی شکل گیرد.
چ��را که تنها در ص��ورت حضور بخش خصوصی
واقعی است که صنعت دریایی در کشور پیشرفت
خواهد کرد.
رون�د پروژهه�ای س�اخت و تعمیر کش�تی و
س�ازههای دریای�ی در ایزوایکو طی یک س�ال
گذش�ته به چه صورت بوده و چه اقداماتی برای
اتم�ام پروژههای ناتمام و دریافت س�فارشهای
جدید صورت دادهاید؟

ب��ه نظر من ،در حال حاضر وج��ود توانمندی در
مجموع��ه ایزوایکو برای اجرای پروژههای مختلف
ساخت و تعمیر شناور و سازههای دریایی برای همه
اثبات ش��ده است .در دو سال گذشته ،تیم حاضر
در ایزوایکو توانمندی و تخصص خود را نشان داده
اس��ت .در این مدت 8 ،تا  9فروند شناور تکمیل
وتعیین تکلیف شدهاند و دیگر توان فنی مجموعه
در بخش نفت و کشتیسازی جای بحث ندارد .در
واقع ،بحث امروز س��ازوکار حمایت از این صنعت
اس��ت .ما در این مدت ،همه تعه��دات باقیمانده
از س��الهای قبل از جمله کش��تیهای کانتینربر
ایران-ش��هرکرد و ایران-کاشان را عملی کردهایم
و تنها بحث کش��تی نفتکش فرآوردهبر مانده که
 7تا  8درص��د کار باقی مانده که نیاز به حمایت
مالی دارد .بنابراین ،این تیم مسیر اجرای تعهدات
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را پیش رفته ،اما اگر حمایت نش��ود دچار چالش
خواهد شد .این حمایتها هم از طرف کارفرمایان
از طریق تعری��ف پروژههای جدید و تزریق منابع
مال��ی صورت گیرد و ه��م کمکهای مالی دولت
برای اتمام پروژههای ناتمام دورههای قبل.

نیز رسما از مدیران محترم این شرکت برای بازدید
از یارد ایزوایکو و معرفی توانمندیهای فنی ،نیروی
انس��انی و طراحی و مهندس��ی مجموعه دعوت
میکنم.

مس�ؤوالن کش�ور از تحری�م بعن�وان فرصتی
برای افزایش ت�وان داخلی یاد میکنند .آیا فکر
میکنید از این فرصت به اندازه کافی و متناسب با
ظرفیتهای موجود برای استفاده از توان داخلی
استفاده شده است؟

در ماههای اخیر بحث ساخت دکلهای دریایی
در داخل بار دیگر مطرح ش�ده است .با توجه به
آنکه یکی از پروژههای ایزوایکو در س�ال جاری،
بحث تعمیر دکل دریایی ش�هید مدرس بود؛ آیا
این مجموعه توان الزم برای ورود به بخش ساخت همانطور که قبال گفته ش��د ،ساخت یک کشتی
را هم دارد؟
کانتینرب��ر در داخ��ل حداقل 60میلی��ون دالر

ما تعمیر دکل را خیلی خوب شروع کردیم و پروژه
تعمیرات��ی دکل مدرس را طب��ق تعهدات پیش
بردیم .در جریان اجرای پروژه ،بخشهایی به کار
اضافه ش��د و شرکت ملی حفاری توان ما را تایید
کرده اس��ت .در مورد بحث ساخت دکل دریایی
هم اینطور نیست که نتوانیم بسازیم .اینکه گفته
شود ساخت دکل دریایی صرفا سازه آن نیست و
تجهیزات مختلفی نیاز دارد که امکان ساخت آن در
داخل وجود ندارد و بنابراین ،نباید در داخل دکل
ساخت؛ اصال قابل توجیه نیست .در هیچ جای دنیا
و از جمل��ه یاردهای چینی ،صفر تا صد تجهیزات
و قطعات دکل از جمله موتور ،ژنراتور و ...در یارد
ساخته نمیش��ود؛ بلکه از شرکتهای متخصص
س��اخت آن تجهیزات تأمین و خریداری میشود.
بنابراین ،باید اعالم کنم ما در مجتمع ایزوایکو در
مورد س��اخت دکلهای حفاری دریایی و خشکی
ادعای ج��دی داریم و باور داریم که با همکاری و
همافزایی شرکتهای حفاری میتوانیم وارد حوزه
س��اخت دکلهای دریایی هم بشویم .البته ،ورود
س��ازندگان داخلی به این حوزه ،نیازمند حمایت
جدی دولت و سرمایهگذاری الزم است.

س��رمایهگذاری میخواهد .البته ،ش��رایط تحریم
و اخت�لاف ری��ال و دالر فرصت را برای اس��تفاده
بیش��تر از ظرفیتهای ساخت داخل ایجاد کرده؛
اما بای��د دولت زمین��ه آن را از طری��ق فاینانس
پروژههای دریای��ی و حمایت از بخش خصوصی
فراه��م کند .اینکه ما در بخش تعمیرات جکآپ
وارد شدیم ،بخشی هم ناشی از تحریم بود و شاید
در ش��رایط عادی به سر میبردیم؛ مثل ادوار قبل
حتی تعمیرات هم به خارج سفارش داده میشد.
ب��ا این حال ،من معتقدم از ش��رایط تحریم بهتر
میتوانستیم و میتوانیم استفاده کنیم .این امر هم،
حمایت دولتی از بخش خصوصی و متقاضیانی که
س��فارش خود را به داخل میدهند؛ را الزم دارد.

مث ً
ال دولت میتواند برای تشویق سفارش ساخت
در داخل روی ورق دریایی سوبسید دهد .طبعا با
افزایش سفارش ،هم حجم تجهیزات ساخت داخل
در شناور و سازههای دریایی افزایش مییابد و هم
سرعت و کیفیت کار بهتر خواهد شد .دولت درعین
حال ،باید با نیازس��نجی الزم بازارهای جدیدی را
برای صنایع دریایی ایجاد کند .مثال در حال حاضر،
در مورد شناورهای پشتیبان سکوهای نفتی خلیج
فارس و پارس جنوبی بازار س��اخت گس��تردهای
هم در داخل کش��ور و هم در سطح منطقه وجود
دارد که اگر دولت پشتیبانی و برنامهریزی الزم را
صورت دهد ،میتوان به ش��کلی گسترده وارد کار
ساخت این شناورها شد.

ب�ا توجه به مجموعه این مس�ایل ،چه مواردی
را بعنوان پیش�نهاد اصلی در قطعنامه و مباحث
پانزدهمی�ن همایش صنایع دریای�ی قابل طرح
میدانید؟

به نظر من ،عموم نیازهای صنعت دریایی کش��ور
در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مطرح
ش��ده اس��ت .از این رو ،مهمترین انتظار از دولت
جدید که ج��ا دارد در همایش نی��ز مورد تأکید
قرار گیرد ،آن است که این قانون مصوب مجلس
اجرا شود و بویژه اعتبارات الزم به صندوق صنایع
دریایی اختصاص یابد.

با شرکت حفاری ش�مال هم تاکنون مذاکرهای
دراینباره داشتهاید؟

تاکنون همکاریها و مذاکرات ما با عزیزان شرکت
مل��ی حفاری بوده اس��ت که خوش��بختانه توان
مجموعه در بخش تعمیرات را نیز تأیید کردهاند.
اگر مدیرعامل و مسؤوالن شرکت حفاری شمالهم
به ما مراجعه کنند ،آمادگی داریم توانمندیهای
خود را برای س��اخت و تعمی��ر دکلهای حفاری
دریایی و خشکی به آنها معرفی کنیم.در همینجا

کشتی کانتینربر ایران کاشان
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احمد صادقی گرمارودی ،مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت تایدواتر خاورمیانه:

سازمان بنادر و دریانوردی نیازمند خانهتکانی واقعی است
کار کشور معرفی کرده است و بزودی مجوز راهاندازی
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را نیز در همین حوزه
دریافت خواهد کرد .این دانشگاه در تهران ،بندر عباس
و بندر انزلی به فعالیت مشغول است.
ش��رکت تایدواتر خاورمیانه اگرچه در طول دو سال
گذشته با مس��أله تحریمهای بینالمللی نیز مواجه
بوده و در زیر فشار دشمنان انقالب قرارداشته و حتی
افرادی در داخل ،آگاهانه یا ناآگاهانه خواستار حذف
تایدواتر از فعالیتهای بندری بدلیل تحریم ش��ده و
آب به آس��یاب دشمن ریختند ،اما راهاندازی کمیته
ویژه تحریم در شرکت منجر به حل بسیاری از مسائل
و مش��کالت تایدواتر در این بخش ش��د و به فضل
الهی توطئههای داخلی و خارجی دشمنان علیه این
شرکت خنثی شد.

«سازمان بنادر و دریانوردی در شرایط فعلی نیازمند یک خانهتکانی واقعی و تحقیق و تفحص از
تمامیفعالیتهای آن است» .این ،تنها یکی از دهها انتقاد احمد صادقی گرمارودی ،مدیر برنامه ریزی
و توسعه شرکت تایدواتر خاورمیانه ،از عملکرد سازمان بنادر در دولت دهم است و انتظاراتی که
وی خطاب به وزیر جدید راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس مطرح میکند .وی در این گفتوگو
همچنینخواستارتغییرنامشورایعالیصنایعدریاییبهشورایعالیدریاییوانتقالبخشعمدهای
از اختیارات سازمان بنادر به این شورا شده است.

آقای مهندس! طی یک سال گذشته ،روند فعالیت
شرکتتایدواترخاورمیانهبعنوانمهمترینمجموعه
خدمات دریایی و بندری کش�ور چه سیری داشته
است؟

همانطور که اشاره داشتید ،شرکت تایدواتر خاورمیانه
بعن��وان بزرگترین و قدیمیترین ش��رکت در حوزه
فعالیتهای بندری و دریایی کش��ور با سابقهای در
حدود نیم قرن هماکنون در بخش عملیات کانتینری،
فله و کاالهای عمومیبه صورت گس��ترده در بنادر
شهیدرجایی ،عس��لویه ،امام خمینی(ره) و امیرآباد
فعالیت میکند .همچنین در زمینه انبارداری کاالها
نیز این شرکت چه در بنادر آبی و چه در بنادر خشک
کشور فعالیت داشته و دارای سابقهای طوالنیمدت
است .شرکت تایدواتر خاورمیانه با بهرهبرداری از 25
دس��تگاه کشنده تریلر و حدود  50واگن ویژه حمل
کانتینر در زمینه حملونقل کاال در مس��یر جادهای
و ریلی ،لجستیک کاال و ترانزیت کاال در هر نقطهای
از دنیا فعالیت داش��ته و بهزودی با اجاره کش��تی به
صورت حرفهای به حملونقل دریایی کاال نیز مبادرت
م��یورزد و زنجیره حملونقل کاال را تکمیل خواهد
کرد .در همین حال ،شرکت تایدواتر به صورت ویژه
به ارائه خدمات راهنمابری کش��تیها ،یدککشی و
خدماترسانی به سکوهای نفتی با استفاده از بیش
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از  10فروند یدککش و ش��ناور کروب��وت در بنادر
ش��مالی و جنوبی کش��ور اقدام کرده و قراردادهای
متعددی با شرکتهای معتبر نفتی از جمله شرکت
نفت فالت قاره در این زمینهها به امضاء رسانده است.
ش��رکت تایدواتر از س��ال  85به صورت یک شرکت
حرفهای با همکاری شرکتهای مختلف اروپایی به
حوزه س��الویج (خارج کردن شناورهای مغروق) وارد
ش��د و طی سالهای اخیر با بومیسازی دانش فنی
در این زمینه و خرید تجهی��زات مورد نیاز از جمله
بزرگترین بارج جرثقیلدار  1000تنی از نوع خود در
خلیج فارس اقدام به خارجس��ازی شناورهای بزرگ
در آبراههای دریایی کشور در این منطقه کرده است.
همچنین ،شرکت تایدواتر هماکنون بزرگترین بارج
سوخترسان منطقه خاورمیانه را در اختیار دارد و با
مذاکرات صورت گرفته با مسؤوالن نفتی کشور و با
اجاره زمین در منطقه عس��لویه و بندر شهیدرجایی
بهزودی س��اخت مخازن س��وخت به منظ��ور ارائه
خدمات حرفهای سوخترسانی و دیگر خدمات مورد
نیاز کش��تیها را در دو بندر شهید رجایی و عسلویه
آغاز خواهد کرد .ش��رکت تایدوات��ر خاورمیانه با در
اختیار داشتن بزرگترین دانشگاه بندری کشور طی
سالهای گذشته هزاران دانشجو در مقاطع کاردانی تا
کارشناسی رشتههای بندری را آموزش داده و به بازار

مشکالتاصلیمبتالبهآنشرکتمجموعهصنایع
دریای�ی کش�ور را در مقطع کنونی چ�ه میدانید؟
دستگاههای دولتی چه اقدامات مؤثر و مشخصی را
در این زمینه میتوانند صورت دهند؟

به نظر میرسد بخش دریایی کشور با وجود شعارها،
همایشها و نشس��تهای برگزار شده و حتی ایجاد
فراکس��یون دریایی و ی��ا ایجاد ش��ورایعالی صنایع
دریای��ی و صندوق حمای��ت از صنای��ع دریایی اما
همیشه در حاشیه قرار داشته اس��ت .در این میان،
نقش برجستهای در حاکمیت دولت بر دریا برعهده
سازمانی به نام سازمان بنادر و دریانوردی قرارداشته
که متأس��فانه طی س��الهای اخیر به دلیل ضعف
شدید در مدیریت ارشد آن به سازمانی شخصی برای
برخ��ی افراد به منظور بهرهبرداریهای مادی تبدیل
شده است .در این میان ،بهراستی بایسته و شایسته
اس��ت مدیران دولت تدبیر و امید ،تدبیری کنند تا
نظام فعلی در سازمان بنادر برچیده و نظامیدرست،
اصولی ،صادق ،خدمتگذار و در راس آن سالم عهدهدار
مدیریت سازمان بنادر شود .سازمان بنادر و دریانوردی
در ش��رایط فعلی نیازمند ی��ک خانهتکانی واقعی و
تحقیق و تفحص از تمامیفعالیتهای آن است .به
نظر میرس��د قراردادهای منعقده در این سازمان نه
تنها مبتنی با قانون و مقررات نیست؛ بلکه متأسفانه
مدیران سازمان به استناد به اینکه این سازمان دارای
آییننامه داخلی است ،به صورتی سلیقگی به اجرای
آییننامهای هم��ت گماردهاند که از عمر آن بیش از
 40س��ال میگذرد .در این خصوص ،بازنگری ویژه
در س��اختار این سازمان برای وزارت راه و شهرسازی
امری حیاتی است .فراکس��یون دریایی مجلس اگر
بهراس��تی بدنبال احیای بخش دریایی و بندری در
کشور اس��ت ،ابتدا باید از س��ازمانی شروع کند که
برای خود نقش حاکمیتی در این بخش قائل است.

Marine Engineering
اقدامات سازمان بنادر در حذف بسیاری از شرکتهای
بزرگ بخش خصوصی ضربهای بزرگ به اعتماد این
بخش برای سرمایهگذاری در بنادر کشور وارد کرده
که مسؤوالن آن باید پاسخگوی خسارت واردشده در
این زمینه باشند .صدور دستورالعملهای یک شبه،
تغییر رویههای لحظهای و تالش برای نابودی بخش
خصوصی واقعی در بنادر حاصل اقداماتی اس��ت که
نمایندگان مجلس و وزیر محترم راه و شهرسازی نباید
بهراحتی از کنار آن بگذرند .در این بین با وجود ایجاد
دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی در س��ازمان
بنادر اما آنچه در این سالها مالحظه شد ،دورتر شدن
هماهنگی ارگانهای مختلف با بخش دریایی و ایجاد
نفاق بین آنها از طریق مسؤوالن دولتی متولی امر بود.
بگونهای ک��ه در همایشهای اخیر دریایی و بندری
بس��یاری از مدیران عالقهای به حض��ور در اینگونه
همایشهای فرمایشی نداشتهاند و حتی بسیاری از
آنها به بهانههای مختلف از حض��ور در آنها حذف و
یا اجازه صحبت به آنها داده نش��ده است .نظارت بر
عملکرد مالی سازمان بنادر از دیگر مسائلی است که از این دولت و وزارتخانههای مرتبط با حوزه دریایی
متولیان در بخش دولت و مجلس باید در مقابل آن دارید؟
این یک واقعیت اس��ت ک��ه دولت قب��ل ،از بخش
پاسخگوباشند.
شعار همایش دوره قبل «بکارگیری تولیدات ملی خصوصی واقعی در کشور حمایت نکرد .دولت آقای
و حمایت از کار و س�رمایه ایرانی در صنایع دریایی احمدین��ژاد تمام تالش خ��ود را برای ایجاد بخش
و دریان�وردی» بود .چه اقداماتی را در تعارض با این خصوصی س��ایه در کشور بکار برد .بخش خصوصی
امر ،از س�وی ارگانها و دس�تگاههای دولتی شاهد که وابسته به برخی از محافل خاص همچون جریان
انحرافی بودند .در بسیاری از جلسات با مدیران ارشد
بودهاید؟
آنچه در یکسال گذشته مالحظه شد جز تالش برای سازمانهای متولی عدم امضای قراردادها و یا واگذاری
حذف کار و سرمایه ایرانی نبوده است .متأسفانه طی قراردادها به ش��رکتهای خاص را به فشار معاونان و
این مدت سازمان متولی بخش دریایی و بندری کشور یا فرد خاصی در دفتر رئیسجمهور نسبت میدادند
با ایجاد و تأسیس شرکتهای خلقالساعه و میدان که نمونههای مختلف آن در حوزه اقتصاد به رسانهها
دادن به ش��رکتهای زیر مجموعه خ��ود و واگذاری نیز کشانده ش��د .در حوزه بندری نیز گفته میشود
قراردادهای بزرگ با ترک تشریفات عمال خط بطالنی امضای قرارداد  30ساله در بندر امام با ترک تشریفات
به توصیه و فش��ار معاون اول آقای احمدی نژاد بوده
بر این شعار کشید.
با پایان کار دولت دهم ،شورایعالی صنایع دریایی است.
گزارش�ی از فعالیتهای خود را در ط�ول این دوره از همین رو:
منتش�ر کرد .ارزیابی ش�ما از عملکرد این شورا در اوال ،درخواست جدی بخش خصوصی از دولت یازدهم
این مدت چیست و چه دالیلی را در فعال نشدن آن این است که تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود
نکننده
کههیچ فشاریازهیچارگانو یا مسؤولی تعیی 
مؤثرمیدانید؟
متأسفانه دولت نهم و دهم جز در حد شعار و اقدامات تکلیف قراردادهای بزرگ ملی نباشد.
ی اقدام درخور و ثانیا ،قراردادهای ملی از طریق رس��انههای کش��ور
پوپولیستی برای تحریک افکار عموم 
شایستهای برای حمایت از بخش دریایی در دستور پیگیری شده و اطالعرسانی دقیق در خصوص مفاد
کار نداشت .انحالل شوراهای مختلف در دوران آقای آن و مسائل حاشیهای آن صورت گیرد.
احمدینژاد موجب شد شورایعالی صنایع دریایی نیز ثالثا ،مس��ؤوالن ارش��د بخش دریایی و بندری هر
عمال به حاش��یه رانده ش��ود .آنچه که از این شورا با ماه در مجلس حاضر و پاس��خگوی اقدامات خود به
عضویت چندین وزیر و مس��ؤوالن ارشد نظام انتظار نمایندگان مردم باشند.
بود ،برآورده نشد .بر همین اساس ،امید میرود که در چهارم اینکه به جای همایشهای س��االنه برگزاری
دولت جدید شورایعالی صنایع دریایی جایگاه واقعی نشس��تهای ماهان��ه میتواند بخش عم��دهای از
خود را بدس��ت آورد و شاهد رشد و شکوفایی بخش ناهماهنگیها را از بین ببرد.
پنج��م اینکه حد و حدود وظایف و مس��ؤولیتهای
دریایی و بندری در کشور باشیم.
ب�ا توجه به آغاز به کار دول�ت جدید و تأکید این س��ازمان بنادر مشخص ش��ود .این سازمان براستی
دول�ت بر توجه به بخش خصوصی ،چه انتظاراتی را نیازمند اصالح ساختار است .تغییر ساختار سازمان

بنادر از س��ازمان هزینه درآمدی به س��اختار دیگر
معاونان وزیر راه مس��یر فساد و انحراف را در سازمان
بنادر خواهد بست.

باتوجهبهتأکیددولتجدیدوشخصرییسجمهور
بر واگذاری امور به انجمنهای تخصصی و علمی ،چه
راهکارهایی را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمنهای
دریایی در این زمینه پیشنهاد میکنید؟

اعتماد ش��رط اصلی و اساس��ی در واگذاری امور به
انجمنهای تخصصی اس��ت .انجمنهای تخصصی
میتوانند با ساختار شفاف خود مانعی بر ایجاد فساد
در بخشهای مختلف باشند .دولت باید با اعتماد به
انجمنها بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی خود را به
آنها واگذار کند .تا زمانی که دولت در اقتصاد دخالت
داشته باشد ،فس��اد هم به حیات خود ادامه خواهد
داد.
مهمتری�ن اولویتهای پیش�نهادی ش�ما جهت
بررسی در کمیتههای تخصصی همایش و طرح در
قطعنامهپایانیجهتپیگیریچیست؟

موارد مهمیرا که میتوان در این زمینه پیشنهاد کرد،
عبارتند از:
 اصالح س��اختار س��ازمان بنادر به یک معاونت دروزارت راه
 فعال شدن جدی شورایعالی صنایع دریایی و تغییرنام آن به شورایعالی دریایی کشور و واگذاری بخش
عمدهای از وظایف سازمان بنادر به این شورا
 واگ��ذاری وظایف تصدیگرایان��ه دولت در بخشدریایی و بندری به انجمنهای دریایی متخصص
 برگزاری نشستهای ماهانه به جای همایشهایس��االنه جهت ایج��اد هماهنگی بیش��تر در بخش
دریایی
 ردهبندی ش��رکتهای بندری به منظور شفافیتدر امتیازدهی ش��رکتها در مزایدهها و مناقصههای
بندری کشور
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بحیرایی،رییسصنایعدریاییشهیدتمجیدی:

شورایعالیصنایعدریاییفقطبرایرفعتکلیفتشکیلشد
بحیرایی در حال توضیح
ویژگیهایناوشکن
جماران(2دماوند)
در مراسم آب اندازی
باحضوررئیسجمهور
و وزیر دفاع سابق

صنایع دریایی شهید تمجیدی از زیرمجموعههای مهم سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع است
که در بندرانزلی واقع شده است .این مجموعه با آباندازی دومین ناوشکن از سری موج که به نام
دماوندنامگذاریشد؛ازمجموعههایخبرسازصنعتدریاییدرسالگذشتهبود.محسنبحیرایی،
مدیریت این مجموعه صنعتی دریایی ،در پاسخ به پرسشهای ویژهنامه همایش به توانمندیهای
موجود در این بخش و ضرورت اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی پرداخته است.
آقای مهندس! مهمترین فعالیتها و پروژههای
صنایع دریایی شهید تمجیدی در یکسال گذشته
چه مواردی بوده است؟ با توجه به اهمیت ناوشکن
جم�اران  ،2لطف�ا توضیحاتی درب�اره این پروژه
و دس�تاوردهای فنی و اجرای�ی آن برای صنعت
دریایی کشور ارائه فرمایید.

بایس��تی عرض کنم که س��ال  91س��الی پرکار و
پرمشغله برای کارکنان صنعت شهید تمجیدی و
سازمان دریایی ودجا بود .در این سال همکاران بنده
در صنعت شهید تمجیدی و سازمان دریایی ودجا
با تمام توان فعالیت کردند و با همکاری و هماهنگی
قابل وصف موسسه ردهبندی ایرانیان ،سازه حوض
ش��ناور  2000تنی یکی از بزرگترین شناورهای
فلزی ساخته ش��ده در شمال کشور تکمیل شد و
برای اولین بار روش به آباندازی با کیسه هوا (air
 )bagدر شمال کشور بکار گرفته شد.
همانطور که حتماً مطلعید بر اساس آمار ،مجموع
شناورهایتجاریوگردشگریتحتپرچمجمهوری
اس�لامی ایران در دریای خزر ح��دود  40فروند با
میانگین سن بیش از ده سال است و این مطلب به
معنی نیاز کشور به ایجاد امکان از آبگیری ،کنترل
و تعمیر احتمالی بدنه شناورهاس��ت .تاکنون تنها
امکان قابل دسترس��ی برای این مهم در دو بخش،
ش��ناورهای با تناژ کمتر از  400تن و شناورهای با
تناژ بیش��تر در دو صنعت شهید تمجیدی و صدرا
امکانپذیر بوده است .لذا با فعال شدن حوض شناور
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 2000تنی این محدودیت حذف ش��ده و قابلیت
بزرگی به جامعه شناورداران دریای خزر افزوده شده
است.
همچنین آباندازی ناوش��کن جماران پیش��رفته
( 2ناوش��کن دماوند) در اواخر س��ال  ،91افتخاری
بزرگتر را به جامعه دریایی کشور افزود ،زیرا حضور
این ناوشکن که پیامآور صلح و دوستی در منطقه
و دریای خزر اس��ت باعث ایجاد تعادل در معادالت
سیاسی،نظامیکشورهایدوستحاشیهدریایخزر
ش��ده است .با تکمیل و آباندازی ناوشکن مذکور،
توانمندی و اس��تعداد کارشناس��ان و متخصصین
ایرانی در ساخت شناورهای پیشرفته و رزمی ،شکوفا
شده و در سطح خاورمیانه و جهان بعنوان افتخاری
مثالزدنی و مایه مباهات معرفی گردید.

مشکالت اصلی مجموعه صنایع دریایی کشور
را در مقط�ع کنونی چه میدانید؟ دس�تگاههای
دولت�ی چه اقدامات مؤثر و مش�خصی را در این
زمینه میتوانند صورت دهند؟

تاسیسات ،ابنیه و انواع سازههای دریایی میشود.
فعالیتهای دریایی طیف وس��یعی از فعالیتها را
شامل میشود که در خشکی یا دریا و بعضاً فقط در
دریا صورت میگیرد و تامین امکانات (سختافزاری
و نرماف��زاری) برای اجرای آنه��ا به عهده صنایع
دریاییمیباشد:
 امکانات و تجهیزات تامین امنیت و ایجاد نظم درحوزه دریایی و اقیانوسها
 امکانات حفاظت از محیط زیست دریایی امکانات پژوهشهای دریایی (اقیانوسشناس��ی،هواشناسی و )...
 امکانات بهرهبرداری از دریاها شامل: حمل و نقل و تاسیسات بندری و ابنیه ساحلی امکانات اس��تفاده از ذخایر انرژیهای فس��یلی،معدنی و ...
 امکانات استفاده از ذخایر انرژیهای تجدیدپذیر(موج ،باد ،جزرومد و )...
 امکانات استفاده از ذخایر آبزیان ایجاد و امکان اسکان در حاشیه دریاها و جزایر (موجشکنها ،آببندها و )...
 امکان��ات الزم ب��رای آبرس��انی ،برقرس��انی،کابلگذاری و سایر تاسیسات در دریا
 ایجاد امکانات گردشگری دریاییبا عنایت به موارد مطرح شده متوجه میشویم که
طیف وسیعی از امکانات و تجهیزات صنعتی کشور
میتواند با شروع فعالیت صنایع دریایی کشور ،پویا
شده و به رشد تعالی برسد.
سیر مراحل تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع
دریایی از سال  1378شروع شده و با گذر از موانع و
مشکالت عدیده در سال  87یعنی حدود  10سال
با  11ماده و شش تبصره به تصویب مجلس شورای
اس�لامی میرسد و در  88/10/1توسط معاون اول
رئیسجمهوری به کلیه دستگاههای اجرایی کشور
ابالغ شده است .اما متاسفانه علیرغم کلیه اقدامات
انجام شده به دلیل عدم حمایت عملیاتی و تخصیص
بودج��ه و اعتبار الزم ناکارآمد مانده و غیرعملیاتی
شده است.
لذا بنظر میرسد یکی از مهمترین و کلیدیترین
اق��دام در حال حاضر ،حمایت عملیاتی از صندوق
توس��عه دریای��ی و تخصیص بودجه مناس��ب به
همراه راهبرد واگذاری اعتبارات به شکل هدفمند
و هوش��مند و به دور از اعمال نفوذها و سلیقههای
شخصی است.

اگ��ر اجازه دهید با عنایت به تعریف جامعی که در
طرح تدوین پیش��نویس سند ملی توسعه صنایع
دریایی شده است ،راجع به انتظارات و پیشنهادات
این صنعت صحبت کنیم .صنایع دریایی به مجموعه
فعالیتهای صنعتی و پش��تیبانی اطالق میشود س�ازمان صنای�ع دریایی در جه�ت حمایت و
که در جهت حضور و فعالیت ایمن انس��ان در دریا همکاری با بخش خصوصی چه اقداماتی داش�ته
مورد نیاز میباشد شامل طراحی ،ساخت ،تعمیرات ،است؟
نگهداری و بهرهبرداری از انواع شناورها ،تجهیزات،

Marine Engineering
بایستی اذعان کرد که سازمان صنایع دریایی ودجا
با همکاری بس��یار خوب و نزدی��ک با پیمانکاران،
تامینکنندگانومتخصصینبخشخصوصیباعث
ایجاد رش��د و ارتقاء توان آنان در کلیه امور مرتبط
دریایی شده اس��ت بطور مثال در زمینه ساخت و
تکمیل ناوش��کن پیش��رفته جماران ( 2دماوند)،
س��ازمان دریایی ودجا مفتخر است که هستهایی
متمرکز و قوی را در کش��ور ایجاد نموده است که
در آن بیش از  4000مرکز تامین ،تجهیز ،پژوهش،
دانشگاه و پیمانکاران اجرایی در همکاری تنگاتنگ با
این سازمان به این موفقیت عظیم دست یافتهاند.
ش�عار همایش دوره قبل «بکارگیری تولیدات
ملی و حمایت از کار و س�رمایه ایرانی در صنایع
دریای�ی و دریانوردی» بود .ارزیابی ش�ما از روند
تحقق این ش�عار چیس�ت و چ�ه اقداماتی را در
تعارض با این امر ،شاهد بودهاید؟

عنایت دارید که طی سه سال گذشته تمهید مقام
معظم رهبری بر وجهه اقتصادی بسیار پر رنگ بوده
و این امر به دلیل اش��راف کامل و دقیق معظم له
بر اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان است
ولی متاس��فانه توجه کافی توسط مجریان به این
امر مهم صورت تگرفته اس��ت .در تبیین و انتخاب
شعار همایش دوره قبل فرمایشات معظم له مورد
توجه دستاندرکاران انجمن مهندسی دریایی ایران
و همایش بوده اس��ت .الکن شاهد هستیم که در
بکارگیری تولیدات ملی و حمایت از کار و سرمایه
ایرانی ،سیاس��تی اجرایی در دول��ت انجام نگرفت
و همچنان ش��اهد ثبت س��فارش خرید ش��ناور و
تجهیزات از خارج از کشور هستیم .سیاستگذاران
بخش بندری و دریایی کمترین حمایت را از تولیدات
داخلی انجام میدهند .سرمایهگذاری و تامین بودجه
در بخش دریایی علیرغم تعریف صندوق حمایت
از صنای��ع دریایی عم ً
ال اجرایی نش��د و اگر ش��د
صنعتگران دریایی از آن بیخبرند؟!
دراین بخش کافیست که متولیان امر آماری از ثبت
ساخت شناور و تخصیص تس��هیالت دولتی ارائه
نمایند تا رکود و غیرفعال ش��دن بخش عظیمی از
صنایع خصوصی متولی صنعت دریایی خودنمایی
کند متاسفانه شاهد هستیم که تعداد بسیار زیادی
از صنایع کشتیسازی جنوب کشور طی چهار سال
گذشته به ورشکستگی رسیدهاند ،علیرغم وجود
توان داخلی جهت س��اخت شناورهای آلومینیمی
و فایبرگالس ،همچنان تامین چنین ش��ناورهایی
از خارج انجام میشود .در مقابل آن سرمایه عظیم
ملی کشور در اروندان بدون مصرف و سرخورده رها
شده است .با توجه به سابقه ساخت سکوی حفاری
جکآپ ایران خزر مس��ئولین کشور از عدم امکان
ساخت این سامانه در کشور صحبت میکنند و ...
با پایان کار دولت دهم ،شورایعالی صنایع دریایی
گزارش�ی از فعالیتهای خود را در طول این دوره
منتشر کرد .ارزیابی شما از عملکرد این شورا در

این مدت چیست و چه دالیلی را در فعال نشدن داخلی است .چرا که اگر این مشکل بر طرف شود
آن مؤثر میدانید؟
با بسیج امکانات نرمافزاری و سختافزاری کشور
به نظر میرسد شورایعالی صنایع دریایی فقط جهت نیل به هر هدفی ممکن است.
رفع تکلیف تشکیل ش��د و عدم وجود شناخت و با توجه به آغاز به کار دولت جدید ،چه انتظاراتی
اعتقاد راسخ در مس��ؤولین تراز اول کشور و وزارت را از ای�ن دولت و وزارتخانهه�ای مرتبط با حوزه
صنایع به این صنعت رها شده -البته امیدواریم که دریایی دارید؟
با تشکیل کابینه دولت تدبیر و امید ،ریاست محترم فعال کردن صندوق حمایتی صنایع دریایی -تعریف
جمهور و وزرای محترم بتوانند در حل مش��کالت پروژههای ممیزی ش��ده در جهت رفع نیاز ناوگان
موجود ورود کرده و تا دیر نشده این مریض در حال تجاری ،پشتیبانی و نفت (شمال و جنوب ) میتواند
اغما را نجات دهند.
شروع خوبی جهت ایجاد اشتغال و رونق بخشیدن به
یکی از موضوعات مهم در صنایع دریایی ،کامل بخش تامین و بازرگانی دریایی شود .یکی از بهترین
نبودن زنجیره تأمین این صنعت در داخل اس�ت روشها اس��تفاده از تجربه وجوه اداره شده سازمان
که با تحریمه�ای اخیر ،بیش از پیش خودنمایی بن��ادر و دریان��وردی در دهه  80اس��ت که با رفع
میکند .با توجه به تجارب صنایع دفاعی در این ایرادات و اش��کاالت اجرایی آن دوره میتوان رونق
زمینه ،کاهش وابستگی به خارج تا چه حد ممکن قابل توجه و چشمگیری را در صنایع کشتیسازی و
اس�ت و چه برنامهای را در این جهت ،پیش�نهاد به تبع آن صنایع وابسته و فوالد کشور شاهد باشیم.
میدهید؟
بعنوانمثالمیتوانپیشنهادنمودتعدادکارشناسی
در پاسخ به این سوال استناد میکنم به فرمایشات ش��دهایی از انواع شناور با نیازس��نجی خدمات از
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سازمان بنادر ،نفت ،کشتیرانی ،شیالت و گردشگری
برنامه تلویزیونی مورخه  .92/6/18سردار سرتیپ را با سرمایهگذاری صندوق حمایت از صنایع دریایی
دکتر دهقان در این برنامه ،بس��یار شفاف عنوان به سازندگان داخلی سفارش داده و با اعمال مدیریت
فرمودند که سیاست بکار گرفته شده جهت خنثی پروژه یکپارچه در زمانبندی تعریف شده محصول
کردن تحریمها در حوزه دفاعی ،تمرکز بر اموری را تولید نمود و با شرایط اجاره به شرط تملیک به
بوده اس��ت که میتوانست در تصمیمگیریهای متقاضیان واگذار کرد .در این پروسه از بروز اشکاالت
حساس ما تاثیرگذار باشد .فرمایشات سردار محترم عمده وجوه اداره شده شامل تاخیر در تامین آورده
بدین معنی اس��ت که لزوم ندارد همه نیازمندی متقاضی ،خریدهای متفرقه و سلیقهایی ،تنوع طرح
یک محصول در داخل تولید شود یعنی بایستی در ش��ناورها ،بروز مش��کالت فنی در تایید کیفی
درخت محصول استخراج شده ،نیازهای جامعه و تجهیزات و تاخیر در پروسه تولید توسط سازندگان
تاثیرگذار شناسایی شده و مواردی که با کمبود و و  ...جلوگیری نمود.
محدودیت منابع یا به دلیل سیاس��تگذاریهای مهمترین اولویتهای پیش�نهادی شما جهت
خصمانه و هدفمند دش��من مانع رس��یدن ما به بررسی در کمیتههای تخصصی همایش و طرح در
هدف میشود را بعنوان اهداف اصلی شناسایی و قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟
در رفع آن تالش کنیم .شواهد موجود در صنایع اگر اجازه بفرمایید در پاسخ به سوال شما بنده سوال
دفاعی کشور این مهم را به اثبات رسانده بگونهایی کنم که نتیجه قطعنامههای قبلی و همایشهای
ک��ه بحمدا ...در ب��روز و خلق محصوالت کلیدی گذش��ته در حمل مش��کالت خانواده دریایی را تا
کش��ور بسیار موفق کار شده است .وزارت دفاع و چه میزان موثر میدانید .پیشنهاد میکنم اعضاء
پشتیبانی نیروهای مسلح در صنعت دریایی هم به انجمن تالش کنند جلسهایی حضوری با معاون اول
این شکل کار کرده است یعنی با فازبندی اقدامات ،یا شخص ریاست محترم جمهور برگزار نماید و در
از تامین مواد اولیه دریایی شروع کرده با تکمیل این جلس��ه که نیاز نیست خیلی شلوغ و عمومی
ش��ناخت چرخه نیازمندی به مرحلهایی رسیده باشد ،نقطه نظرات و پیشنهادات و انتظارات اعضاء
اس��ت که با حضور رهبر معظ��م انقالب رونمایی انجمن و جامعه دریایی را به استحضار برسانیم .لذا
از س��اخت موتورهای دریایی بنی��ان را به ظهور بایستی ابتدا اقدامات مورد انتظار را فازبندی کنیم
رسانده و با رونمایی از ناوشکن جماران پیشرفته و با مشخص شدن اولویتها از اقدامات اضطراری
( 2دماوند) دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته و اورژانس��ی مثل جلوگیری از تعطیلی و بیکاری
مخابراتی ،ناوبری ،تسلیحاتی و سیستم رانش بومی کارخانههای معتبر و مهم صنعت دریایی کش��ور
ش��ده را به اثبات میرس��اند .بایستی به صراحت مث��ل صدرا ،اروندان و  ...ب��ا تزریق بودجه و منابع
عنوان کرد رمز موفقیت در صنعت دفاعی اعتقاد و الزام به تعریف پروژه و کار توس��ط سازمانهای
و خودباوری ،برنامهریزی و تالش برای رس��یدن و وزارتخانهه��ای مختلف (نفت ،بنادر ،ش��یالت،
به هدف میباش��د .ش��اید علت عدم موفقیت در گردش��گری ،پتروشیمی و  )...اقدام نمود سپس با
س��ایر بخشها جهت خودکفایی و خنثی کردن بسط برنامهها نسبت به اجرای بند به بند مصوبات
تحریمها عدم اعتقاد راس��خ و خودباوری به توان شورایعالی صنایع دریایی تمرکز نماییم.
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امیرمحسنخوبانشرق،مدیرعاملصنایعفراساحل(صف):

ساخت جکآپ و شناورهای خدماتی را به سازندگان ایرانی بسپارید
انجام برساند .ولی تحریمها بر تأمین کاال و ساخت
تاثیرگذار بوده است و کاالی مورد نیاز در مدت زمان
بیشتر و با قیمت باالتر خریداری میشود .صرفنظر
از قیمت تمام ش��ده در مواردی این کاالها از منابع
داخلی تأمین شده است که زمینهساز خودکفایی
اس��ت ولی در حوزه س��اخت داخل سعی و تالش
بیشتر سازندگان و حمایت دولت ضروری است.
مراکز و س��ازمانهای دولت��ی جهت عبور موفق از
این ش��رایط همکاری داش��تهاند که کافی نبوده و
میبایستی همکاری بیشتری انجام گیرد.

مسؤوالن کش�ور از تحریم بعنوان فرصتی برای
افزای�ش توان داخلی ی�اد میکنند .از س�وی آن
شرکت در یکسال گذشته چه ظرفیتسازیهایی
جهت تقویت توان داخلی صورت گرفته و آیا این
ظرفیتها مورد توجه کارفرمایان قرار گرفته است؟

شرکت صنایع فراساحل (صف) یکی از مهمترین مجموعههای ساخت شناور و سازههای دریایی
در کشور محسوب میشود که جمعی از باسابقهترین صنعتگران و متخصصان دریایی کشور
که اجرای پروژه س��اخت دکل ایران خزر و سکوی امیرکبیر را در کارنامه حرفهای خود دارند؛
را در خود گرد آورده است .امیرمحسن خوبان شرق ،مدیرعامل صف ،خود از جمله این مدیران
باتجربه است که در پاسخ به پرس��شهای ویژهنامه همایش بر ضرورت واگذاری قراردادهای
ساخت دکلهای حفاری جکآپ و شناورهای خدماتی به سازندگان ایرانی تأکید کرده است.

با توجه به آنكه در آستانه پانزددهمين همايش
صنايع دريايي ق�رار داريم ،مهمترين چالشهاي
كنوني صنع�ت دريايي را چ�ه ميدانيد و صنعت
نفت و گاز بعنوان یک�ی از مهمترین بهرهبرداران
این حوزه ،چه نقشی در جهت توسعه این صنعت
میتواندایفاکند؟

این شناورها صرف ش��ود .اگر قراردادهای ساخت
دکلهای حفاری جکآپ و ش��ناورهای خدماتی
به سازندگان ایرانی داده شود ضمن ایجاد اشتغال
و رون��ق صنایع دریایی در زمان س��اخت میتوان
در رابط��ه با تعمیرات و راهبری ش��ناورها در زمان
بهرهبرداری زمینه اشتغال را ایجاد نمود.

از آنجایی که همواره در خصوص ساخت دکلهای
حفاری دریایی اخذ لیسانس از شرکتهای امریکایی
و اروپایی مطرح بوده و بدون آن عم ً
ال پروژه ساخت
دکلهای حفاری دریایی در ایران متوقف میگردد
و از سوی دیگر فشار روزافزون شرکتهای اروپایی
و امریکایی خوشبختانه این تحریمها و فشارها منجر
بر این گردید که در رابطه با پروژه ساخت دو واحد
حفاری جکآپ ،این ش��رکت با مشارکت شرکت
مهندس��ی صف رزموند طراحی جکآپ را توسط
مهندسین و متخصصین ایرانی به پایان رسانده و
موفق به اخذ تاییدیه موسسه ردهبندی گردد .عالوه
بر آن با ایجاد کنسرس��یوم ش��امل شرکت صف و
صنایع استان فارس مقدمات امر جهت بومیسازی
تجهیزات انجام شده است ولی تا کنون پاسخی از
طرف کارفرما دریافت نشده است.

با توجه به آغاز به کار دولت جدید و حضور جناب
تحریمه�ای بینالمللی علیه ایران در یکس�ال آقای مهندس زنگنه در وزارت نفت و تأکید ایشان
گذشته در حوزههای مختلف بویژه نفت و دریایی بر اولویت داشتن  5فاز پارس جنوبی ،شرکت صف
توسعه و تشدید یافته است .این موضوع تا چه حد چه پیشنهادها و برنامههایی در این زمینه دارد؟
توانسته فعالیتهای آن شرکت در حوزه ساخت ،یکی از پروژههای این شرکت بخش دریایی فاز 15
حمل و نصب سازههای دریایی را تحت تأثیر قرار اس��ت که در  5اولویت ذکر شده قرار دارد .شرکت
دهد و آیا مراکز و سازمانهای دولتی جهت عبور صف برنامهریزیهای الزم را انجام داده تا بتواند در
موفق از این شرایط همکاری الزم را با آن شرکت بهترین زمان ممکن عملیات راهاندازی و تحویل این
فاز را به انجام برساند.
داشتهاند؟
خوشبختانه در این بخش از عملیات مربوط به حمل وضعیت پروژه ساخت دکل حفاری دریایی توسط
و نصب سازههای دریایی از آنجایی که شرکتهای آن شرکت نهایتا به چه نقطهای انجامید و با توجه
این گ��روه علیالخصوص ش��رکت صنایع دریافن به مواضع آقای ترکان و برخی دیگر از مس�ؤوالن
قش��م (صدف) دارای ناوگان ویژه عملیات دریایی دولت جدید آیا تحولی در این زمینه صورت خواهد
بوده اس��ت و دارای شناورهای استراتژیک از قبیل گرفت؟

رک��ود اقتصادی ،تورم و کمبود نقدینگی بر بخش
عمدهای از فعالیتهای اقتص��ادی و صنایع داخل
تاثیر منفی گذاشته و یکی از بخشها متاثر از این
امر صنایع دریایی است .رکود اقتصادی موجب شده
از میزان محمولههای دریایی کاسته شود و نتیجه
بع��دی آن خالی ماندن ظرفیت ن��اوگان دریایی و
به طبع آن کاهش تقاضا برای س��اخت شناور و یا
تعمیرات است .بخش قابل توجهی از صنعت نفت
و گاز کش��ور در دریا قرار دارد که رابطه با کم بودن
ظرفیت برداشت ایران نسبت به همسایگان جنوبی
خلیجفارس از منابع نفت و گاز در س��الهای اخیر
اطالعرسانی شده است .از طرف دیگر ،نیاز روزافزون
صنعت نفت فراس��احلی در خصوص اس��تفاده از
شناورهای یدککش ،تدارکات و نفربر باعث شده کرینبارج صدف  3000میباشد توانسته به پشتوانه همانگون��ه ک��ه مس��تحضرید بیش��تر پروژههای
ک��ه هزینههای قاب��ل توجهی در خص��وص اجاره این ناوگان خدمات چشمگیری را در این بخش به نفتی به ش��رکتهای شبه دولتی یا با سهم عمده
شماره  /111آبانمـاه  1392صفحه58

Marine Engineering
سرمایهگذاری نفت واگذار گردیده و در مدت  8سال گذشته
عم� ً
لا بخش خصوصی وارد اینگونه پروژهها نگردیده اس��ت
که امیدواریم با سیاستهای دولت جدید درباره رونقبخش
اقتصادی با بکارگیری بخش خصوصی در راستای سیاستهای
مقام معظم رهبری این مهم صورت پذیرد.
مدیرعامل محترم شرکت نفت و گاز پارس بارها اعالم نمودند
که ش��رکت صف دستاوردهای خوبی کسب نموده است و بر
حمایت از این دستاوردها تأکید نمودهاند و از سوی دیگر نیز
دکترترکانعنواننمودهاندکهساختدکلهایحفاریدریایی
از نان شب هم واجبتر است اما علیرغم تأکید مسئولین وزارت
نفت به مدیرعامل محترم شرکت نفت متاسفانه همچنان پروژه
متوقف مانده است.
با توجه به آغاز به کار دولت جدید ،مهمترین انتظارات شما
در حوزه دریایی و اقتصادی از دولتمردان جدید چیست؟

 حمایت مالی جهت فعال نمودن پروژه جکآپ. حمایت از تأمینکنندگان و سازندگان شناورهای خدماتیدکلهای حفاری و بهرهبرداری.

با توجه به تأکید دولت جدید و ش�خص رییسجمهور بر
واگذاریاموربهانجمنهایتخصصیوعلمی،چهراهکارهایی
را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمنهای دریایی (از جمله انجمن
مهندسی دریایی ایران) در این زمینه پیشنهاد میکنید؟

از آنجایی که انجمن مهندسی دریایی یک موسسه تخصصی
و علمی اس��ت لذا در حمایت از پیمانکاران بخش خصوصی
میباید نهاد دیگری فعال گردد و این انجمن در حیطه فعالیت
خود از پیشبرد دستاوردهای علمی و فنی حمایت ویژه خود
را اعالم نماید.
آخرینروند ساختونصبوپیشرفتسازههایفراساحلی
آن شرکت را بطور خالصه اعالم فرمایید.

پروژه ساخت دو واحد دکل حفاری دریایی
 درصد پیشرفت 34 :درصد. وضعیت :منتظر پرداخت صورتحسابهای معوقه جهتشروع مجدد.
پروژه الیه نفتی
 درصد پیشرفت 98 :درصد. وضعیت :آم��اده برای بارگیری و نصب در دریا که به دلیلسایر فعالیتهای کارفرما و تاخیر در تأمین  FPSOعم ً
ال در
یارد این شرکت متوقف مانده است.
پروژه فاز  15پارس جنوبی
 درصد پیشرفت 90 :درصد. وضعیت :خرید تعداد معدودی از تجهیزات ،نصب و عملیاتپیش راهاندازی تجهیزات ،آمادهسازی جهت بارگیری و حمل
دریایی.

مهمترین اولویتهای پیش�نهادی شما جهت بررسی در
کمیتههایتخصصیانجمنوطرحدرقطعنامهپایانیهمایش
جهتپیگیریچیست؟

 تأکید در حمایت از دستاوردهای مهندسی علیالخصوصطراحی و اخذ لیسانس دکل حفاری دریایی.
 تأکید بر اولویت اجاره ش��ناورها و ناوگان دریایی مورد نیازارگانها و سازمانهای وابسته به وزارت نفت و سازمان بنادر
از ش��رکتهای داخلی در جهت فعالسازی ساخت و توسعه
ناوگان دریایی توسط پیمانکاران و صنعتگران ایرانی.

احمدیبافنده،مدیرعاملشرکتایرانمارینسرویسز:

نگاهیامیدوارکنندهبههیچبخشیاز
فعالیتهایدریاییکشورنداریم
دکتر محمد احمدیبافنده ،مدیرعامل شرکت ایران مارین سرویسز ،از فعاالن باسابقه
دریایی کش��ور بویژه در حوزه دفاعی است که در راهاندازی و فعال شدن بسیاری
از پروژههای این بخش نقش داش��ته است .وی اینک بعنوان مدیرعامل شرکت ایران
مارینسرویسز،ازبزرگترینمجموعههایلجستیکدریاییکشور،درعرصهخدمات
حملونقل دریایی فعالیت دارد .وی در این گفتوگو به ارزیابی شرایط صنعت دریایی
و چالشهای آن پرداخته است.

حوزه اصلی فعالیتهای ش�رکت ایران مارین سرویس�ز چیس�ت و طی یک س�ال
گذشته ،روند فعالیت آن چه سیری داشته است؟

ش��رکت ایران مارین سرویسز بعنوان یکی از ش��رکتهای پیشتاز در حوزه حملونقل
دریای��ی و ترانزیت کاال در بخش تخلیه ،بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی و عملیات
چارترینگ در راستای ارائه خدمات و سرویسدهی در بنادر کشور؛ و همچنین در تهیه
و تدارک ملزومات کش��تی و قطعات یدکی ،هماهنگی در تعیین کارگاههای تخصصی
جهت تعمیرات اضطراری کش��تیها فعال اس��ت .در همین خصوص ،ما در بخشهای
مارین مارکت ،پش��تیبانی از ناوگانهای دریایی مثل (خدماترس��انی به کش��تیهای
نفکش ،فلهبر و جنرال کارگو در بنادر ایران) و تأمین س��وخت و آب ،ترانزیت س��وخت
و هماهنگی الزم برای جابهجایی از طریق شمال و جنوب کشور و همچنین واردات و
ص��ادرات انواع فرآوردههای نفتی فعالیت داریم و در این حوزه بطور همزمان در بخش
حمل و نقل زمینی و ریلی نیز با سایر شرکتهای هلدینگ غدیر مشارکت داشتهایم.
مش�کالت اصل�ی مبتالبه مجموع�ه صنایع دریایی کش�ور را در مقط�ع کنونی چه
میدانید؟ دس�تگاههای دولت�ی چه اقدامات
مؤثر و مش�خصی را در این زمین�ه میتوانند
صورت دهند؟

یک��ی از عمدهترین مش��کالتی ک��ه ما طی
س��الهای اخیر ب��ا آن روبرو بودیم؛ ش��رایط
تحریم کشتیرانی و فعالیتهای خدمات دریایی
و بن��دری از طرف آمریکا و اروپا بوده و همین

امر کلیه فعالیتهای این حوزه را تحتالش��عاع
قرار داده و بالتبع ،این شرایط باعث نزول روند
کارها در بخشهای مختلف شده است .در کنار
ای��ن موضوعات جریان نقدینگی و تأمین منابع
مالی یکی دیگر از مشکالتی است که ما پیشرو
داریم .س��اخت کش��تی و تعمیر و نگهداری آن
هزینهبر و نیازمند حمایت مالی اس��ت .کسانی
که خریدار یا فروش��نده کشتی هستند ،امکان
هزینه و تأمی��ن منابع مالی خود را ندارند؛ این
در حالی است که در اکثر نقاط دنیا کشتیرانی
بعنوان یک صنعت مهم و درآمدزا مورد حمایت
بانکه��ا و دولت قرار گرفت��ه و این عمدهترین
عل��ت رونق ای��ن صنعت در کشورهاس��ت .در
حال حاضر فرآیند س��رمایهگذاری برای تأمین
نیازه��ای کش��ور مطرح اس��ت؛ مث��ل (حمل
 LPGو فرآوردههای گازی و نفتی) با مش��کل
روبهروست .یکی از عمدهترین این چالشها بهره
ب��اال برای ارایه خدمات و تس��هیالت بانکهای
داخلی است .بانکهای خارجی هم که تا مدتی
قبل در سرمایهگذاری در ایران حضور داشتند؛
به علت تحریمها برای ش��ناورهایی با که پرچم
ایران فعالیت دارند ،س��یری نزولی داش��ته و به
همین منظور باید شناورهای خارجی خریداری
ش��ود که آن هم نگرانیه��ای خاص خود را در
بخ��ش تأمین س��وخت مورد نی��از و همچنین
حملونقل محصوالت ایران را به دلیل تحریمها
دارد که حاصل آن چیزی جز توقیف شناورها و
تحریم فعالیتها برای شرکتهای سرمایهگذار
نخواهد داش��ت .بنابراین ،میتوان این دالیل را
از اصلیتری��ن عوام��ل کند بودن روند توس��عه
در حوزه کش��تیرانی خوان��د .بخش دیگری که
نباید از آن غافل ش��د عدم توانایی در استفاده
از تسهیالت بانکی وزارت تعاون و صنعت برای
ش��رکتهای خصوصی س��رمایهگذار در بورس
اس��ت .تمامی این مس��ایل در حالی اس��ت که
صنعت کشتیسازی و صنایع فراساحل میتواند
در حدود  3000فرصت متنوع شغلی در کشور
ایجاد کند و متأسفانه ما با داشتن حدود 3000
کیلومت��ر مرز آبی در ش��مال و جنوب و جزایر
اس��تراتژیکی مثل قش��م عمال نتوانستهایم در
این بخش و اس��تفاده از ظرفیتهای خوب آن
اس��تفاده کنیم و میتوان گفت ما در مجموعه
دریایی عمال نگاه امیدوارکننده در هیچ بخشی
از کشور نمیبینیم.
شعار همایش دوره قبل «بکارگیری تولیدات
مل�ی و حمای�ت از کار و س�رمایه ایران�ی در
صنایع دریایی و دریان�وردی» بود .آیا در یک
سال گذشته ،آن شرکت اقدامات مشخصی در
جهت «حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و
سرمایه ایرانی» داشته است؟

ما تقریبا تمامی درآمد س��ال گذش��ته خود را
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درجهت توسعه کار دریایی و در مجموعه کشور
س��رمایهگذاری کردهایم و با اعتقاد و س��رلوحه
ق��رار دادن ای��ن نکته کلیدی ک��ه مقام معظم
رهبری فرمودند« :سال حمایت از تولید ملی و
س��رمایه ایرانی»؛ سعی کردیم تمام تالش خود
را بر تحقق این شعار متمرکز سازیم .نکته قابل
توجه در بخش دریایی سود اندک فعالیتهای
این حوزه نس��بت به س��ایر فعالیتهاس��ت که
ب��ا ایجاد ش��بکه مال��ی و پول��ی ارزان میتوان
از س��رمایهگذاران ای��ن بخ��ش حمای��ت کرد.
متأس��فانه در مقایسه با کشورهایی که حتی از
لحاظ صنعت دریایی از ما کمتر هستند ،کشور
ما حداقلیترین و کماثرترین حمایتها از بخش
دریایی میشود.

با پای�ان کار دولت دهم ،ش�ورایعالی صنایع
دریایی گزارشی از فعالیتهای خود را در طول
این دوره منتش�ر کرد .ارزیابی شما از عملکرد
این ش�ورا در این مدت چیست و چه دالیلی را
در فعال نشدن آن مؤثر میدانید؟

با قابلیتهای خوبی که در بخش منابع انسانی
که در دانشگاهها تحت تعلیم هستند ،میتواند
با حضور این دانشآموختگان در صنایع دریایی
در ح��وزه خصوصی و نیم خصوص��ی عملکرد
بهت��ر و چند برابر داش��ته باش��د .دولت هم با
س��رمایهگذاری در استانهای شمال و جنوبی،
بنادر ،فراس��احل و کش��تیرانی و تأمین جریان
نقدینگ��ی میتواند ب��ر بهبود بخش��یدن روند
توس��عه صنعت دریا امیدوار بود و آینده بهتری
را نس��بت به گذشته رقم زد .البته وزیر محترم
صنعت باید توجه داش��ته باشند که این صنعت
مهم در ردیف آخرین برای دریافت بودجه قرار
نگیرد .در این صورت ما میتوانیم ضمن تأمین
نیازهای کش��ور در بخش صنعت��ی و تجاری و
همچنین ترانزیت درکش��ورهای آسیای میانه،
افغانستان و حوزه خلیج فارس در بخش تأمین
نیروی انسانی نقش اساسی و مهمی داشت .در
یک ن��گاه کالن باید گفت میتوانیم با یک تیم
قدرتمند بازار کار خوبی داشته باشیم.

اعضای ش��ورای قبلی در ح��د توان خود تالش
کردهاند تا بتوانندعملکرد خوبی از خود نش��ان
دهن��د .نمیت��وان گفت ای��ن تی��م دریایی در
بخشه��ای مربوطه کوتاهی در کار داش��تهاند.
ولی در کنار قدردانی از زحمات ش��ورای قبلی
بای��د تالش را برای رس��یدن ب��ه اهداف جدید
بیش��تر کرد و از مش��کالت دلس��رد نش��د و با انجم��ن مهندس��ی دریایی را میت��وان یکی از
نامالیمات روبرو ش��د و ش��رایط را برای جذب فرهیختهتری��ن انجمنه��ای صنای��ع دریای��ی
سرمایه مهیا کرد تا نتایج مطلوب حاصل شود .دانست؛ چرا که همه اعضای آن جزء بهترینها از
ب�ا توجه به آغاز ب�ه کار دولت جدید و تأکید نظر علمی و عملی هستند .باید به این دوستان
این دول�ت بر توج�ه به بخ�ش خصوصی ،چه اعتم��اد کرد و توجه داش��ت تا بتوان در س��ال
انتظارات�ی را از ای�ن دول�ت و وزارتخانهه�ای جدید یک حماسه اقتصادی خلق کرد.در کنار
مرتبط با حوزه دریایی دارید؟
این موضوع ،نمایشگاهها و همایشهای دریایی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید توجه داشته طی سالهای گذش��ته روندروبهرشدی داشته
باشد که خودروس��ازی تنها صنعت اشتغالزا در و توانس��ته هر س��ال به تعداد شرکتکنندگان
ایران نیست و باید به بخش دریایی با موقعیت و بازدی��د کنن��دگان بیفزاید .با اعتماد بیش��تر
استراتژیک نگاه ویژه داشت؛ چرا که این بخش و کم��ک بهت��ر امیدواریم ش��اهد توانمندی و
موفقیت این بخش در صنعت دریایی باشیم.
وزیر محترم صنعت باید توجه داشته باشند
که این صنعت مهم در ردیف آخرین
برای دریافت بودجه قرار نگیرد
در این صورت ما میتوانیم
ضمن تأمین نیازهای کشور در بخش صنعتی
و تجاری و همچنین ترانزیت درکشورهای
آسیای میانه ،افغانستان و حوزه خلیج فارس
در بخش تأمین نیروی انسانی نقش اساسی
و مهمی داشت .در یک نگاه کالن باید گفت
میتوانیم با یک تیم قدرتمند بازار کار خوبی
داشتهباشیم

ب�ا توج�ه ب�ه تأکی�د دولت جدید و ش�خص
رییسجمه�ور بر واگذاری ام�ور به انجمنهای
تخصص�ی و علمی ،چ�ه راهکارهای�ی را برای
ایف�ای نق�ش مؤثرت�ر انجمنه�ای دریایی (از
جمله انجمن مهندس�ی دریایی ایران) در این
زمینه پیشنهاد میکنید؟

مهمترین اولویتهای پیش�نهادی شما جهت
بررسی در کمیتههای تخصصی همایش و طرح
در قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟

اولوی��ت اصل��ی تکمی��ل س��رمایهگذاریهای
نیمهتم��ام در بخشه��ای مختل��ف دریای��ی،
فراس��احل ،کش��تیرانی و همچنی��ن تأمی��ن
نقدینگ��ی الزم پروژهه��ای دریایی اس��ت .یک
مدیر خ��وب در صنای��ع دریایی ،پاس��خگویی
بهموق��ع و تکمیل س��رمایهگذاریها با حمایت
دول��ت ،کم��ک ب��ه کارخانجات کش��تیرانی و
کشتیس��ازی با نرخ پولی مناسب ،زمانبندی
برای رسیدن به اهداف بدون وقفه ،شبکه مالی
فاینانس ب��ا وامهای کمبهره و انج��ام کارهای
اجرایی بهموقع باشد.

امیدواربهتدبیر

همچون س�ایر حوزههای اقتص�ادی ،فعاالن بخش
خصوصی در عرصه دریایی نیز در یکسال گذشته
با رکود و در عی�ن حال ،افزایش هزینهها ،مطالبات
انباشته از مراکز دولتی ،بالتکلیفی ناشی از فضای
س�ال آخ�ر دول�ت قب�ل و ش�کلگیری دول�ت بع�د،
تحریمهای گسترده بانکی و مالی و همزمان ،کاهش
ش�دید حجم س�فارشها و پروژههای کاری مواجه
بودهاند .مجموعه گفتوگوهای مدیران عامل و ارشد
ش�رکتهای عضو انجمن مهندس�ی دریای�ی ایران
نش�ان میدهد عبور از شرایط سخت و در بسیاری
موارد بالتکلیف موجود که ناشی از شرایط بیثبات
سیاس�ی و اقتصادی سالهای اخیر کشور است؛ تا
ح�د زیادی معطوف به اقدام دولتمردان جدید و امید
به تدبیری است که با اتکای به آن ،دولت جدید شکل
گرفته اس�ت .این کورسوی امید ،شاید تنها دلگرمی
بخ�ش خصوصی ب�رای ت�داوم فعالی�ت در دریای
متالطم رکود و بحران باشد.

دكتر ناصر فالحي ،مديرعامل شرکت اوج پژوهش صنعت و رييس انجمن صنفي صنايع دريايي:

هر د  و بخش كارفرمايي و توليد  ي صنعت د  ريا
به بخش خصوصي سپرد  ه شود  

رفتهرفته كامال ش��كل پيمانكاري پي��د  ا کرد  ه و
يد  هند   و كيفيت
د  فت��ر فني خود   را از د  س��ت م 
فني و مهند  س��ي طرحها و كشور هر روز الغرتر
و د  ر د  رجه پايينتري قرار ميگيرد   .ش��د  ت اين
افت كيفي به حد  ي است كه د  ر بعضي از حالتها
ميتوان اجراي طرحها را بصورت غير قابل قبول
رد  هبند  ي کرد  .

مش�كالت اصلي مبتال به آن شركت و مجموعه
صناي�ع د  رياي�ي كش�ور را د  ر مقط�ع كنوني چه
ميد  انيد  ؟ د  ستگاههاي د  ولتي چه اقد  امات مؤثر و
مشخصي را د  ر اين زمينه ميتوانند   صورت د  هند  ؟

د  كتر ناصر فالحي ،از کهنهکارترين فعاالن صنعت د  ريايي د  ر کش��ور اس��ت .او که
مد  يرعامل شرکت مهند  سان مشاور اوج پژوهش صنعت است؛ د  ر د  و سال اخير و با
تأسيس انجمن صنفي سازند  گان شناور ،تجهيزات و سازههاي د  ريايي ايران ،رياست
هيأت مد  يره اين انجمن را نيز برعهد  ه گرفته اس��ت .فالحي که به صريح سخن گفتن
نيز د  ر بين فعاالن د  ريايي ش��هره است؛ پاسخ خود   به پرسشهاي ويژهنامه همايش
صناي��ع د  ريايي را با اين مقد  مه آغاز کرد  ه اس��ت .مقد  مهاي ک��ه نيازي به توصيف
ند  ارد  « :اعضاي انجمن مهند  سي د  ريايي ايران مستحضرند   كه اينجانب د  ر د  و د  وره
اول انجمن ،عضو هيأت مد  يره آن بود  هام .زحمات متحمله توس��ط شركتهاي عضو
و مد  يران د  ورههاي گذش��ته بر كسي پوشيد  ه نيست .ولي به نظر اينجانب الزم است
اكنون يك بازنگري عميق د  ر عملكرد  ها و مسؤوليتهاي انجمن مهند  سي د  ريايي ايران
انجام گيرد   و مبتني بر تجربيات بد  ست آمد  ه د  ر طول ساليان نسبتا د  راز فعاليت ،كه
بد  ون ش��ك د  ر نش��ان د  اد  ن د  رد  هاي موجود   د  ر صنعت د  ريا و آگاه نمود  ن جامعه
مد  يريتي كشور به اين د  رد  ها ،نقش اصلي و اساسي را د  اشته است؛ نقشه راه جد  يد  
ي د  ر مسير آن انجام گيرد   تا
و د  رستي كشيد  ه شد  ه و حركت انجمن مهند  سي د  رياي 
تعالي كشور توس��ط اين جوانان خيرخواه و نيكاند  يش حاصل شود   .بر اساس اين
مقد  مه و بصورت كامال انتقاد  ي از عملكرد   انجمن مهند  سي د  ريايي ،به سواالت شما
يد  هم» .و اين هم ،متن پرسش و پاسخ.
جواب م 
آقاي د  کتر! طي يك سال گذشته ،روند   فعاليت
شرکت مهند  سان مشاور اوج پژوهش صنعت چه
سيري د  اشته است؟

اين شركت كماكان مانند   سابق د  ر انجام مطالعات
و خد  مات مهند  س��ي طرحهاي كنار و د  اخل آبي
كشور و احد  اث كارخانههاي كشتيسازي ،آبگيرها
و د  يگر مستحد  ثات كنار ود  رون آبي ،فعال است.
ش آم��د  ن امكان ورود   د  ر صحنههاي
با وجود   پي 
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د  يگر مهند  س��ي و اجراي طرحها بصورت ،EPC
اين مهند  س��ان مش��اور د  ر باقيماند  ن د  ر حيطه
مهند  سي محض مصمم بود  ه و است و اعتقاد   د  ارد  
كه تركيب مثلثي س��نتي اجرا د  ر ايران(كارفرما،
مش��اور و پيمانكار) فعال براي يكي د  و د  هه آيند  ه
مناس��بترين راهكار توس��عه كشور اس��ت .زيرا
عمال مالحظه ميشود   كه شركتهاي مهند  سي
مشاور كه وارد   جرگه اجرا بصورت  EPCشد  هاند  ،

بطور كل��ي صنعت د  ريا د  ر جه��ت كارفرمايي و
شد  هند  ه كار كام�لا د  ولت��ي و د  ر جهت
س��فار 
توليد   نيز د  ولتي -خصوصي است .بر اين اساس
شد  هند  ه كار ،تمايل كامل به بازار بينالمللي
سفار 
و خارج از كش��ور به علل مختلف از خود   نش��ان
يد  ه��د   و از طرف��ي ش��ركتهاي توليد  كنند  ه
م
وابس��ته به د  ول��ت نيز نگراني كيفي��ت و قيمت
تمامشد  ه خود   ند  ارند   .بنابراين ،حركت توسعه اين
صنعت با آنكه كامال ميتواند   محور توسعه كشور
قرار د  اد  ه ش��ود   ،كامال كند   و غيرقابل قبول بود  ه
و حتي د  ر بازههايي از زمان هيچگونه رش��د  ي را
شاهد   نبود  ه است .اين د  رحالي است كه همزمان
با ايران كشور كره و چند  ين سال بعد   كشور چين
وارد   مرحله توليد   د  ر اين صنعت شد  هاند   .مالحظه
اند  ك بر نتايج ،عملكرد   غيرقابل قبول كش��ور د  ر
اين زمينه عريان ميشود   .راهكار قابل قبول مانند  
آنچه د  ر صنعت خود  رو اتفاق افتاد   ،ممنوع ساختن
س��فارش شناور به خارج از كشور براي يك تا د  و
د  هه و بازنگري د  ر تركيب توليد  كنند  گان اس��ت.
د  ولت و كش��ور به هيچ عن��وان نبايد   د  لنگراني و
د  لواپسي د  ر مورد   حمل كاالي خود   د  اشته باشد  ،
زيرا بطور قطع و يقين د  ر هر ش��رايطي رفع نياز
حملونقل از طريق بازار بينالمللي بد  ون اشكال و
باصرفهتر از رفع نياز از شركتهاي د  اخلي د  ولتي
ممكن است .شركتهاي د  ولتي مفهومياز صرفه
و ص�لاح مالي و عملكرد   منتهي به س��ود   ند  ارند  
و كاركنان آنها نيز د  ر همين راس��تا و بيش��تر د  ر
حفظ منافع بخش��ي خود   ،اقد  ام بعمل ميآورند  .
سازند  گان نيز عالوه بر عد  م محور قرارد  اد  ن صرفه
اقتصاد  ي ،د  چار مش��كالت توسعه توليد  ي ناشي
از معضالت موجود   د  ر تأمين مالي و تس��هيالت
بانكي و قوانين د  ستوپاگير گمركي و بازرگاني و
مشكالت تحريم هستند   و لذا قاد  ر به توليد   قابل

Marine Engineering
قبول د  ر اين عرصه نيستند   .به نظر اين اينجانب،
رفع معضالت اين بخش توس��ط د  ولت ساد  هتر از
بخش معضالت د  ولتي ب��ود  ن بخش كارفرمايي،
است .قطع ارتباط شركتهاي د  ولتي كشتيراني
و مصرفكنند  گان كش��تي با سازند  گان خارج از
كشور كاري اس��ت بس د  شوار و با توجه به نفوذ
آنان به د  س��تگاههاي د  ولتي ،نياز به عزم راس��خ
د  ولت به انجام آن است.

د  ريايي گزارش�ي از فعاليتهاي خود   را د  ر طول
اين د  وره منتشر كرد   .ارزيابي شما از عملكرد   اين
ش�ورا د  ر اين مد  ت چيس�ت و چه د  اليلي را د  ر
يد  انيد  ؟
فعال نشد  ن آن مؤثر م 

بند  ه متاس��فانه فرصتي برايم پي��ش نيامد  ه كه
گزارش شورايعالي صنايع د  ريايي را مطالعه كنم.
ول��ي بطور قطع بازخورد   آن را د  ر جامعه صنعتي
رؤي��ت ميكن��م .د  ر ي��ك كلمه ،بن��د  ه عملكرد  
ش�عار همايش د  وره قبل «بكارگيري توليد  ات شورايعالي صنايع د  ريايي را صفر ارزيابي ميكنم.
ي د  ر مورد  
ملي و حمايت از كار و س�رمايه ايراني د  ر صنايع چ��ون منجر به هيچ اتفاق و ي��ا اقد  ام 
د  رياي�ي و د  ريان�ورد  ي» ب�ود   ،آيا د  ر يك س�ال توليد   نشد  ه است.
با توجه به آغاز به كار د  ولت جد  يد   و تأكيد   اين
د  ولت بر توجه به بخش خصوصي ،چه انتظاراتي
را از اين د  ول�ت و وزارتخانههاي مرتبط با حوزه
د  ريايي د  اريد  ؟

گذشته با اقد  امات مشخصي د  ر جهت «حمايت
از توليد   ملي و حمايت از كار و س�رمايه ايراني»
برخورد   د  اشتهايد  ؟ چه اقد  اماتي را د  ر تعارض با
اين امر ،از س�وي ارگانها و د  ستگاههاي د  ولتي
د  ر ب��اال عرض ك��رد  م گرفت��اري مصرفكنند  ه و
شاهد   بود  هايد  ؟

د  ر همايشه��ا كه معموال د  ر فص��ل خوب و د  ر
جزيره زيباي كيش برگزار ميشود   ،د  ستگاههاي
د  ولتي بصورت تمامقامت حضور پيد  ا ميكنند   و
د  ر سخنرانيهاي سران اين سازمانها صحبت از
اقد  امات و د  ستاورد  هاي بسيار ميشود   .ولي عمال
ي ميماند  
صنعت د  ريا غريبانه ،منتظر معجزه باق 
و اين امر بصورت مس��تمر د  ر گذشته تكرار شد  ه
اس��ت .به نظر بند  ه؛ بايد   هر د  و بخش كارفرمايي
و توليد  ي د  ر صنعت د  ريا ،با ش��رايط س��هل د  ر
اختي��ار بخش خصوص��ي قرار د  اد  ه ش��ود   .آنگاه
مالحظ��ه خواهند   فرمود   ك��ه ژاپن و كره و چين
ب��ه گرد   توليد  كنند  گان خالق ايران نميرس��ند  .
عقبماند  گي ناشي از سيستم غلط اقتصاد  ي است
و چون اين سيس��تم به صرف تعد  اد   معد  ود  ي از
كاركنان د  ولت اس��ت ،رسوخ د  ر آن غيرممكن به
نظر ميرس��د   و ش��رايط ،كماكان مثل قبل باقي
يد  اند   كه د  ر طول سال
ميماند   .سيستم د  ولتي م 
مثال چند  د  ه ميليارد   تومان ضرر بايس��تي تحمل
كند   ،ام��ا چون از جيب خود   نيس��ت و از جيب
د  ولت اس��ت؛ مانعي برايش ند  ارد   و به هيچ وجه
حاضر نيست اين سيستم ضررد  ه را تغيير رفتاري
و سازماني د  اد  ه و د  ر اولين فرصت شركتها را د  ر
اختيار بخش خصوصي قرار د  هند   ،تا نه تنها سال
بعد   از ضرر چند  د  ه ميلي��ارد  ي د  ولت جلوگيري
بعمل آورد   ،بلكه سيس��تم مالياتي كشور ،منافع
جامعه را ازعملكرد   اين بخش حاصل کند   .به نظر
بند  ه شركتهاي كشتيراني بزرگ د  ولتي ،بايد   با
شرايط بسيار سهل و تشكيل شركتهاي كوچك
و تخصصي حمل د  ريا(شركت كانتينري ،شركت
كاالي فله و  ،)...بد  ون پيشپرد  اخت ،اين شركتها
را د  راختيار بخش خصوصي ذيصالح قرار د  هند  
و اجازه د  هند   كه بخش خصوصي د  ر طول زمان
و از د  رآمد  ه��ا و عملكرد   خ��ود   قيمت واقعي اين
شناورها را بهتد  ريج به د  ولت بازپرد  اخت کند  .
ب�ا پايان كار د  ول�ت د  هم ،ش�ورايعالي صنايع

توليد  كنند  ه د  ر صنعت د  ريا د  ولتيبود  ن شركتهاي
مربوطه اس��ت .اگر ميخواهيم اقد  ام مثبتي انجام
د  هيم ،الزم است بصورت بنياد  ي عمل نمود  ه و بد  ون
ترس د  ر واگذاري اين صنعت به بخش خصوصي د  ر
چارچوب اصل  44قانون اساسي اقد  ام كنيم .ياد  آور
ميشوم كه پس از اد  غام آلمان شرقي قبل به آلمان،
ي د  ر
بسيار از كارخانهها به قيمت يک مارك اسم 
اختيار بخش خصوصي ذيصالح قرار گرفت و د  ر
عرض كمتر از  10سال صنعت مرد  ه و لخت آلمان
ش��رقي ،كامال د  ر شرايط رقابتي با توليد  كنند  گان
آلمان ق��رار گرفت .اگر چناچ��ه ميخواهيم واقعا
اصالح صورت پذيرد   ،راه همين است .شركتهاي
كش��تيراني بزرگ و توليد  كنن��د  گان د  ولتي را د  ر
بستههاي كوچك به بخش خصوصي واگذار كنيم
و آنگاه ش��اهد   خالقيت هموطنان زحمتكشمان
خواهيم بود  .

به نظر بند  ه كار اجرايي نميتواند   توسط انجمنهاي
علميو تخصصي انجام شود   .اين انجمنها بد  ون
شك ميتوانند   د  ر تعالي علم و فن مهند  سي نقش
ارزند  هاي د  اشته باشند   .ولي تصور اينكه د  ر بخش
ي بعمل آورند   ،قطعا تصور ناد  رستي
اجرا بتوانند   اقد  ام 
است .د  رعوض انجمنهاي صنفي ميتوانند   با تكيه
بر اعضاء خود   ،كه عمد  ه توليد  كنند  گان را تشكيل
ميد  هند  ،بصورتكاتاليزورعملکنند  .برايناساس،
بعنوان پيرترين معلم و صنعتگر د  ريا ،از همكاران
انجمن مهند  س��ي د  ريايي د  رخواست ميكنم كه
محد  ود  ه فعاليتهاي خود  ر ا د  ر چارچوب اساسنامه
و بعنوان زيرمجموعههاي وزارت علوم و د  ر راه تعالي
علم و تخصص س��اماند  هي کرد  ه و امور صنفي و
حرفهاي را به انجمنهاي ذيربط واگذار کنند   .اين
تد  اخل (وارد   شد  ن انجمنهاي علمي -تخصصي د  ر
امور اجرايي و توليد  ي) بد  ون ش��ك باعث تضعيف
انجمنه��اي علمي -تخصصي و د  ور افتاد  ن آنها از
ي شد  ه براي تأسيس آنها ميشود  
اهد  اف پيشبين 
از طرفي د  ر رقابت با انجمنهاي صنفي ،باعث عد  م
توسعه صنعت حرفهاي و عمليات ا جرايي ميشود  .
مهمترين اولويتهاي پيش�نهاد  ي شما جهت
بررسي د  ر كميتههاي تخصص همايش و طرح د  ر
قطعنامه پاياني جهت پيگيري چيست؟

به نظر بند  ه قطعنامه بايد   د  اراي فقط سه بند   به
شرح زير باشند  :
الف -ايجاد   زمينه براي انتقال كليه شركتهاي
كش��تيراني و تسهيالت ساخت و تعمير به بخش
خصوصي
ب -ممنوعي��ت س��فارش س��ازههاي د  ريايي و
شناورها به خارج از كشور
ج -و اجرايي نمود  ن قوانين حمايتي مصوب براي
صنعت د  ريا

با توجه به تأكيد   د  ولت جد  يد   و ش�خص رئيس د  ر پايان ،اگر نكته خاص قابل طرح د  يگري د  ر
جمهور بر واگذاري امور به انجمنهاي تخصصي نظر د  اريد   ،عنوان فرماييد  ؟
و علم�ي ،چ�ه راهكارهايي را ب�راي ايفاي نقش از مسؤولين انجمن د  رخواست ميكنم آمارگيري
مؤثرت�ر انجمنه�اي د  ريايي (از جمل�ه انجمن کنند   كه چند   نفر از بخش خصوصي و چند   نفر از
مهند  سي د  ريايي ايران) د  ر اين رزمينه پيشنهاد   بخش د  ولتي د  ر همايش فعلي گرد  شگونه فصل
ميكنيد  ؟
خوب كيش ش��ركت كرد  هان��د   .مالحظه خواهند  
بطور كلي صنعت د  ريا د  ر جهت كارفرمايي
شد  هند  ه كار كامال د  ولتي
و سفار 
و د  ر جهت توليد   نيز د  ولتي -خصوصي است
شد  هند  ه كار ،تمايل كامل
بر اين اساس سفار 
به بازار بينالمللي و خارج از كشور به علل
يد  هد
مختلف از خود   نشان م 
و از طرفي شركتهاي توليد  كنند  ه
وابسته به د  ولت نيز
نگرانيكيفيت
و قيمت تمامشد  ه خود   ند  ارند

فرم��ود   كه واقع��ا همايش محملي ب��راي حضور
كاركنان د  ولت د  ر كيش ،اس��تراحت چند   روزه د  ر
كنار خانواد  ه ،د  ريافت هزينه سفر و فوقالعاد  ه و به
اتكا آن اند  كي خريد   از بازار پررونق جزيره است .بر
اين اساس ،تغيير رويكرد   انجمن مهند  سي د  ريايي
و هد  ايت امور د  ر مس��يرهاي صحي��ح را از هيأت
مد  يره محترم انجمن مهند  سي د  ريايي كه اكثرا از
فرزند  ان و د  انشجويان خود   بند  ه هستند  ،د  رخواست
ميکنم و استد  عا د  ارم كه امور را بشرح كليات اين
گفتگو پيگيري کرد  ه و امور علمي -تخصصي را به
انجمن مهند  سي د  ريايي و امور اجرايي و توليد  ي
را به انجمن صنفي س��ازند  گان شناور ،تجهيزات و
سازههاي د  ريايي ايران سوق د  هند  .
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گل کرم ني ،مديرعامل شرکت آرتميز دريا:

قانون صنايع د  ريايي با تمام ضمائم آن اجرايي شود  
محم��د   رس��ول گل کرم ني ،مد  يرعامل ش��رکت
آرتميز د  ريا که د  ر زمينه طراحي ،مهند  سي و تأمين
تجهيزات صنايع د  ريايي فعاليت د  ارد  ؛ سير فعاليت
اين شرکت را د  ر يکس��ال اخير «نزولي» خواند   و
تصريح کرد   :د  ر کال هيچ قرارد  اد  ي د  ر سال جاري
ند  اشتهايم و فعاليتها مربوط به قرارد  اد  هاي قبلي
بود  ه است .وي د  ليل مش��کالت صنايع د  ريايي را
وجود   تحريم ،عد  م پشتيباني د  ولت از صنعت د  ريايي ،اجراء نشد  ن قانون توسعه
و حمايت از صنايع د  ريايي با نوجه به گذشت بيش از چهارسال از تصويب قانون
د  انست و گفت :موارد  ي چون حمايت از توليد   ملي و کار و سرمايه د  ريايي نيز
د  ر اين صنعت ،فقط د  ر حد   شعار باقي ماند  ه است.
گل کرم ني د  رباره د  اليل اجرايي نشد  ن قانون توسعه و حمايت از صنايع د  ريايي
نيز اظهار د  اش��ت :بازوهاي اصلي قانون که يکي از مهمترينهاي آن صند  وق
توس��عه صنايع د  ريايي بود   که تقريبا بد  ون بود  جه و بد  ون برنامه با شايعات و
واقعيتهاي اد  غام با صند  وقهاي د  يگر وضعيت د  رستي ند  اشت .بازوي د  يگر
يعني شورايعالي صنايع د  ريايي نيز د  ر يک مقطع با حضور معاون اول رياست
جمهوري د  ر اواخر د  ولت د  هم قد  ري فعال ش��د  ؛ ولي مجد  د  ا مانند   گذش��ته
اولويت آن تقليل يافت.
وي بر اين اساس از د  ولت يازد  هم خواست تا قانون توسعه و حمايت از صنايع
د  ريايي را با تمام ضمائم آن اجرايي کند  ؛ به صنايع د  ريايي نگاه ويژهاي د  اشته
باشد   و قوانين و آييننامههاي مکمل قانون موجود   تصويب شود  .
عضو هيأت مد  يره انجمن صنفي سازند  گان شناور ،تجهيزات و سازههاي د  ريايي
ايران همچنين از د  ولت يازد  هم خواست تا تسهيالت بانکي و گمرکي با شرايط
خاص براي بخش د  ريايي د  ر نظر گرفته شود   و د  ر بخشهاي سياستگذاري
و تصميمسازي ،نظرات و حضور NGOها و انجمنهاي صنفي مورد   استفاد  ه
قرار گيرد  .
وي د  ر پايان د  و مورد   زير را براي طرح د  ر قطعنامه پاياني پانزد  همين همايش
صنايع د  ريايي پيشنهاد   کرد  :
 .1اجراي��ي کرد  ن قانون توس��عه و حمايت از صنايع د  رياي��ي و فراهم آورد  ن
تسهيالت بانکي و گمرکي و ايجاد   بازار کسب وکار براي بخشهاي مختلف
 .2بخش د  ريا د  ر برنامههاي د  ولت جايگاه ويژه د  اشته باشد   .زيرا ميتواند   بستر
مناسبي براي اشتغالزايي بخصوص د  ر استانهاي ساحلي و صنعتي باشد  .
گل کرم ني که د  ر جريان پانزد  همين همايش صنايع د  ريايي مسؤوليت برگزاري
برنامه گش��ت د  ريايي را برعهد  ه د  ارد  ؛ د  راينباره توضيح د  اد   :روز پنجشنبه 9
آبانماه با همکاري س��ازمانها و اد  ارات و ارگانهاي ذيربط گش��ت د  ريايي و
بازد  يد   از چند  ين ش��ناور د  ر اس��کله اد  اره بند  ر جزيره کيش پيشبيني شد  ه
اس��ت که بد  ينوسيله کمال تشکر را از همکاري همه د  ستاند  رکاران اين امر
اعالم ميد  اريم.

مدير دفتر طراحي قواي محرکه دريايي سازمان صنايع دريايي:

نقشه راه فناوريهاي د  ريايي تد  وين شود  

محمود   شعباني ،مد  ير د  فتر طراحي قواي محرکه د  ريايي سازمان صنايع د  ريايي،
گفت :اين د  فتر با بهرهگيري از س��رمايههاي انس��اني د  انا و توانا و سازماند  هي و
رهبري مد  برانه د  ر راستاي خلق محصوالت جد  يد   و تقويت بنيه د  فاعي نيروهاي
مسلح ايفاي نقش ميکند   .به گفته وي ،حوزههاي مأموريت د  فتر طراحي قواي
محرکه عبارتند   از :انواع طراحي انواع موتورهاي د  ريايي (د  يزلي ،بنزيني ،توربين گاز
و الکتريکي) سيستمهاي رانش د  ريايي (شفتهاي متحرک و ثابت ،واترجت و )...و
انواع پروانهها .مد  ير د  فتر طراحي قواي محرکه د  ريايي سازمان صنايع د  ريايي اعالم
کرد   :اين د  فتر طراحي پيشرفت قابل توجهي د  اشته و پيشبيني ميشود   که د  ر
سال آيند  ه د  و مورد   از طرحهاي موتور و رانش به توليد   برسد  .
وي د  ر اد  امه مشکالت صنايع د  ريايي را «عد  م وجود   جاذبههاي الزم جهت جذب
و بکارگيري و نخبهها د  ر اين حوزه» و «کمبود   بود  جه براي توسعه آزمايشگاهها
و کارگاههاي مورد   نياز» د  انس��ت و تأکيد   کرد   :بد  ون شک حمايتهاي مالي
د  ولت ميتواند   بخش عمد  هاي از اين موانع را رفع کند   .شعباني د  رباره اقد  امات
انجامشد  ه د  ر جهت تحقق شعار همايش د  وره قبل «بکارگيري توليد  ات ملي
و حمايت از کار و سرمايه ايراني د  ر صنايع د  ريايي و د  ريانورد  ي» نيز توضيح
د  اد   :توجه ويژه به مهند  س��ي مجد  د   و برنامههاي رويش��ي و توسعهاي وزارت
د  فاع د  ر راستاي ارتقاء قابليتهاي هستهاي کوچک کارفرماي د  انش بنيان و
ش��بکه بزرگ و توانا پيمانکاري برگرفته از تد  ابير فرمايشات فرماند  هي معظم
کل قوا (د  امته برکاته) با هد  ف رويکرد   ايجاد   خلق محصوالت جد  يد   د  ر صنايع
د  فاعي از جمله مصاد  يق مهم «حمايت از توليد   ملي و حمايت از کار و سرمايه
ايراني» بود  ه اس��ت .وي د  رباره عملکرد   ش��ورايعالي صنايع د  ريايي نيز گفت:
مطالعه د  قيق د  ر صنايع و مراکز تحقيق و توسعه و د  فاتر طراحي که منجر به
نيازسنجي د  قيق شود   ،بايد   جزء برنامههاي شورايعالي صنايع د  ريايي قرار گيرد  .
د  ر اد  امه فعاليت بايد   نقش��ه راه فناوري تد  وين و اس��تخراج شود   تا به تناسب
آن طي برنامههاي راهبرد  ي و انتخاب اس��تراتژي د  انش��ي مناسب به اهد  اف
کوتاهمد  ت و ميان و د  رازمد  ت د  س��ت يافت .مد  ير د  فتر طراحي قواي محرکه
د  ريايي سازمان صنايع د  ريايي همچنين تأکيد   کرد   :بايد   ارتباط قوي و منطقي
بين بخش خصوصي و صنايع ،مراکز د  انش بنيان ،مراکز تحقيقاتي کشور ايجاد  
ش��ود   تا به شکل مطلوب شبکه بزرگ و توانا د  ر جهت رشد   و اعتالي صنايع
و رفع وابس��تگي گام برد  ارند   .به اعتقاد   وي ،انجمن مهند  س��ي د  ريايي ايران
ميتواند   بعنوان حلقه ارتباط بين صنايع د  فاعي و صنايع د  ريايي کشور با مراکز
تحقيقاتي و د  انشبنيان د  انش��گاهي ايفاي نقش کند   و د  ر شناسايي نيازهاي
صناي��ع و اقد  امات الزم د  ر رفع نيازهاي تحقيقاتي و همچنين معرفي تجارب
علمي و عملي مراکز تحقيقاتي و د  انشگاهي کشور و تسهيل ارتباطات و تباد  ل
اطالعات پررنگ و موثرتر از قبل عمل نمايد   .شعباني د  ر پايان پيشنهاد   کرد  
«شناس��ايي چالشهاي پيشرو د  ر طراحي و تولي��د   موتورهاي د  ريايي» د  ر
قطعنامه پاياني پانزد  همين همايش صنايع د  ريايي گنجاند  ه شود  .

نظ��ام وفا عض��د  ي د  يلمي ،مد  يرعامل ش��رکت
فني و مهند  س��ي فنآويژه که د  ر زمينه طراحي،
مديرعامل شرکت فني و مهندسي فنآويژه :طرحهاي صنفي ،مش��اوره ،ط��رح اعتباري مالي
و س��رمايهگذاري فعالي��ت د  ارد  ؛ گفت :به علت
جايگاهد  ريا وضعي��ت ويژه اقتصاد  ي کش��ور اق��د  ام خاصي
د  ر وزارت صنعت و مؤثري د  ر س��ال گذش��ته د  ر حمايت از توليد  
د  اخلي انجام نگرفته است.
پررنگترشود   وي از د  ول��ت جد  يد   خواس��ت ت��ا صنعت د  ريا
را مکم��ل ايج��اد   کس��ب کار و زمين��ه رون��ق
شماره  /111آبانمـاه  1392صفحه64

اقتص��اد  ي بد  ان��د   و نق��ش پررنگت��ري براي
فعاليته��اي د  ريايي د  ر وزارت صنعت  ،معد  ن
و تجارت د  يد  ه شود   .اين فعال د  ريايي «توسعه
سرمايهگذاري د  ر امر صنايع د  ريايي»« ،توسعه
صنع��ت جهانگرد  ي و گرد  ش��گري کش��ور د  ر
راستاي توسعه صنعت د  ريايي (د  ريا و ساحل)»
و «اختصاص تس��هيالت بانکي د  ر امر توس��عه
صنعت د  ريا با س��ود   صنايع توليد  ي» را بعنوان
اولويتهاي بخش د  ريايي ذکر کرد  .

جامعه د  ريايي ايران يتيم است

Marine Engineering

زير پرچم وزارت درياداري يکسو و با يک زبان مشترک به جلو گام برداريم
عزيزان ،فرصتي فراهم
شد   تا من نيز سهميهر
چن��د   ناچي��ز د  رجهت
تالشهاي پايد  ار و سازند  ه
گروه اقليت��ي قرارگيرم
که ب��ه نظر ميرس��د  
زند  گي خود   را صاد  قانه
کاپيتـان عبد  اهلل ناييني * د  ر اين راه پيش ميبرند  
و بسيار شناخته شد  ه نيز ميباشند   .اجازه ميخواهم از
ذکر آمار و ارقام گيج کنند  ه مسولين و مد  يران د  ولتي
پرهيز کنم زي��را د  ر مصاحبهها ،همايشها و نيز د  ر
مجالت د  ريايي ش��اهد   آن هستيم؛ لذا تالش د  ارم از
واقعيتهاصحبتکنم.
چند   سوال د  ر يک نمونه:
ي آشنا چند   سال
 -1کشتي سازي خليج فارس با نام 
است احد  اث گرد  يد  ه؟
 -2آي��ا تا به ح��ال بود  جهاي که د  ول��ت صرف اين
مجتمع نمود  ه با د  رآمد  ي که د  اشته ،قياس ترازگيري
شد  ه است؟
 -3توليد  ات اين مجتمع د  ر مقايس��ه با يک کارخانه
کشتيس��ازي همرد  ي��ف د  ر ک��ره آيا قاب��ل قياس
ميباشد  ؟
 -4چه سازمان د  ولتي بر سياستگذاري د  ر فعاليت و
توسعه اين مجتمع نظارت ميکند   و انتخاب مد  يران
که مرکز ثقل هر سازمان و ارگاني ميباشد   ،چگونه و با
ي و عملي انتخاب شد  هاند  ؟
چه مشخصات علم 
 -5براي نمونه د  ر ساخت (مونتاژ) کشتيهاي کانتينر
بر صحبتي نميکنيم؛ ولي آيا براي ساخت يک حوض
خشک چند   س��ال زمان و هزينه الزم است؟ اگر د  ر
پي پاسخ باشيم ،ما را به سمت  IDROميفرستند  .
بعد   متوجه ميشويم که او خود   نيز فاقد   صالحيت د  ر
امور د  ريايي است .گهگاه ما شاهد   حضور يک فرد  ي
شاخص ،تحصيلکرد  ه و آشنا به د  ريا هستيم؛ ولي با
يک گل مزرعه گلستان نميشود  .
 -6د  ر اين چند  ين س��ال گذشته د  ر آمد   مجتمع از
شناورهاي خارجي چه مبلغ بود  ه است؟
اجازه ميخواهم به اختصار موارد  ي مهم را که اجما ٌال
د  ر جامعه د  ريايي کشورمان با آن مواجه هستيم ،نام
ببرم:
 -1صنعت نوسازي ،انواع شناورهاي سبک و متوسط
(سياستگذاري و زمانگذاري)
 -2صنعت تعمير و نگهد  اري شناورها (سياستگذاري
و زمانگذاري)
 -3امنيت بناد  ر ،سواحل و تأسيسات فالت قاره
 -4کش��تيراني جمه��وري اس�لامي IRISL
(سياستگذاري د  ر مد  يريت ،عمليات و توسعه)

 -5شرکت نفت کش ايران ( NITCسياستگذاري د  ر
مد  يريت ،عمليات و توسعه)
 -6امر مهم آموزش تخصصهاي د  ريايي د  ر سطوح
مختلف
 -7سياس��تگذاري نح��وه تحويل و بهاي س��وخت
ش��ناورها د  ر آبهاي د  اخلي و خارجي با مش��ارکت
مد  يريت پخش شرکت نفت
 -8بيمه د  ريايي و حمايت سيس��تم بانکي کشور از
جامعهد  ريايي.
 -9حمل و نقل ترکيبي (بحث روز)
 -10آلود  گي د  ريا ( سياس��تگذاري) و بس��يار موارد  
د  يگر
اجازه ميخواهم س��وال کنم ،چه سازماني و ارگاني
مسئوليت رس��يد  گي اين وظايف سنگين د  هگانه و
بسياري د  يگر را د  ارد  ؟
د  ر يک مجله د  ريايي مقالهاي بسيار مفيد   آمد  ه بود   که
نتايج  20همايش ساليانه گذشته را بررسي ميکرد   و
تصميمگيريهاوقطعنامههاهمهتکراريوهيچجنبه
مثبت به همراه ند  اش��ت .د  ر پايان هر همايشي همه
خند  ان و راضي از هم حد  احافظي ميکنند   تا همايشي
د  يگر .نوش��تن و صحبت کرد  ن د  ر مورد   د  ريا و نقش
آن د  ر پيشرفت علوم و صنايع کشورها به گسترد  گي
د  رياها و اقيانوسهاست .گفته ميشود   کشوري که به
د  ريا ارتباط مستقيم ند  اشته باشد   ،اقتصاد   آن بسته و
رونقي نخواهد   د  اشت.
آنچه که بطور خالصه د  ر  10مورد   به عرض رس��يد  ،
تحت پوش��ش يکپارچه هيچ ارگان��ي و د  ر محد  ود  ه
کاري هيچ سازماني نيس��ت .پس از اند  کي مکث و
تفکر به سرنوشت بزرگترين جامعه علمي ،صنعتي،
اقتصاد  ي و امنيتي کشور خواهيم فهميد   که جامعه
د  ريايي ايران يتيم است و بد  ون سرپرست براي ورود  
به د  س��تگاههاي د  ولتي و حف��ظ موجود  يت و اثبات
حقانيت بايد   از کانالهاي متفرقه و با گذش��ت زمان
به جلو رفت که د  ر موارد  ي مهم ،نوشد  ار بعد   از مرگ
سهراب خواهد   شد  .
د  وستان عزيز ما تعد  اد  ي بود  يم که د  ر نيروي د  ريايي
ارتش حد  ود   يکسال قبل از انقالب يک بررسي جالب
به منظور سامان د  هي جامعه د  ريايي و جلوگيري از
خود   س��ري و خود   تصميمگيري بعضي از ارگانها
جلوگيري ش��ود   .حتي د  ر آن زمان طرح سازماني با
حد  اکثر  100نفر را هم پيشنهاد   نمود  يم و نام آن را
گذاشتيم وزارت د  رياد  اري و به مباد  ي ذيربط جهت
مطالعه و اماد  گي براي مراحل بعد  ي ارس��ال شد   .تا
حد  ود  ي سرعت گرفت .انقالب شد   ،جنگ فرا رسيد  
و موضوع به فراموشي سپرد  ه شد   .سال گذشته مقاله
اي از طرف اينجانب د  ر مجلهاي به مناسبت همايش

س��اليانه و د  ر ارتباط با اين موضوع به چاپ رسيد   و
مصاحبهکنند  ه محترم بسيار عالي آن را پرورش د  اد  ه
بود   و بر من منت گذاشته بود  ؛ پاسخي از جناب آقاي
زيرکچيانزاد  ه د  ر گفتوگو با ماهنامه مهند  س��ي د  ر
ش��ماره  107شنيد  ه شد   .ايش��ان فرمود  هاند  « :بيش
از وزارت د  رياي��ي ،ب��ه عزم ملي ني��از د  اريم»( .البته
خوشبختانهايشانمنکرايد  هوزارتد  رياد  ارينيستند  ).
اگر به مجالت انجمن مهند  سي نگاهي د  اشته باشيم،
به آشفتگي وضعيت کنوني جامعه د  ريايي خواهيم
رسيد   .آقاي مهند  س حسنرضا صفري رئيس هيأت
مد  يره انجمن مهند  سي د  ريايي د  ر مجله بند  ر و د  ريا
صفحه  18به زيبايي تمام خ ٌ
ال و موانع د  ر راه پيشرفت
اقتصاد   د  ريايي کشور چنين بيان ميکند  :
وجود   مباد  ي و متوليان مختلف و موارد  ي د  ر سطح و
بخشهاي مختلف د  ريايي کشور از قبيل:
 د  بيرخانه ارگانهاي د  ريايي اتحاد  يه مالکان کشتي ايرانشورايعالياقيانونشناسي شورايعالي صنايع د  ريايي سازمان بناد  ر و د  ريانورد  ي سازمان حفاظت از محيط زيست انجمن مهند  سي و د  ريايي ايران وزارت کار و امور اجتماعي وزارت صنعت ،معد  ن و تجارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوريکه هر کد  ام به نحوي فعاليتهاي متد  اخلي د  ارند  .
حاال با اين مختصر که قطرهاي از يک اس��تخر بود  ،
آيا براي حل اين مش��کالت به راهي جز وجود   يک
سرپرست و بگونهاي «وزارتخانه» که اين مجموعه و
کل ارگانها را سياستگزاري نمود  ه و از خود  سريها
و ولخرجيهاي بعضي ارگانهاي د  ريايي جلوگيري
نمايد   و ساماند  هي کند   ،ميتوان يافت؟ مجلس کنوني
کشورمان اعالم نمود  ه که وزارت د  ريايي را پذيرفته و
آماد  ه د  ريافت پيش��نهاد   و يا اليحهاي د  ر اين مورد   از
جامعه د  ريايي است .لطفا بياييد   باهم به نجات جامعه
د  ريايي خود   برويم و زير پرچم وزارت د  رياد  اري يکسو
و با يک زبان مش��ترک به جلو گام برد  اريم و از هرز
رفتن سرمايه کشور و زمان باارزش جلوگيري نماييم.
ما نگران رفتار گذشته سه ارگان هستيم که بازهم مانع
پيشرفت شوند   زيرا اينکه آزاد  ي و خود  مختاري خود   را
از د  ست خواهند   د  اد   ،برايشان گران تمام ميشود   .مهم
نيس��ت که تاکنون چه بر سر اين جامعه بزرگ کشور
آمد  ه است .چرا تاکنون فعاليتهاي اعالمشد  ه هر يک از
ارگانها و مصاحبهها بجز تبليغ خود   مد  يران براي مطرح
شد  ن د  ر جامعه و حفظ موقعيت خود   نبود  ه است؟
* مد  يرعامل شرکت کشتيراني و خد  مات فراساحلي د  لفين
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ايزديان ،مديرعامل شرکت خدمات دريايي و بندري فارسيسان آسيا:

بخش خصوصي از فعاليتهاي د  ريايي فراري شد  ه است
و خارج از كشور د   ر زمينه امور فراساحل ،خد   مات
كشتيراني و س��احلي و امور تأسيسات د   ريايي و
ارائه خد   مات فني و مهند   سي و پشتيباني به كليه
شناورها و اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره اد   وات
و تجهيزات د   ريايي د   ر قالب سرمايهگذاري
برنامههاي آتي شركت نيز عبارتند    از:
 بررسي خريد    و تملک  48هکتار زمين د   ر منطقهآزاد    انزل��ي براي ايج��اد    پايانه تخليه و بارگيري و
ايجاد    مخازن نفتي
 سرمايهگذاري و مشاركت د   ر نجات كشتيها سرمايهگذاري د   ر منطقه ويژه اقتصاد   ي بيرجند   به وسعت  450هکتار
 مشارکت د   ر تأمين شناورهاي خد   ماتي مورد    نيازسکوهاي نفتي
 سرمايهگذاري و مشارکت د   ر تأمين شناورهايخد   مات��ي و تجهيزات مبارزه با آلود   گي ش��رکت
حفاري نفت شمال
سعيد   ايزد  يان ،معاون سابق امور د  ريايي س��ازمان بناد  ر و د  ريانورد  ي ،حد  ود   د  و
 س��رمايهگذاري و مشارکت د   ر سوخترساني بهس��ال اس��ت که پس از خروج از اين س��ازمان د  ر مقام مد  يرعاملي شرکت خد  مات
كشتيها
د  ريايي و بند  ري فارسيسان آسيا که زيرمجموعه د  ريايي هلد  ينگ حملونقل توسعه
 بررسي براي سرمايهگذاري و مشارکت د   ر پايانهترابر ايرانيان محسوب ميشود  ؛ فعاليت د  ارد   .وي د  ر اين گفتوگو با تشريح فعاليتها
صاد   رات مواد    معد   ني د   ر بند   ر شهيد    رجايي
و برنامههاي اين شرکت د  ر بخشهاي د  ريايي و بند  ري از د  ولت يارد  هم خواسته تا
 بررسي براي سرمايهگذاري و مشارکت د   ر پايانهزمينه جذب د  وباره بخش خصوصي به فعاليتهاي د  ريايي را فراهم کند  ؛ بخشي که
صاد   رات مواد    معد   ني د   ر بند   ر امام خميني
به اعتقاد   ايزد  يان د  ر اين سالها از فعاليتهاي د  ريايي فراري شد  ه است.
خوشبختانه د   ر يك سال گذشته تالشهاي خوبي
آق�اي مهن�د   س! ابت�د   ا د   رب�اره ح�وزه اصلي بند   ر و ترمينال ،تخليه و بارگيري ،بار بري ،صفافي ،ب��ه انجام رس��يد   ه و با تمركز بر ام��ور زيربنايي و
اصالحات ساختاري مهمي كه انجام شد   ه ،انشاءاهلل
فعاليتهاي ش�رکت فارسياس�ان آسيا توضيح بار شماري و نگهد   اري انواع کاالها
د   هيد    و اينکه طي يک سال گذشته ،روند    فعاليت  -حملو نقل ترکيبي و چند    وجهي و فوروارد   ي د   ر آيند   ه شاهد    ثمرات اين اقد   امات خواهيم بود   .
 خد   م��ات مش��اورهاي د   ر خص��وص موضوعات مش�کالت اصلي مبتالبه آن شرکت و مجموعهآن چه سيري د   اشته است؟
صناي�ع د   ريايي کش�ور را د   ر مقط�ع کنوني چه
شركت فارسيسان آسيا با سرمايهگذاري زيربنايي د   ريايي و بند   ري
د   ر بخ��ش د   ريايي و بند   ري ،د   ر تالش اس��ت تا با شركت فارسيسان آس��يا با اتكا به توان د   اخلي و ميد   انيد   ؟ د   ستگاههاي د   ولتي چه اقد   امات مؤثر
فراهم س��اختن تجهيزات و تأسيس��ات مد   رن و با بهرهگيري از توانمند   ي شركتهاي زيرمجموعه و مش�خصي را د   ر اين زمين�ه ميتوانند    صورت
د   هند   ؟
تخصصي ،د   ر اختيار گرفتن نيروي انساني متعهد    ،خود    ،توانسته اقد   امات زير را بهانجام برساند   :
حرفهاي و متخصص و تأمين منابع مالي مورد    نياز - ،سوخترس��اني د   ر ش��بكه حملونقل د   ريايي يكي از چالشهاي مهم صنايع د   ريايي و اين شركت
بعنوان يكي از اعضاي جامعه د   ريايي و بند   ري ايران،
د   ر زمره شرکتهاي طراز اول ،صاحب نام ،معتبر توسط كشتي جنيوس سان
بهره ور و س��ود    د    ه کش��ور د   ر زمينه کشتيراني - ،خريد    د   و فروند    شناور  CREW BOATكاتاماران ع��د   م تمركز كليه امور مرتبط ب��ا د   ريانورد   ي د   ر
يك مجموعه مشخص است .امروز سياستگذاري
خد   م��ات د   ريايي و فراس��احل و خد   مات بند   ري نپتون  1و  2از شركت بوت سرويس نروژ
و لجس��تيک باش��د    .زمينههاي مشخص فعاليت  -سرمايهگذاري د   ر س��اخت مخازن و د   وشهاي د   ر زمينه صناي��ع د   ريايي د   ر يك وزارتخانه انجام
تخليه محموالت نفت��ي د   ر بند   ر چابهار ،ترانزيت ميش��ود    ،مد   يري��ت حاكميت��ي د   ريان��ورد   ي و
شركت فارسيسان آسيا عبارتند    از:
 کشتيراني و حملونقل د   اخلي و بينالمللي بار گازوئيل و صاد   رات فرآورد   ههاي نفتي به افغانستان بن��د   رد   اري د   ر يك وزارتخانه د   يگر و البته فعاالند   ريايي و بند   ري نيز بهطور پراكند   ه تالش ميكنند   
و مسافر
توسط شركت مرجان جنوب شرق
 ايجاد    پايانه  25هكتاري د   ر بند   ر ش��هيد   رجايي تا با اتكا به تواناييهاي متفرق بخشهاي مختلف نمايند   گي کشتيراني خد   مات د   ريايي و فراساحل شامل يد   ککشي ،جه��ت ارائه خد   مات به كانتينره��اي پر ،خالي و مرتبط ب��ا صنعت كش��تيراني ،ام��ورات خود    راراهنمايي ،سوخترس��اني ،آبرس��اني ،اليروبي و يخچالي و همچنين عمليات استافينگ و استريپ بهنحوي پيش ببرند    .بد   يهي است كه با اين شيوه
مد   يريت ،انتظار حركت منسجم و برنامهريزي شد   ه
هيد   روگرافي ،تجسس و نجات ،استخراج شناورهاي توسط شركت خط نقرهاي قشم
مغروق ،تد   ارکات و جمعآوري ضايعات کشتيها  -س��رمايهگذاري و مشاركت با كليه شركتهاي د   ر امور د   ريايي و بند   ري ،انتظاري بيهود   ه اس��ت؛
 خد   مات بند   ري و لجس��تيکي از قبيل مد   يريت تجاري و موسس��ات خصوصي و د   ولتي د   ر د   اخل چرا كه سياس��تهاي راهبرد   ي اين وزارتخانهها وشماره  /111آبانمـاه  1392صفحه66
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س��ازمانها ،گاه با يكد   يگر د   ر تضاد    است و همين اين شورا د   ر اين مد   ت چيست و چه د   اليلي را د   ر
تضاد   ها ،باعث ميشود    د   ر خوشبينانهترين حالت ،فعال نشد   ن آن مؤثر ميد   انيد   ؟

كارآيي پايين بيايد    و د   ر شرايط واقعبينانه ،منجر به
انجام اقد   امات نامعقول و عواقب جبرانناپذير براي
اقتصاد    كشور شد   هاست.
بعنوان نمونه ش��ما به وضعيت س��اخت كشتي
د   ر كش��ور توجه كنيد    تا ببيني��د    كه با وجود   
اد   عاي س��ازمانها و مقام��ات مختلفي كه د   ر
اين زمينه منش��أ اثر هس��تند    ،همچنان د   رجا
ميزنيم و متأسفانه با وجود    انتقال د   انش فني
س��اخت كش��تي به د   اخل و د   ر اختيار د   اشتن
نفرات توانمند    د   ر اين زمينه ،هنوز نميتوان به
اين صنعت با د   يد    كاربرد   ي نگاه كرد   ؛ چرا كه
هزينهها و زمان ساخت آن قد   ر باال و د   ر قياس
با اس��تاند   ارد   هاي جهاني غيرمنطقي است كه
هر سرمايهگذاري ناچار ميشود    به شركتهاي
خارجي متوس��ل شود    .د   ليل اصلي اين ضعف،
با وج��ود    تالشهاي��ي كه همه د   س��تگاههاي
مرتبط ميكنند    ،عد   م سياس��تگذاري يكپارچه
و صحيح ،نبود   ن حمايت مناس��ب از اين بخش
و عد   م توجه به د   انش و فرآيند   هاي كاري روز
د   ر اين زمينه است.

ش�عار همايش د   وره قبل «بکارگيري توليد   ات
ملي و حمايت از کار و س�رمايه ايراني د   ر صنايع
د   رياي�ي و د   ريان�ورد   ي» ب�ود    .آيا د   ر يک س�ال
گذشته ،آن ش�رکت /مرکز با اقد   امات مشخصي
د   ر جه�ت «حماي�ت از توليد    مل�ي و حمايت از
کار و س�رمايه ايراني» برخورد    د   اشته است؟ چه
اقد   اماتي را د   ر تعارض با اين امر ،از سوي ارگانها
و د   ستگاههاي د   ولتي شاهد    بود   هايد   ؟

البته د   ر تالش براي همگام ش��د   ن با اين ش��عار،
بس��ياري از وزارتخانهها و سازمانها تالشهايي را
بهخرج د   اد   ند    ،اما متأسفانه بهد   ليل ناهماهنگي و
ناهمگوني د   ر انجام اين امور ،نتايج د   لخواه بهد   ست
نيامد   هاس��ت .د   ر واقع آنچه بايد    بيش از پيش به
آن توجه شود    ،همين هماهنگي ارگانهاي د   ريايي
اس��ت .هماهنگي فقط د   ر امور اجرايي نيست؛ د   ر
شؤون د   يگري نيز قابليت بروز و ظهور د   ارد    .آنچه
امروزه بايد    بي��ش از پيش مورد    توجه قرار گيرد   ،
ض��رورت ايجاد    هماهنگي د   ر تمامي س��طوح ،از
تد   وين استراتژي مشترک جامعه د   ريايي گرفته،
تا تصميمس��ازي ،اجرا ،پايش ،نظ��ارت و اصالح
رويههاي جاري اس��ت .ارگانه��اي د   ريايي بايد   
بتوانند    بهمثابه اعضاي يک پيکر واحد    ،برنامهريزي
هماهنگ و همراستا د   اشته باشند    تا تمامي آنها با
س��رعت متناسب رشد    کنند    ،چرا که د   ر غير اين
صورت ،امکان تد   اوم حيات ،توسعه و بهبود    براي
اين پيکر واحد    فراهم نخواهد    شد   .

بطوركل��ي با توج��ه به موقعيت خاص كش��ور و
همچنين اهميت موضوعات مربوط به صنعت د   ريا
د   ر اقتصاد    ،حملونقل ،نفتوگاز ،موضوعات نظامي
و همينطور بحث توسعه د   ريامحور ميبايست به
ح��وزه د   ريا و د   ريانورد   ي به ش��كل اس��تراتژيك
نگريست .با عنايت به اينكه حوزه د   ريا حاكميتي
اس��ت نقش د   ولت با حضور قوي و پررنگ بخش
خصوص��ي د   ر پيش��برد    اهد   اف ،سياس��تگزاري،
س��رمايهگذاري ،تس��هيل و ريلگذاري د   ر جهت
اج��راي بهينه و به موقع طرحها و پروژهها ،جذب
منابع د   اخل��ي و خارج��ي ،واگذاري ام��ور قابل
واگذاري به بخش خصوصي كارآمد    ،قوانين فراگير
و مناسب بسيار مهم و حياتي است .لذا با توجه به
اعضاي تشكيلد   هند   ه شورايعالي صنايع د   ريايي
كه ش��امل مقام اول اجرايي كشور ،وزرا و معاونان
رئيسجمهور و ...اس��ت؛ اهمي��ت موضوع كام ً
ال
مشخص و تشكيل اين شورا يك گام مثبت و مهم
تلقي ميشود    .ليكن فعال شد   ن و مؤثر بود   ن شورا
مستلزم ايجاد    شرايط و د   رك اهميت حوزه د   ريا د   ر
مقام عمل است .با عنايت به اهد   اف شورا د   ر حوزه
سياس��تگزاري،هماهنگي بي��ن نهاد   هاي اجرايي
مسؤول ،تهيه اس��ناد    باالد   ستي ،تصويب قوانين،
لزوم هماهنگي يكس��ان بين موضوعات مذكور و
پيشبرد    اهد   اف بصورت يكنواخت ضروري به نظر
ميرسد    .حركت به سمت اهد   اف واحد    ،همافزايي،
اس��تفاد   ه از ظرفيتهاي موجود    و تعامل با د   نيا
د   ر خصوص بروز كرد   ن تكنولوژي ،استفاد   ه بهينه
از منابع انس��اني و همانطور كه ذكر ش��د    از همه
مهمتر نقش د   ول��ت د   ر حمايت از اين بخش د   ر
حوزه قوانين ،سرمايهگذاري ،جذب منابع د   اخلي
و خارجي و ضمانت اجرايي تصميمات شورايعالي
صناي��ع د   ريايي د   ر موفقيت ش��ورا مفيد    و مؤثر
خواهد    بود   .

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻴﻢﺑﻨﺪﻯ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ،ه��م ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ و هم مفه��وم خصوصيسازي ﺑﻪﺷﺪﺕ
ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺁنک��ه  90ﺩﺭﺻﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭ ﻭﺍﺭﺩ��ﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎﺩ��ﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ،
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺳﻮﺩ��ﺁﻭﺭﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ د   ر فعاليته��اي د   ريايي و
بند   ري ﺗأﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .لذا بايد    با ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ فعاليته��اي ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ،زمين��ه پويايي و رشد    جامعه د   ريايي و
بند   ري كشور فراهم شود   .

ب�ا توج�ه به تأکي�د    د   ول�ت جد   يد    و ش�خص
رييسجمه�ور بر واگ�ذاري امور ب�ه انجمنهاي
تخصصي و علمي ،چه راهکارهايي را براي ايفاي
نقش مؤثرتر انجمنهاي د   ريايي (از جمله انجمن
مهند   سي د   ريايي ايران) د   ر اين زمينه پيشنهاد   
ميکنيد   ؟

بد   ون شك فعاليت انجمنهاي تخصصي و علمي،
ب��ازوي مشورتي ارگانه��اي ذيربط و البته بخش
خصوصي هستند    و هر چه اين انجمنها توانمند   تر و
بهتر عمل كنند    ،د   ستاورد   هاي علمي و تجربي ايشان
ميتوان��د    د   ر اختيار آحاد    فعاالن صنعت كشتيراني
قرار گيرد    .ام��ا اين انجمنها بايد    سازوكار مناسبي
براي بهكارگيري و جل��ب مشاركت متخصصان و
زبد   گان جامعه د   ريايي د   اشتهباشند    .بهنظر ميرسد   
كه بسياري از اين انجمنها توان مالي كافي براي اين
كار ند   ارند    يا با محد   ود   يتهاي د   يگري مواجهند    و د   ر
نتيجه ناچارند    عالوه بر تالش براي تأمين منابع مالي
مورد    نياز ،با وضعيت حد   اقلي به فعاليت خود    اد   امه
د   هند    .د   ر چنين شرايطي ،عد   م استقالل مالي باعث
ميشود    برخي از انجمنهاي مذكور به بيراهه كشيد   ه
شوند    و يا اهد   اف انحرافي را د   نبال كنند    .وجود    يك
سازوكار حمايتي مناسب يا يك صند   وق پشتيبان
ميتواند    استقالل عملكرد   ي اين انجمنها را تضمين
با توجه به آغاز به کار د   ولت جد   يد    و تأکيد    اين كند    و د   غد   غه اصلي ايشان را بهجاي مسائل جانبي و
د   ولت بر توجه به بخش خصوصي ،چه انتظاراتي فرعي،برارائهراهنماييهايتخصصيوپيشنهاد   هاي
را از اي�ن د   ول�ت و وزارتخانههاي مرتبط با حوزه علمي به كليه فعاالن جامعه د   ريايي متمركز سازد   .

د   ريايي د   اريد   ؟
و سؤال آخر .مهمترين اولويتهاي پيشنهاد   ي
انتظار اين اس��ت ك��ه د   ولت جد   يد    ،ب��ا توجه به ش�ما جه�ت بررس�ي د   ر کميتهه�اي تخصصي
توانمند   يها و جايگاه حائز اهميت بخش خصوصي ،همايش و طرح د   ر قطعنامه پاياني جهت پيگيري
بخ��ش غيرد   ولتي و تعاون ،ب��ا حمايت صحيح و چيست؟

هد   فمند    ،امكان فعاليت منطقي و متناس��ب اين
بخش را فراهم آورد    تا عالوه بر س��بک و چاالكي
د   ولت ،ام��ور اجرايي ب��ا كيفيت باالت��ر و هزينه
پايينت��ر بهانجام برسند    .متأسفان��ه ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ
ﺍﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ش��د   ه ﻭ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻓﺮﺍﺭﻯ شد   هاند    .اهميت اين موضوع د   ر ﺍﺻﻞ
با پاي�ان کار د   ول�ت د   هم ،ش�ورايعالي صنايع  44ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ني��ز مورد    تأكيد    قرار گرفته و بر
د   ريايي گزارش�ي از فعاليتهاي خ�ود    را د   ر طول اين اساس ،ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺑﺎﺯ است ،اما
اين د   وره منتش�ر کرد    .ارزيابي ش�ما از عملکرد    ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺗأﻛﻴﺪﺍﺕ ﻭ تسهيالت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﻣﺘأﺳﻔﺎﻧﻪ

اتخ��اذ راهبرد    مناسب جهت مقابله با تحريمهاي
بينالمللي و كاهش آثار آنها ،توجه هرچه بيشتر به
ضرورت هماهنگي بين ارگانها و صنايع د   ريايي ،د   ر
پيش گرفتن رويكرد    علمي براي مقابله به مشكالت
و تالش جهت بهبود    مستمر د   ر فرآيند   هاي كاري
و ايجاد    يك ساختار قانوني متمركز براي مد   يريت
امور د   ريايي و صنعت كشتيراني و صنايع د   ريايي
د   ر كشور از جمله موارد   ي هستند    كه بايد    به آنها
توجه ويژه شود   .
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مسع��ود پلم��ه ،مديرعامل شرک��ت کشتيراني و
حملونقل بينالملل��ي آراباختر با بيان اينکه «اين
شرک��ت يک مجموعه لجستيکي است که تمامي
خدمات حملونقلي ،بندري ،گمرکي و ....را در سطح
بينالمللي ارائه ميکند» ،قابليتهاي عملياتي اين
شرکت را در بخشهاي حمل و نقل (دريايي :ملکي
– اجارهاي ،هوايي :ف��ورواردري ،جاده اي :ملکي –
اجارهاي و ريلي :ف��ورواردري – کريري) ،خدمات
لجستيکي(محوطهداري،تخليهوبارگيري،انبارداري
و بستهبن��دي کاال ،ترخيص کاال ،ام��ور ترانزيتي،
بيم��هاي ،مالي و مشاوره فني) ذک��ر کرد و گفت:
متأسفانه در سال پيش با توجه به محدوديتهاي
اعمالي حاصل از تحريمهاي بينالمللي بخصوص در
امور مالي و دريانوردي با مشکالت بيشتري مواجه
شديم و صد البته هيچ گاه از پا در نخواهيم آمد و
خستگي ناپذير به پيش خواهيم رفت.
وي افزود :طبيعتا يکي از اساسيترين مشکالت ما
نوع رفت��ار مسؤوالن و متوليان بعضي از سازمانها
و ارگانه��اي ذيمدخل در صناي��ع دريايي است.
سازمانهاي مذکور صرفا ب��ر قواعد يکطرفه بازي
پافشاري کرده و منافع طرف مقابل را به هر قيمتي
ناديده ميگيرند .در حاليکه يک پايه اصلي اقتصاد
ب��ر عملکرد و دوش ما است��وار است .اميد است در
دولت جديد روحيه تقابل و تعارض تبديل به تعامل
و اعتدال شود.
پلم��ه در ارزيابي فعاليته��اي شورايعالي صنايع
دريايي گفت :وج��ود شورايعالي صنايع دريايي در
چارت سازماني يک وزارتخانه يا تحت عناوين ديگر
به خودي خود مزيتي براي پيشبرد اهداف اقتصاد
تلقي نخواهد گش��ت .زماني ميتوان به اين اعتقاد
دست يافت که فلسفه وج��ودي اين شورا مزيد بر
ترق��ي و ممد حيات صنايع درياي��ي خواهد بود و
متوليان شورا سعي و همتي عيني بر اجراي قوانين
مصرح و مدون بمنظور دستيابي به اهداف شورا ،به
منصهظهوربرسانند.
وي اف��زود :آنگاه که آثار عملي و شهودي از اجراي

پلمه ،مديرعامل شرکت کشتيراني و حملونقل بينالمللي آراباختر:

اولين انتظار از دولت يازدهم
مرزبندي شفاف با بخش خصوصي است

اي��ن قوانين به دست نميآيد؛ در نتيجه بود و نبود
ش��ورا تأثيري بر بهبود و عملک��رد صنعت دريايي
نخواه��د داشت و از سوي ديگر ،ارائ��ه آمار و ارقام
امروزه هنري است که ديگر از مشروعيت عمومي
برخ��وردار نيست .زيرا هم��ه دانستهايم زماني اين
قبيل گزارشها بکار ميآيد که خروجي و بازخورد
امور مرتبط مانند حذف ماليات ،ميزان سود و بهره
بانکي ،مدت زمان باز پرداخت تسهيالت ،تخفيفات
گمرکي و ...داراي سابقه اجرايي و عملي در صنعت
دريايي و دريانوردي باشد؛ وگرنه کلمات نوشته شده
بر کاغذي بيش تلقي نخواهد گشت.
مديرعامل شرکت آراباختر با اشاره به اينکه «تعامل
فيمابيندولتپيشينوبخشخصوصيفاقدتعريف

و نظام مشخص ب��وده است» ،توضيح داد :عليرغم
تأکي��د صريح قانون اساسي در اصل  ،44متأسفانه
تصديگري دولت در اکثر قريب باتفاق امور مشهود
و بهجرأت ميتوان گفت در بسياري از امور اقتصادي
نه تنها موجب ترقي و حرک��ت در ميل به اهداف
سند چشمانداز نبوده ،بلکه در بعضي شقوق شاهد
پسرفتبودهايم.
وي بر اين الساس تأکيد کرد :اولين انتظار از دولت
يازدهم ،مرزبندي شف��اف فيمابين توان و جايگاه
بخ��ش خصوصي و دول��ت ،در زم��ره بديهيات و
ضروريات تلق��ي خواهد گشت .البته پيشنهاد اين
مرزبن��دي نه از باب تقابل بلک��ه از منظر شناخت
وظاي��ف ،حدود اختي��ارات و بطبع تعامل طرفين

مديرعامل شرکت پارس کشتي پوالد:

صنايعدرياييبيماريداريم

رضا خوشيده ،مديرعامل شرکت پارس کشتي پوالد
ک��ه در حوزه ساخت ،تعمي��ر و اسکراپ شناورهاي
فلزي فعاليت دارد ،گفت :عدم ثبات قيمت آهنآالت،
الکترود و وسايل مورد نياز ساخت شناور از مشکالت
کنوني صنايع دريايي است.
وي با بي��ان اينکه «در حال حاض��ر صنايع دريايي
بيماري داريم» ،تصريح ک��رد :ساخت يک شناور با
ظرفيتهاي متفاوت بيش از ي��ک تا دو سال طول
ت هي��چ شرکتي مايل به
ميکش��د و با نوسان قيم 
عقد ق��رارداد نيست .بنابراي��ن ،دستگاههاي دولتي
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باي��د در وهله اول ثبات قيمتها در توليدات داخلي
اتخ��اذ کنند ،مثل آهن که م��واد مصرفي اصلي هر
کشتيسازياست.
وي با بيان اينکه شعار همايش دوره قبل «بکارگيري
توليدات ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني در صنايع
دريايي و دريانوردي» متاسفانه محقق نشد؛ دليلرا آن
دانست که «دستگاههاي دولتي در سياستهاي خود
موفقنبودند».
خوشيده بر اين اساس از دولت يازدهم خواست تا در
جهت ايجاد و امکانات اشتغال براي هزاران کارگر و

Marine Engineering
خواهد بود .با اجراي مطالب مذکور طبيعتا استراتژي
دستيابي به اهداف سند چشمانداز روشن و بهدور از
هرگونه تداخل قابليت اجرا خواهد داشت.
پل مه افزود :اگر ما اين موارد را در قالب رفتار سازماني
تشريح کنيم ،حال نوبت به ساختار سازماني خواهد
رسي��د .ساختار نيز همانند رفت��ار سازماني از عيوب
بالفعل و بالقوه برخوردار است .اعالم پذيرش و مدخليت
انجمنها و واگذاري امور به آنها يک امر پسنديده و در
تماميکشورهاي توسعه يافت��ه و حتي در کشور در
ح��ال توسعه و فاقد مزيتهاي کشور ما (ترکيه) اين
اتف��اق از  3دهه قبل شکل گرفت��ه است .دوستان ما
مقاومت اتحاديه کاميونداران ترکيه در برابر دولت وقت
(ترکيه) پيرامون انتقال کاال به ايران (در زمان جنگ) را
حتما به ياد دارند که نتيجتا دولت در برابر اتحاديه سر
خم کرد و حرف اتحاديه به کرسي نشست.
وي ب��ا اشاره به اظه��ارات رييسجمه��ور مبني بر
واگذاري امور به انجمنهاي علمي و تخصصي تأکيد
کرد :فرمايش جناب آق��اي روحاني ،رياست محترم
جمهوري،را ميتوان شرط الزم و ايمان قلبي ايشان
به حضور و فعاليت انجمنها دانست؛ ولي شرط کافي
در جايي ديگر شکل خواهد گرفت .ساختار فعلي از
قابليت الزم برخوردار نيست .پس بايد تجديد ساختار
را بعنوان اولويت��ي ديگر مدنظر واقع داشت .ساختار
وجود همسان دولت و بخش خصوصي را بايد تعميم
دهد .در اين حالت ساختار از مشروعيت الزم برخوردار
ميشود ،ولي هنوز بشرط کافي دست نيافتهايم .اينجا
باور قلبي دولتمردان نقش اصلي را در تفويض اختيار،
انتقال مسؤوليت و بالطبع عدم تداخل امور را ميطلبد.
در اين صورت ميتوان يقين داشت ساختار سازماني
ما از جامعيت نيز برخوردار شود .زيرا تمام توان بخش
خصوصي با باور دولت به منحصه ظهور رسيده و حال
دولت بعنوان بهترين حامي ،از عقبه بخش خصوصي
پشتيباني بعمل خواهد آورد.
مديرعام��ل شرکت آراباختر در پايان خواستار تأکيد
هماي��ش صناي��ع دريايي بر «مقابله ب��ا تحريمهاي
دريايي ،بانکي و تجاري» شد.
نيروي فعال اين صنعت و حمايت از شرکتهاي دولتي
و خصوصي اقدام کند.
خوشي��ده همچنين ب��ر اعطاي اختي��ارات مستقل
به انجمنه��اي دريايي تأکيد کرد و گف��ت :در اين
صورت ،آنها خواهند توانست در رفع مشکالت صنعت
کشتيسازي و بررسي نياز کشور به تعداد شناورهاي
الزم در چن��د سال آينده و پرداخت وامهاي کمبهره
در ساخت و تکميل کارخانجات موجود کشتيسازي
حرکتکنند.
اي��ن کشتيساز با اشاره به اينک��ه تمام صنايع مثل
زنجيره به ه��م متصل هستند؛ گفت :ب��راي بهبود
فعاليتهاي صنعتي بايد ثبات نرخ ارز ،ثبات قيمت
اجن��اس و توليدات داخلي حداق��ل براي يک سال و
نظارت بر بازار داخلي مورد توجه قرار گيرد.

ضيايي ،مديرعامل شرکت صنعت دريايي فناوران سيراف:

«حمايت از توليد   ملي» د  ر حد   شعار همايش ماند  !

حسن ابراهيمپور ضياي��ي ،مد  يرعامل شرکت
صنعت د  ريايي فن��اوران سيراف که د  ر زمينه
ساخت شناورهاي سب��ک از جنس آلومينيوم
و ف��والد   و همچنين ح��وزه ساخت تجهيزات
د  رياي��ي ،ح��وزه انرژيهاي پ��اک و خد  مات
د  رياي��ي فعالي��ت د  ارد   ،گف��ت :عليرغم کليه
محد  ود  يتهاي منتج از تحريمهاي بينالمللي
اي��ن شرکت د  ر يکسال گذشت��ه ،فعاليتهاي
تحقيقاتي-توليد  ي خود   را د  ر حوزههاي شناور
و تجهيزات همگام ب��ا نيازهاي جد  يد   صنايع
د  ريايي د  ر جهت جايگزيني تجهيزات تحريمي
بهعمل آورد  ه است.
ضيايي که شرکت تحت مد  يري��ت وي از سوي
انجمن مهند  سي د  ريايي ايران بعنوان صنعت برتر
د  ريايي بخش خصوصي معرفي شد  ه ،با قد  رد  اني
از اي��ن انتخ��اب تصريح کرد   :انتخ��اب و معرفي
شرکته��اي برتر صناي��ع د  ريايي فعاليت بسيار
مثب��ت و کاراي انجمن بود  ه ک��ه اگر قانونمند   و
براس��اس ضوابط صورت پذيرد   ،ميتواند   د  ر رشد  
و صنعت د  ريايي و ايجاد   انگيزههاي الزم د  ر ميان
شرکتهاي فعال مثمرثمر واقع شود  .
وي همچني��ن د  رباره مسايل و مشکالت کنوني
صنعت د  ريايي کشور گفت :توقف و کند  ي شد  يد  
صنايع د  ريايي (خصوصا بخش د  ولتي) به واسط
محد  ود  يته��اي مالي و تحريم ک��ه عمال چرخ
فعالي��ت صنعت د  رياي��ي را د  ر کشور کند   کرد  ه
است .متأسفانه به علل مختلف د  ر انتهاي فعاليت
د  ولت د  هم کليه د  ريچههاي اميد   کمک د  ولت به
صنعت نيز عم�لا با بيتفاوتي د  ولت بسته شد   و
شايد   علت اصلي کند  ي شد  يد   فعاليتهاي د  ريايي
هم��ان عد  م حمايت و توجه د  ولتم��رد  ان به اين
صنعت بود  ه است.
ضيايي د  رباره ميزان تحقق شعار همايش د  وره قبل
«بکارگيري توليد  ات ملي و حمايت از کار و سرمايه
ايراني د  ر صنايع د  ريايي و د  ريانورد  ي» نيز اظهار
د  اشت :حمايت د  ريافتي ما ،توجه مشتريان به ما
و ارزش نه��اد  ن به فعاليتهاي مستمر ما د  ر رفع
نيازمند  يه��ا با توجه به تحريمهاي موجود   بود  ه
است و عمال هيچگونه حمايتي از طرف سازمانها،
بانکها ،د  ولت و د  يگر نهاد  ها به اين شرکت انجام
نشد   و شع��ار مطروحه د  ر همايش قبل صرفا د  ر
چارچوب شعار مطرح شد  .
وي د  رباره انتظارات صنعت د  ريايي کشور از د  ولت
جد  يد   نيز گفت :انتظار حمايت بايد   د  ر چارچوب
برنامه تضمين شد  ه صنايع د  ريايي صورت پذيرد  .
اما نگاه حمايت��ي د  ر چارچوب اعتبارات از طرف
نهاد  هاي اعتب��اري و بانکي براي شرکتها بويژه

شرکتهاي توليد  ي ميتواند   بسيار مؤثر باشد  .
مد  يرعامل شرکت صنعت د  ريايي فناوران سيراف
افزود   :حضور شورايعالي د  ريايي بعنوان يک نهاد  
مؤثر د  ر د  ولت يازد  هم ميتواند   زمينههاي حضور
ک��اراي صنايع د  ريايي را د  ر چارچوب برنامه قابل
اتکاء براي اين صنعت به همراه د  اشته باشد   .تأکيد  
بر قانونم��د  اري و حمايت بافکر با توجه به نقش
شورايعالي صناي��ع د  ريايي بعنوان نهاد   رسمي و
قانوني بسيار مؤثر باشد  .
وي د  رباره روند   فعاليت انجمن مهند  سي د  ريايي
ايران نيز اظهار د  اش��ت :آنچه مسلم است بايد  
جايگاه انجمن مهند  سي د  رياي��ي بعنوان نهاد  
علم��ي د  ر اين د  وره ک��ه صنايع محتاج تقويت
بنيه علمي-فني اس��ت ،جايگزين فعاليتهاي
سياستگ��ذاري قبلي انجمن گ��رد  د   و وظيفه
سياستگ��ذاري ب��ه شورايعالي صناي��ع د  ريايي
محول و انجمن و شورايعالي صنايع د  ريايي د  ر
يک تعامل مستقيم با هد  فگذاري مشترک جز
به تعالي صنعت د  ريايي نپرد  ازند  .
ضيايي د  ر پايان مفاد   زير را بعنوان موارد   پيشنهاد  ي
براي طرح د  ر قطعنامه پانزد  همين همايش صنايع
د  ريايي مطرح کرد  :
 )1ايجاد   جايگاه قانوني و اجرايي براي شورايعالي
صنايع د  ريايي د  ر د  ولت يازد  هم.
 )2ساختاربن��د  ي و د  ستهبن��د  ي صنايع د  ريايي
براساس اعالم شرکتها.
 )3ايجاد   بست ههاي حمايتي براي شرکتهايي که
د  ر چارچوب اهد  اف تعيين شد  ه خود   برنامههاي
اجرايي ارائه ميد  هند   و تعاريف ضمانتنامههاي
اجراي��ي براي هر برنامه ت��ا پاسخگويي د  ر قالب
بستههاي حمايتي از طرف شرکتهاي متقاضي
وجود   د  اشته باشد  .
 )4تأکيد   استفاد  ه از حد  اکث��ر توان د  اخلي براي
مجموعههاي د  ولتي جهت نيازمند  يهاي شناور،
تجهيزات و ساير فعاليتها...
 )5تقويت انجم��ن مهند  سي د  ريايي د  ر کمک
به چارچوبهاي علمي-فني شرکتها و صنايع
فعال د  ريايي.
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مدير پروژه جکآپ در شرکت مهندسي صف رزموند:

طرح ساخت تجهيزات د کلهاي حفاري مورد توجه قرار نگرفت
يکي از موضوعات بحثانگيز در س��طح فعاالن دريايي کش��ور بويژه در ماههاي اخير ،بحث ساخت دکلهاي حفاري دريايي در
داخل بوده است .شرکت مهندسي و ساخت صف رزموند بعنوان نخستين مجموعه در داخل کشور که ليسانس طراحي پايه اين
سازه دريايي و نيز گواهينامه ثبت اختراع بينالمللي آن را کسب کرده؛ از جمله صنايع دريايي است که آمادگي خود را براي ساخت
دکلهاي دريايي (جکآپ) اعالم کرده است .مهندس آرش محمودي ،مدير پروژه جکآپ  ROSEMOND-SA20در شرکت مهندسي
صف رزموند ،دراينباره به پرسشهاي ويژهنامه همايش صنايع دريايي پاسخ گفته که متن آن در پي ميآيد.
آقاي مهندس! مديرعامل شرکت حفاري شمال
اخيرا در اظهاراتي امکان ساخت دکلهاي حفاري
درياي�ي در داخ�ل را نفي ک�رده و در فراخواني
خواستار ارائه نش�اني کارخانههاي ساخت دکل
درياي�ي در ايران ش�دهاند؛ پاس�خ ش�ما به اين
فراخوان چيست؟ آيا مجموعههايي داراي توان و
تجربه ساخت دکلهاي دريايي در کشور حضور
دارند؟

از آنجا که طي روزهاي اخير مکررا به پيشينه کشور
در رابطه با ساخت د کلهاي حفاري دريايي اشاره
ش��ده است و تشريح مجدد مسائل ضرورتي ندارد.
تنها ميتوان به اين جمله اکتفا کرد که تنها مشتري
د کلهاي حف��اري ساخته شده در اي��ران ،شرکت
حفاري شمال بوده است .نکته قابل توجه اين است
که به هنگام ساخت د کلهاي ايران خزر و اميرکبير،
به ترتيب مراح��ل مهندسي کارگاهي و مهندسي
تفصيلي به انجام رسيد ،اما در حال حاضر شرکت
صف رزموند صاحب يک طرح پايه به همراه گواهي
ثبت مالکيت معن��وي آن است و با اخذ مجوزهاي
بينالمللي خ��ود مجاز به اعط��اي ليسانس براي
ساخت د کلهاي خود باالبر دريايي است.در زمينه
ساخت نيز شرکته��اي متعددي در سطح کشور
حضور دارند که قطعا واجد توانايي ساخت د کلهاي
دريايي ميباشند که تصور ميشود که نيازي به بيان
نام آنها نيست.
اصليترين دليل عدم امکان ساخت دکل دريايي
در داخل از نظر مديرعامل شرکت حفاري شمال،
فقدان توان ساخت تجهيزات و قطعات مورد نياز
جکآپ در کشور بوده است .نظر شما دراينباره
چيست؟

ضمن تأئيد اينکه بسي��اري از تجهيزات مورد نياز
د کلهاي دريايي در حال حاضر در خارج از کشور
ساخت��ه ميشوند ،توجه شم��ا را به دو نکته جلب
ميکنم .نخست آنکه شرکت مهندسي و مديريت
صف رزموند در س��ال 1389يک طرح جامع براي
ارتقاء توانمندي صنعتگ��ران داخلي براي ساخت
تجهيزات د کلهاي حفاري در طول سه فاز اجرايي
تهي��ه و آن را در اختيار نهاد هاي ذيرب��ط قرار داد
که متأسفانه حمايت��ي از آن صورت نپذيرفت .چه
بس��ا در صورت حمايت به هنگ��ام از طرح مذکور،
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هماکنون کشور عزيزمان در زمينه ساخت بسياري
از تجهي��زات بينياز از شرکتهاي خارجي ميبود.
نکت��ه قابل توج��ه ديگر آن است ک��ه بررسي اين
موض��وع از منظر اقتصادي است .اکنون بسياري از
توليد کنندگانمحصوالتحتيدرسطحبينالمللي
با به منظور عرضه يک محصول قابل رقابت در بازار
با انجام مطالعات امکانسنجي ،قطعات و تجهيزات
م��ورد نياز محص��ول را از شرکتهاي متعددي در
سراسر دنيا تأمين ميکنند .امروزه اين امر در توليد
بسياري از محصوالت ازجمله خودروها و نيز ابزارهاي
الکترونيکي به وفور به چشم ميخورد .بنابراين ،اين
موض��وع دليل مناسبي براي عدم واگذاري ساخت
د کلهاي دريايي به سازندگان داخلي نيست.

شرکت صف رزموند در سالهاي گذشته نسبت
به ثبت اخت�راع طراحي پايه دکله�اي دريايي
اقدام کرده بود .لطف�ا توضيحاتي درباره آخرين
پيگيريها و اقدامات انجامشده در جهت استفاده
از اين ظرفيت فني-مهندس�ي ارائه فرماييد .آيا
اين طرح به بايگاني و آرشيو رفته است؟

همانگونه که اشاره شد شرکت مهندسي و مديريت
صف رزمون��د در سال  1389بعنوان اولين شرکت
ايراني اقدام به طراحي يک مدل جديد از د کلهاي
خودباالبر دريايي با ن��ام تجاري ROSEMOND-

 SA20نم��وده و حق مالکيت معن��وي طرح را به
ثبت رساند .پس از آن اين طرح در مراکز گوناگون
ارائه شد و گواهينامهه��اي متعددي دريافت کرد.
اخي��را اين طرح دو گواهينامه بينالمللي در رابطه
ب��ا استاندارد ه��اي مرج��ع ISO19901-7:2013
در رابط��ه با طراح��ي سازههاي فراساح��ل و نيز
 ISO19905-1:2012که مربوط به ارزيابي کيفي
واحدهاي متحرک فراساحلي است ،را نيز اخذ کرده
اس��ت .الزم به ذکر است که گواهينامههاي مذکور
براي نخستين بار براي يک شرکت ايراني صادر شده
است .همچنين به سبب طراح��ي مد  ل EROS
 ،MOND-SA20سازم��ان پژوهشه��اي علميو
صنعتي ايران (که مستقيما تحت نظر وزارت علوم،
تحقيقات و فن��اوري اداره ميشود) اقدام به صدور
«گواهينامه توانمن��دي فناورانه در زمينه طراحي
د کلهاي خودباالبر دريايي» به نام اين شرکت کرد.
اين گواهي نيز براي اولين بار در سطح کشور صادر
شده و اين شرکت مفتخر به اخذ آن شده است.

مدتي پيش آقاي مهندس ش�افعي (مديرعامل
ايدرو) شرط ساخت دکلهاي دريايي در داخل را
تأمين منابع آن از سوي وزارت نفت عنوان کرده
بود .نظر يا پيشنهاد شما در اين جهت چيست و
فکر ميکنيد ش�رط فعال شدن ياردهاي داخلي

Marine Engineering
در ساخت جک آپ چيست؟

البته سرمايهگذاري وزارت نفت و يا شرکتهاي
تابعه آن ميتواند قطعا راهگشا باشد .از سوي
ديگر ،تخصيص منابع از سوي صندوق توسعه
ملي نيز ميتوان��د با رفع برخي موانع ،بعنوان
ي��ک گزينه ديگر مدنظر قرار گيرد .مقصود از
موان��ع ،در واقع تضاميني است که ميبايست
براي ب��از پرداخت وجوه ب��ه صندوق توسعه
مل��ي ارائه شود .در ح��ال حاضر ،تقريبا تمام
سازندگ��ان داخلي براي تأمين تضامين مورد
نياز با مشکالت جدي مواجه هستند که براي
رفع آن ميتوان راهکارهايي را ارائه کرد .بعنوان
مثال ،وزرات نفت ميتواند يک قرارداد تضمين
اج��اره د کلهاي حفاري را با سازندگان امضاء
کن��د و صندوق توسعه ملي ني��ز در تعامل با
آن وزارتخانه ،ق��رارداد اجاره مذکور را بعنوان
تضمين بازپرداخت وج��ه بپذيرد و يا به طور
کلي ميتوان مالکيت د کل را براي مدتي معين
و يا به ط��ور دائم به وزارت نفت واگذار کرد تا
ضرورت ارائه تضامين سنگين مرتفع شود.
با توج�ه ب�ه پيگيريهاي انجامش�ده در
س�الهاي قبل ،چ�ه انتظاري از مس�ؤوالن
دولت جدي�د (بوي�ژه وزراي نفت و صنعت
و ني�ز مهندس ترکان ک�ه در دوران حضور
در  POGCق�راداد س�اخت ج�ک آپ را با
صف منعقد کرده بودن�د) داريد .آيا اميدي
ب�ه احي�اي قرارداده�اي قبل�ي و تعري�ف
سفارشهاي جديد وجود دارد؟

ضمنآرزويتوفيقبرايمسوولينجديد دولت
بويژه در وزارتخانههاي صنعت ،معدن و تجارت
و نفت بعنوان اصليترين درخواست ،تقاضا دارم
که مسؤوالن ذيربط يک اراده جدي در زمينه
ساخت د کلهاي دريايي در داخل کشور جاري
سازند که پيامد آن قطعا حل تمام مشکالت
موجود و در نهايت تحقق اين مهم خواهد بود.
در اين راستا و بعن��وان گام نخست ،ميتوان
ب��ه تأمين منابع مالي به منظ��ور فعال کردن
قراردادهاي ساخت که پيشتر امضاء شده اشاره
کرد .در پايان الزم به ذکر است که با توجه به
رويکرد جديد و مثبت جناب آقاي خادميکه
در مصاحبه اخير ايشان منتشر شده است ،ما با
ارسال نامهاي با امضاي مشترک مديران عامل
شرکتهاي صناي��ع فراساحل (صف) و صف
رزموند آمادگي خود را براي ساخت د کلهاي
حف��اري خودباالب��ر دريايي اع�لام کردهايم.
اميدواريممجموعهتالشهايانجامشدهتوسط
تماميدستاندرکاران در نهايت منجر به تأمين
نياز کشور به د کلهاي دريايي توسط سازندگان
داخلي شود و يا دستکم يک طرح ايراني براي
ساخ��ت د کلهاي ناوگان حفاري کشور مورد
استفاده قرار گيرد.

قاسم گلنژاد ،مديرعامل شرکت مهندسي و ساخت سپهررزموند:

از چين ميخرند و مدال افتخار به سينه خود ميزنند!
مهندس قاسم گلنژاد ،مديرعامل شرکت مهندسي
و ساخت سپهررزموند که در زمينه اجراي پروژههاي
صنعتي و ساختماني در حوزه نف��ت وگاز در دريا و
خشکي فعاليت دارد ،گفت :در سال گذشته فعاليت
شرک��ت محدود به اجراي پ��روژه طراحي ،ساخت و
نصب جکت پروژه فاز  12Eبر اساس قرارداد فيمابين
شرک��ت پتروپارس و اين شرکت ب��وده که در اوايل
شهريورماه سال ج��اري ساخت جکت تمام و آماده
بارگيري براي نصب در دريا شد.
وي افزود :با توجه به موضوع پرداختهاي پروژه که
در ازاي پيشرفت کار اوراق مشارکت ارزي در اختيار
شرکت قرار ميگرفت ،نقد ک��ردن اوراق با توجه به
مشکالت بوجود آمده براي بانکها و همچنين تالطم
بيسابقه بازار ارز و عدم تعهد بانک صادرکننده اوراق
در پرداخ��ت سود متعلقه به ص��ورت ارزي ،يکي از
مشکالت و موان��ع اصلي در روند اداره مطلوب پروژه
بوده است.
گلن��ژاد بر اين اساس تصريح کرد :ثب��ات در نرخ و
مق��ررات ارزي و جلوگي��ري از صدور بخشنامههاي
خلقالساعه و ايجاد آرامش در حوزه اقتصادي ميتواند
نقش مؤثري در کاهش مشکالت صنعتي و از جمله
پروژههاي دريايي داشته باشد.
مديرعامل شرکت مهندسي و ساخت سپهررزموند
درباره ميزان تحقق شعارهايي چون «حمايت از توليد
ملي و کار و سرمايه ايراني» در صنايع دريايي گفت:
اين شرکت و ساير شرکتهاي وابسته با توجه به سابقه
اجرايي طوالني و تجارب قابل توجه در حوزه اجراي
پروژههاي صنعتي هر چه تالش کرد اجراي پروژههايي
را که در زمره نيازهاي اساسي کشور بود ،فعال سازد
تا از رهگذر اجراي آن از طرفي نيازهاي کشور مرتفع
و از طرف ديگر زمينه اشتغال قشر وسيعي از نيروهاي
متخصص و دانشگاهي فراهم شود ،معذالک هنوز اين
امر ميسر نشده است .هر روز در اخبار صنايع دريايي
مالحظهميکنيمکهمسؤوالنامرنيازمنديهايخود
را از طري��ق واردات از چين مرتفع ميسازند و مدال
افتخار به سينه خود ميزنند که همه تالششان نيز
حفظ منافع ملي بوده است.
وي اف��زود :نامهها و مکاتباتي ک��ه اخيرا در ارتباط با
ساخت د کل حفاري دريايي در جرايد به خصوص در
سايت ماريننيوز نيز درج شده ،شاهد اين مدعاست و
نشان از عملکرد مسؤوالن در جهت «حمايت از کار و
سرمايه ايراني» ميباشد.
اين چهره باسابقه صنع��ت دريايي کشور همچنين
ب��ا اشاره به اينک��ه ارزيابي مثبت��ي از روند عملکرد
شورايعالي صنايع دريايي در دولت قبل ندارد ،توضيح
داد :متأسفان��ه زمان زي��ادي طول کشيد تا تشکيل
چنين شورايي مراحل قانوني تشکيل خود را طي کند

و متعاقب آن نيز با توجه به نگاه روزمره جهت تمشيت
امور صنايع دريايي ،هيچگاه جلسات آن بطور مرتب و
منسجم در ارتباط با مسائل دريايي استمرار نيافت که
دليل اصلي آن عدم استفاده از مشارکت تشکلهاي
صنف��ي و دانشگاهي و متخصص در امر دريا ،جهت
غنا بخشيدن به مسائل مطروحه در سطح شورايعالي
صنايع دريايي بود.
وي بر اين اساس تأکيد ک��رد :انتظار ميرود دولت
جديد ب��ا بها دادن به بخش خصوص��ي با برگزاري
جلسات مستمر و پيگيري اجراي مصوبات آن بتواند
بخشي از عقبماندگيهاي بوج��ود آمده را جبران
سازد.
اين عضو باسابقه انجمن مهندسي دريايي ايران در
مورد رون��د فعاليتهاي اين انجم��ن گفت :حضور
انجمن دريايي ميتواند هم��واره آن شور و اشتياق
موج��ود در دل انسانهاي فرهيخت��هاي که بدون
چشمداش��ت مال��ي واز سر دلس��وزي جهت حفظ
منافع ملي در اين بخشها حضور دارند ،را به حوزه
اي��ن اقدامات و فعاليتها تزريق کند و موجب مؤثر
ش��دن اقدامات دولت شود .در غير اينصورت با نگاه
وزارتخانهاي و روزمرگي نميتوان به بيش از چيزي
که تا االن شاهد بودهايم ،برسيم.
گلنژاد در پايان به ستاد برگزاري پانزدهمين همايش
صنايع دريايي پيشنهاد کرد بعنوان مهمترين اولويت
کاري خود از کساني که اقدامات عملي براي اجرايي
شدن شعار «بکارگيري توليدات ملي و حمايت از کار
و سرمايه ايراني در صنايع دريايي» داشتهاند ،تشکر
و قدرداني شود .چرا که اين اقدام ميتواند تشويقي
براي آح��اد مسؤوالن از دستگاهه��اي کارفرمايي و
پيمانکاري باشد و موجبات دلگرمي کارآفرينان واقعي
را فراهم سازد تا اين موضوع از مرحله شعار به عمل
و واقعيت بپيوندد.
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علي پاک نژاد ،مديرعامل شرکت مهندسين مشاور طرح نوانديشان:

دولت اختيارات بيشتري را به بخش خصوصي تفويض كند
علي پ��اک نژاد ،مديرعام��ل شرکت مهندسين
مشاور ط��رح نوانديشان ک��ه در حوزه خدمات
مهندسي و مهندسي مشاور فعاليت دارد ،گفت:
در يك س��ال گذشت��ه طرحنوانديشان بيتاثير
از شراي��ط اقتص��ادي حاكم بر كش��ور نبوده و
فعاليتهاي مشاوره در داخل كشور روند نزولي
را طي کرده است.
وي مشك�لات اصلي شركت و مجموعه صناي��ع دريايي كشور را محدود
ش��دن تعامل با بازار بينالملل��ي ارزيابي کرد و توضيح داد :اين امر ،ريشه
در خ��ود صنعت ندارد؛ بلكه به شرايط سياست خارجي كشور و مسايلي
از قبي��ل تحريمهاي بينالمللي برميگردد .اقدام مؤثر دولت در اين ارتباط
در شعاره��اي دولت اعتدال مستتر بود و اميد ميرود با گشايش تعامل با
دنيا زمينه افزايش مبادالت صنعتي -تجاري موجب رونق صنعت دريايي
كشور شود.
پاکن��ژاد درباره ميزان تحقق شعار «حماي��ت از توليد ملي و کسب و کار
ايران��ي» در سال گذشته نيز اظه��ار داشت :وقتي مطالبات يك سيستم از
دستگاههاي متعهد و مجري پس از شش ماه يک سال يا حتي بيشتر وصول
نشود و وقتي در بحبوحه كار دستور خاتمه پروژه بدليل فقدان بودجه صادر
شود؛ اين امر چگونه حمايت از كار و سرمايه ايراني تفسير ميشود؟
وي تصري��ح کرد :ما خيلي دوست داريم با عينك خوشبيني به وقايع نگاه
كنيم اما حقيقت آن است كه حمايت چنداني از سوي دستگاههاي دولتي
شاهد نبودهايم و برخي از دستگاهها در سال گذشته خواسته يا ناخواسته به
صنعت دريايي کشور لطمات و صدمات جبران ناپذيري وارد آوردهاند.
مديرعام��ل شرکت مهندسين مشاور طرح نوانديشان در ارزيابي عملکرد
شورايعال��ي صنايع دريايي در دوران دولت ده��م نيز اظهار داشت :عدم
ارتب��اط شورايعالي با بدنه صنعت دريايي كش��ور را از عوامل اصلي فعال
نشدن اين شورا ارزيابي ميكنم.
وي درباره انتظارات صنايع دريايي کشور از دولت يازدهم نيز عنوان کرد:
انتظار ما بعن��وان بخش خصوصي اين است كه دولت اختيارات بيشتري
را ب��ه بخش خصوصي تفويض كند ،از دخال��ت و نفوذ شركتهاي دولتي
و شبهدولت��ي در عرص��ه فعاليت بخش خصوصي بكاه��د و به نهادهاي
غيردولتي امكان فعاليت آزادانهتر بدهد.
پاکنژاد افزود :بنظر ميرسد در دولت جديد فرصت مغتنمي براي انجمن
مهندسي دريايي ايران فراهم آمده كه ضمن استفاده از حمايتهاي دولتي،
خصوصيتر فعاليت كرده و از سايه نهادهاي دولتي خارج شود .انجمن بايد
اختيارات بيشتري گرفته و واقعا بهمانند يك نهاد  NGOعمل كند.
مديرعامل شرکت مهندسين مشاور طرح نوانديشان درباره پيشنهادهاي
اي��ن شرکت براي ط��رح در قطعنامه پاياني هماي��ش نيز گفت :بسياري
از شركته��ا و فعاالن حوزه صنعت دريايي كش��ور امروز براي بقا تالش
ميكنن��د نه ب��راي توسعه و نه حتي براي كسب س��ود .در چنين شرايط
خطيري وظيفه انجمن حمايت از شركتهايي است كه حتي توان پرداخت
ح��ق عضويت خود را هم ندارند( .نه اخراج آنها) .بديهي است كه تعريف
كار و پروژه براي بخش خصوصي ايراني از مهمترين اولويتهاي پيشنهادي
است كه بايد در قطعنامه پاياني گنجانده شود.
وي در پاي��ان يادآور شد :انجمن باي��د تحت هر شرايطي فعاليت خود را
ادامه دهد و همايشها را برگزار کند .وجود اين همايشها فرصت بيبديلي
براي تبادل افكار و تعام��ل مديران صنايع دريايي كشور است و استمرار
همين يك حركت هم از نظر بنده فعاليت مثبتي تلقي ميشود.
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تعميربيشاز 200فروندانواعکشتيهاياقيانوسپيما
شرکتتعميراتکشتيپرشياهرمزازابتدايفعاليت
خود تاکنون بيش از  200فروند از انواع کشتيهاي
اقيانوسپيمايتانکر،فلهبر،کانتينربر،کااليعمومي،
چندمنظ��وره و ساير شناورها از نوع اليروب ،حمل
بار ،خدمات رسان ،ماهيگيري ،يد ککش ،بارج و ...را
دراندازههاي مختلف تحت تعميرات قرار داده است.
اين تعميرات از ن��وع ادواري ،اساسي ،جوانسازي و
حميدجماليجمالآباد* اضطراري بوده است .شرکت تعميرات کشتي پرشيا
هرمز با بکارگيري روشهاي نوين مديريتي و بهرهگيري از دانش و فنآوري روز
توانسته طي  5سال فعاليت خود تحولي اساسي در حوزه تعميرات کشتي درکشور
ايجاد کند و از اين طريق امکان رقابت با ياردهاي طراز اول منطقه را از نظر کيفيت
و هزينه تعميرات فراهم سازد.
از زمان شروع فعاليت پرشيا هرمزدر آذر ماه سال  1387تاکنون تعداد شناورهاي
متوس��ط و بزرگ اقيانوسپيما که در داخل کشور تحت تعمي��رات ادواري قرار
گرفتهاند ،بطور چشمگيري افزايش يافته است و اين درحالي است که قبال اکثر
اين نوع شناورها براي انجام تعميرات ادواري به ياردهاي خارجي اعزام ميشدند
و اگ��ر هم چند فروندي در سال مجبور به تعمير در ايران ميشدند ،بدليل عدم
امک��ان انجام تعميرات تخصصي اغلب آنها ناچار بودند براي تکميل تعميرات و
يا تامين نيازهاي تخصصي به ياردها و کارگاههاي دريائي حاشيه جنوبي خليج
فارس مراجعه کنند .در حال حاضر و با توجه به ترکيب و توان نيروهاي تخصصي
 تعميرات��ي شاغل در پرشيا هرمز و وجود تجهي��زات الزم تعمير انواع شناورهاشامل تعميرات بدنه ،ماشي��ن آالت و تجهيزات ،سيستمها ،برق و اتوماسيون و
موتوره��اي ديزل با روشهاي استاندارد و به طور کامل در داخل حوض خشک،
پارکينگ و يا درکنار اسکله انجام ميپذيرد .هيچ يک از شناورهايي که تاکنون
در پرشيا هرمز تحت تعميرات ادواري – اساسي قرار گرفتهاند ،مراجعه مجدد به
ساير ياردها نداشتهاند .مضافا به اينکه در اثر اعتمادي که شرکتها و سازمانهاي
درياي��ي معتبر کشور و مالکان شناورها به تواناييهاي پرشيا هرمز پيدا کردهاند
صفر تا صد پروژههاي تعميراتي عمده خود از جمله خريدهاي داخلي و خارجي
مورد نياز شناورها را نيز به اين شرکت واگذار ميکنند .شرکت پرشيا هرمز عالوه
بر فعاليتهاي تعميراتي در اجراي پروژههاي نصب ،راهاندازي و آزمايش ماشين
آالت و تجهيزات جديد بر روي شناورها نيز حضوري موفق داشته است و در حال
حاضر و پس از مشارکت در پروژه راهاندازي ماشين آالت کشتي کانتينربر شهرکرد
اجراي مراحل تکميلي کشتي کاشان نيز که در مجتمع ايزوايکو در حال ساخت
است ،به اين شرکت واگ��ذار شده است .کيفيت خدمات ارائه شده توسط واحد
تعميرات سفري اين شرکت منطبق با استانداردهاي بينالمللي بوده و از مواد و
متريال مرغوب استفاده ميشود .اين شرکت در کنار فعاليتهاي تعميراتي خود
در محدوده يارد تعميرات روآبي کشتيهاي مستقر در بنادر تجاري و لنگرگاهها را
نيز از طريق شعب خود دربندرعباس و بندرامام برنامهريزي و انجام ميدهد .اين
شرکت بعنوان بزرگترين و مجهزترين يارد تعميرات کشتي در کشور در مدت 5
سال فعاليت خود و همزمان با اعمال شديدترين محدوديتها ازسوي بيگانگان
موفق به کسب دستاوردهاي مهم و ارزشمندي براي صنعت دريايي کشور شده
است .ايجاد اشتغال تخصصي ،مهارتي براي بيش از  600نفر ،کسب درآمد از محل
تعميرات و ارائه خدمات معادل  400ميليارد ريال و  23ميليون دالر ،تغيير اساسي
در روشهاي برنامهريزي و مديريت اجرايي پروژههاي تعميراتي ،توسعه و گسترش
تعميرات تخصصي و ارتقاء سطح کيفيت خدم��ات از اقدامات مهم اين شرکت
در دوره فعاليتش بوده است .عالوه بر اين استانداردسازي فعاليتهاي تعميراتي
و شيوههاي توليدي ،اخذ گواهينامه مديريت يکپارچه  ،IMSآموزش و توانمند
س��ازي نيروها براي رقابت با ياردهاي معتبر منطقه از ديگر دستاوردهاي مهم و
ارزشمند شرکت پرشيا هرمز است.
* مديرعامل شرکت تعميرات کشتي پرشيا هرمز

Marine Engineering
مديرعامل شركت خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر:

بيتعهديماليپيمانکاران راورشکستميکند
حسين صاحب��ي ،مديرعام��ل شركت خدمات
دريايي و كشتيراني خط دريا بندر ،با اعالم اينکه
«طي يک سال گذشته در حوزه خدمات دريايي
توسعه فعاليت دريايي داشتهايم» ،گفت :مشکل
اصلي ما عدم پرداخت به موقع کارفرمايان است
ک��ه بعضا با تأخيرات بسيار باال قدرت نقدينگي
شرک��ت را به ش��دت کاهش ميدهن��د و رون
حرکت کار را با چالش بزرگي مواجه کردهاند .اگر جريان گردش نقدينگي
از روال عادي و معقول خارج شود ،در ابتدا قوه مالي تحليل رفته و سپس
تعهدات متقابل ما در قبال ديگران دچار خدشه ميشود .اگر چه واقفيم که
درآمدهاي نفتي کشور کاهش يافته و کسري بودجه شديدي وجود دارد؛
ام��ا ارائه يک برنامه زمانبندي از س��وي کارفرمايان دولتي براي پرداخت
دي��ون خود به شرکته��اي طرفقرارداد ميتوان��د راه نجاتي براي ادامه
همکاريها و اداي تعهدات باشد.
مديرعام��ل خط دريابن��در در ادامه اظهار داشت :ما ب��راي انجام تعهدات
خود براي خدمات رساني به سکوهاي نفتي نياز به دريافت ارز براي خريد
شناورهاي ويژه تدارکاتي بوديم که متأسفانه در قسمت ثبت سفارشات ،نياز
ما در گروه دهگانه با اولويت کماهميت ارزيابي کردند و به ما ارز تخصيص
ندان��د؛ اما شاهديم که خودروهاي لوکس ب��ا همين ارز دولتي وارد کشور
ميشوند .جاي تعجب دارد که چگونه اين اولويتبنديها تعيين ميشود
و جالب است که در همين شرايط بانکها به جاي حمايت از شرکتهاي
خدمات��ي مثل ما براي ارائه ضمانتنام��ه ارزي به يک کارفرماي دولتي به
جاي اخذ ده درصد سپرده تقاضاي صددرصد سپرده را ميکنند که عمال
با اين کمبود نقدينگي و عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوي کارفرمايان
عمال کاري محال است.
وي درباره روند فعاليت شورايعالي صنايع دريايي نيز گفت :به نظر ميرسد
که يک عزم ج��دي در کشور براي حمايت از فعاالن بخش دريايي وجود
ن��دارد و همه اقدام��ات در حد جلسه و صوتجلسه باقي ميماند و اين باور
وجود ندارد که يکي از راههاي اصلي نجات اقتصاد کشور توسعه فعاليتهاي
دريايي و بازرگاني دريايي است .لذا بعيد ميدانم بهزودي به نتيجه مثبت
و دلخواه برسيم.
صاحبي ابراز اميدواري کرد :در دولت جديد مسؤوليتي در نهاد و سازمانهاي
دريايي به کار گرفته شوند که صرفا ديدگاه سياسي به اين سازمانها نداشته
باشند و با ديد تخصصي انتخابشده و به کار گرفته شوند تا کسي از معضالت
شرکتهاي خصوصي در بخش دريا کاهش يافته و نويد آيندهاي درخشان را
بدهند.ويبابياناينکه«اولويتاولکشوردرشرايطکنونيموضوعاتاقتصادي
است» ،توضيح داد :اين مسأله چه در بخش حمايت بانکها و مؤسسات مالي
از شرکتهاي خصوصي و چه در بخش الزام به کارفرمايان دولتي که در تأمين
منابع مال��ي پروژهها و طرحهايي که در دست دارند و موظف به اداي بهموقع
ديون خود به شرکتهاي خصوصي هستند ،وجود دارد .قاعدتا بيتعهدي مالي
کارفرماياندرقبالپيمانکارانبخشخصوصيمنجربهورشکستگيقريبالوقوع
بسياري از فعاالن اين حوزه ميشود که فاجعهآميز است و برپايي مجدد چنين
مجموعههايي بسيار مشکل و پرهزينه خواهد بود.
وي همچنين درباره وعده رييسجمهور براي واگذاري امور به انجمنهاي
تخصصي تصريح کرد :اگر به انجمنهاي تخصصي قدرت اجرايي تفويض
شود که نتايج تصميمات آنها براي دولت حکم قانون را داشته و قابل قبول
باشد و از طرفي براي شرکتها و سازمانهاي بخش خصوصي الزم االجراء
باشد؛ ميتوان به روند حرکت انجمنها خوشبين بود.

دكتر هوشنگ رئيسي ،مديرعامل شرکت مهندسين مشاور تهران بركلي:

حضور شرکتهاي بدون سابقه کار در پروژهها
مشکلسازشدهاست

دكترهوشنگرئيسي،مديرعاملشرکتمهندسين
مش��اور تهران بركلي ،با بيان اينک��ه «حوزه اصلي
فعالي��ت اين شرکت در زمين��ه طراحي ،مشاوره و
خدمات نظارت پروژهه��اي دريايي ،بندري ،نفتي،
سدسازي و پااليشگاه است» ،گفت :در طي يكسال
گذشته طراحي و نظارت چند پروژه بزرگ در بخش
درياي��ي و نفتي از قبيل طراحي  SPMو خط لوله
صادرات نفت خام آزادگ��ان ،توسعه بندر اميرآباد،
بازرسي فني اسكلههاي پتروشيمي ماهشهر و ...را برعهده داشتهايم .در مجموع،
نسبت به سالهاي گذشته روند فعاليت اين شركت با كاهش نسبي روبرو بوده
است .وي افزود :مشكل اصلي اين شركت در خصوص پروژههاي دريايي افزايش
هزينهه��اي انجام كار (نيروي انساني ،تجهيزات و )...ب��وده و از طرفي ،حضور
شركتهاي بدون سابقه كار (مناسب براي پروژهها) در مناقصه پروژههاي بزرگ
است كه رقابت در مناقصه براي شركتهاي باسابقه را با مشكالت جدي روبرو
کرده است .دستگاههاي دولتي متأسفانه درزمان برگزاري مناقصه به اين نكته
توجه نميکنند و در واگذاري مطالعات پروژهها ،مسائل فني و سوابق كاري نسب
به حقالزحمه مطالعات داراي جايگاه و ارزش كمتري است .همچنين ،در حال
حاضر درخصوص تأمين بودجه پروژهها مشكل جدي وجود دارد.
مديرعامل شرکت مهندسين مشاور تهران بركلي درباره فعاليتهاي اين شرکت
در بخ��ش بوميسازي و استف��اده از توان داخلي نيز توضي��ح داد :با توجه به
اينك��ه زمينه كاري اين شركت درخصوص طراحي است؛ تمامي فعاليت ما با
متخصص��ان ايراني انجام ميشود .از طرفي ،اين شركت توانسته با بوميسازي
طراح��ي پروژههايي كه مشخصا توسط شركته��اي خارجي انجام ميشد با
استفاده از تخصص كارشناسان ايراني آنها را انجام دهد .نمونه آن طراحي گوي
شن��اور ( )SPMو خط لوله دريايي صادرات نفت خام آزادگان است كه توسط
اين شركت در سال گذشته انجام شد.
وي در بخشي ديگر از اين گفتوگو روند فعاليت شورايعالي صنايع دريايي را
مثبت ارزيابي کرد و گفت :فعاليت اين شورا را جهت بسط و توسعه تأسيسات
دريايي كشور و فعال شدن آن مؤثر ميدانيم.
اي��ن چهره باسابقه حوزه دريايي درعينحال اظه��ار داشت :در دولت گذشته
كارفرمايان بخش خصوصي پروژههاي زيادي را در بخش تفريحي ،گردشگري،
پااليشگاهي ،سوخترساني دريايي و ...تعريف شده كه متاسفانه بعضي از اين
پروژهها در مرحله عمل حتي به پايان طراحي هم نرسيده و بعضي هم با طوالني
شدن اجراي آن عمال به حال خود رها شدهاند .ناهماهنگي بين بخش خصوصي
جه��ت سرمايهگذاري در بخش دريايي مشاه��ده ميشود كه بهتر است اين
سرمايهها هدايت شده و در مسير مناسب استفاده شود.
وي اعتق��اد دارد انجمن ميتواند با مطالعه و بررسي و استفاده از كارشناسان
باسابقه در كارهاي دريايي در برنامهريزي و سياست گذاريهاي بهينهسازي از
تأسيسات دريايي و همچنين توسعه آن مشاركت و نقش مؤثري داشته باشد.
همچنين ،اين انجمن ميتواند بعنوان يك تشكل حرفهاي در امر سرمايهگذاري
در بخش دريايي راهنماييهاي الزم را به سرمايهگذاران خصوصي بعمل آورد.
رييسي درباره موضوعات پيشنهادي جهت طرح در قطعنامه همايش صنايع
درياي��ي نيز عنوان داشت :اوال ،ايجاد شرايط براب��ر در واگذاري طرح و اجراي
پروژههاي دريايي به شركتهاي باسابقه و شرايط مشابه از طرف دستگاههاي
دولتي .ثانيا ،برنامهريزي جهت هدايت سرمايههاي سرگردان به سمت نيازهاي
اصلي بخش دريايي كشور .ثالثا ،كمك فني ،كارشناسي به دستگاههاي دولتي و
شركتهاي خصوصي جهت هرچه بهتر انجام دادن پروژههاي دريايي.
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مديرعامل شرکت حملونقل بينالمللي و كشتيراني سيناصدر:

ريشههمهمشکالتکنونيتحريمهاست
مديرعام��ل شرک��ت حملونق��ل بينالمللي و
كشتيران��ي سيناص��در که در ح��وزه حملونقل
درياي��ي درياي خزر فعالي��ت دارد ،از افت شديد
حجم فعاليتهاي اين شرکت از ابتداي سال جاري
خبر داد و گفت :در پنج ماهه اول سال  ،92ما 45
کشتي را پهلودهي کرديم؛ در حاليکه اين رقم در
مدت مشابه سال قبل  365فروند بود.
وي دليل اين امر را تحريمها و ناتواني تجار در گشايش  LCو انتقال پول ذکر
ک��رد و افزود :اعدادي که ذکر ک��ردم ،بهخوبي عمق فاجعه را نشان ميدهد
و م��ا عم�لا فلج شدهايم .ب��ا اين حال ،با توجه به داشت��ن  90نفر پرسنل و
سرمايهگذاري که براي آموزش آنها داشتهايم ،تالش داريم براي حفظ آنها و
اشتغال آنها فکري کنيم و تاکنون هم ،سعي کردهايم از مجموعه منفک نشوند.
چون افزايش بيکاران هم براي آنها و هم براي جامعه اثر منفي دارد و امنيت
اجتماعي را به مخاطره مياندازد و ما نيز ميکوشيم به سهم خود در حفظ
اشتغال مؤثر باشيم.
باغباني ب��ا بيان اينکه «در حوزه درياي خزر روسيه ني��ز  LCتجار ايراني را
نميپذيرد و با تحريمهاي بينالمللي همراه است» ،تصريح کرد :بدون شک
منشاء و ريشه همه مشکالت کنوني تحريمهاست .اگر تحريمهاي بانکي وجود
نداشت ،حداقل در بخش آهنآالت تقاضا براي حمل وجود دارد .در حاليکه
در حال حاضر ،يک تاجر آهن به دليل تحريم نميتواند ارزش  6تا  7ميليون
دالري يک بار آهن را نقدي بپردازد و وقتي تجارت کاهش يابد ،فعاليتهاي
حملونقل نيز کاهش خواهد يافت.
وي درب��اره اقدام��ات دولت در جهت رفع اين مشک�لات نيز گفت :با وجود
تحريمها ،دستگاههاي دولتي هم کار چنداني نميتوانند بکنند .وگرنه ،بانکها
هم ميخواهند کار کنند؛ اما قسمتهاي ارزي بانکها عمال تعطيل است و
درآمد سيستم بانکي هم کاهش شديدي داشته است.
اين فعال حملونقل دريايي در مورد عملکرد سازمان بنادر و دريانوردي نيز گفت:
سازمان بنادر هم بعنوان يک بخش دولتي به دنبال حفظ حقوق دولت است.
ميان شرکتهاي کشتيراني از طريق انجمن کشتيراني و خدمات وابسته با اين
سازمان تعامل وجود دارد .اما آنها هم دست و بالشان بسته است .وقتي به دليل
تحريمها ،حتي ورود شرکتهاي کشتيراني چيني و کرهاي به بندر شهيدرجايي
متوقف ميشود ،سازمان بنادر هم کار خاصي نميتواند بکند .وگرنه ،سازمان بنادر
هم به ورود کشتيهاي زياد و بزرگ به بنادر کشور عالقه دارد تا چرخه عظيمي
از فعاليتهاي بندري و خدماتي فعال شود؛ اما وقتي کشتيهاي خارجي به بنادر
کشور نميآيند ،آنها هم نميتوانند کار خاصي کنند.
مديرعام��ل شرکت حملونقل بينالمللي و كشتيراني سيناص��در در مورد
انتظارات موجود از دولت جديد نيز با مثبت خواندن مواضع دولتمردان گفت:
دولت جديد تازه تشکيل شده و بايد زمان داد تا مسير قبلي را تا حدي مرتفع
کن��د .دولت در کوتاهمدت نميتواند به انتظارات بخش خصوصي حداقل در
ح��وزه دريا پاسخ ده��د .آقاي روحاني سکان دولت را تازه در دست گرفته و
همي��ن که بتواند اين کشتي را روي امواج درياي متالطم حفظ کند ،گامي
مهم برداشته است.
وي در مورد روند عملکرد انجمن مهندسي دريايي ايران نيز گفت :اين انجمن
اشتياق و تحرک الزم براي فعاليت را از خود نشان داده است .برگزاري جلسات
از سوي هيأت مديره انجمن با بخشهاي دولتي خيلي خوب است؛ اما طرف
مقابل ما دولت است و از آن طرف هم بايد قدمهايي برداشته شود .به هرحال،
تداوم جلسات ميتواند کارساز باشد و در اين زمينه ،تالشهاي هيأت مديره
انجمن جاي تشکر و قدرداني دارد.
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مديرعامل شرکت توليدي دلآران روز مطرح کرد:

 4گام دولت يازدهم
درحمايتازتوليدکنندگاندريايي

هوشن��گ سيامکي ،مد يرعامل شرکت توليد ي
د لآران روز ،ک��ه تولي��د ات آن مواد شيميايي
شويند ههاي صنايع د رياي��ي است؛ گفت :اين
شرک��ت با تکيه بر د ان��ش روز از منابع د اخلي
و خارجي توانسته توليد ات خود را قابل رقابت
با شرکتهاي همکار بينالمللي د اشته باشد و
جاي خود را د ر اين صنعت پيد ا کند .
وي اف��زود  :اين شرکت با تمام مشکالت مالي از نظر ند اد ن وام بانکي از
طرف بانکها و حمايت نکرد ن د ولتمرد ان از نظر آسانسازي مسير توليد
(هزينههاي سرسامآور برق ،آب و گاز و بيمه ومالياتها) همچنان به کار
خود د ر زمينه توليد ات صنايع د ريايي و نفت و گاز اد امه ميد هد .
هوشنگي با اشاره به اينکه «د ر تمامي کشورهاي د نيا د ولتها از صنايع
د اخل��ي حمايت ميکنند ول��ي د ر کشور ما نه تنه��ا حمايت نميشود
بلکه مشکالت زي��اد ي سر راه توليد کنند ه ايجاد کرد هاند » ،مالياتهاي
سنگين از توليد کنند هها ،نبود ن تسهيالت مالي و کمکهاي د يگر را از
جمله اين موانع ذکر کرد .
وي د رباره ميزان تحقق شعار هماي��ش د وره قبل «بکارگيري توليد ات
مل��ي و حمايت از کار و سرمايه ايراني د ر صنايع د ريايي و د ريانورد ي»
ني��ز اظهار د اشت :شعار خوبي است ول��ي با واقعيت فاصله زياد ي د ارد .
چون خريد ارهاي تولي��د ات اين شرکت بيشتر شرکتهاي کشتيراني و
صناي��ع وابسته اس��ت که اين امر با وجود تحريمه��ا و کمبود د رآمد ها
ک��ه براي بيشت��ر توليد کنند هها مشکل ايجاد ک��رد ه است .ولي با تمام
اين مشک�لات ،شرکت توليد ي د لآران روز با سرمايه ايراني و رقابت با
شرکته��اي خارجي و توليد ات ب��ا کيفيت بهتر و قيمت مناسب جواب
شرکتهاي مصرفکنند ه را تا به امروز د اد ه است و با حمايت مد يران و
مسؤوالن امر از توليد ات د اخلي توانستهايم با د لگرمي بيشتر به فعاليت
خود اد امه د هيم.
اي��ن توليد کنند ه با بيان اينک��ه «شورايعالي صناي��ع د ريايي د ر د ولت
قب��ل د ر شرايط خوبي ق��رار نگرفت» ،ند اشت��ن هماهنگيهاي الزم با
توليد کنند هه��ا و ند اشتن بود ج��ه الزم را از د اليل ناکامي اين شورا د ر
تحقق اهد اف و برنامههاي آن د انست.
مد يرعام��ل شرک��ت تولي��د ي د لآران روز با بيان اينک��ه «اين شرکت
آرزو د ارد ک��ه د ول��ت جد يد با د يد باز از نظر کم��ک به صنايع د ريايي
اق��د ام کند » ،گفت :د ر اين راستا ،اول بايد نسبت به برد اشتن مشکالت
ماليات��ي د ر پيش پاي توليد کنند هها؛ د وم ،پرد اخت وامهاي کمبهره به
توليد کنند هه��ا؛ سوم ،آسانسازي مسير وارد ات م��واد اوليه و صاد رات
توليد ات و چهارم کمتر حرف زد ن و بيشتر عمل کرد ن گام برد اشت.
وي د ر اد امه اين گفتوگو با بيان اينکه «انجمن مهند سي د ريايي ايران
تم��ام تالش خود را د ر اين چند ساله به کار گرفته است» ،د رعينحال
تصري��ح کرد  :گفتهه��ا و تصميمات اين انجمن به شک��ل مطلوب و د ر
جه��ت منافع صنايع د ريايي باشد ب��ه جايي نرسيد ه است .چون بعضي
از مس��ؤوالن کش��ور به اين صنع��ت اهميت نميد اد ن��د  .اميد واريم که
مس��ؤوالن جد يد گوش شنوا و د لسوخت��ه و وجد ان بيد اري نسبت به
اي��ن صنعت مهم و کارآمد د اشت��ه باشند  .اگر چنين نباشد ؛ همان آش
و همان کاسه!

Marine Engineering

مديرعامل شرکت پوشش لوله ماهشهر اعالم کرد:

توقف خط توليد پوشش لولههاي دريايي

عبدالعزي��ز هدايت ،مديرعام��ل شرکت پوشش لوله
ماهشه��ر ،با بيان اينکه «اين شرکت در زمينه توليد
انواع پوششهاي خارجي و داخلي خطوط لوله انتقال
فرآورده سياالت (نفت ،گاز ،آب و )...با استفاده از آخرين
تکنولوژيهاي اين صنعت در دنيا فعاليت دارد» ،اعالم
کرد :روند کلي فعاليتهاي اين شرکت طي چند سال
اخير در حال کاهش بوده و ناچار با رويکرد نوآورانه و
ابتکاري در زمينههاي جديد اين صنعت بقاي مجموعه
حفظ شده است.
وي درب��اره مشک�لات کنون��ي اين شرک��ت گفت:
اصليترين مشک��ل يک شرکت خصوص��ي در اين
مقطع راکد بودن و نبود گردش کافي در زمينههاي
فعاليتهاي جاري پروژههاي جديد ،نقدينگي و ...و در
نتيجه ،تالش براي حفظ موقعيت فعلي است .پويايي،
حرک��ت در مسي��ر رشد و کمال و تعال��ي سازماني،
رسيدگي به معضالت و مشکالت نيروي انساني ،توجه
به بخش تحقيق و توسعه ،کارآفريني موازي و سري و
ارتقاء همهجانبه مستلزم خروج از حالت فعلي و جاري
شدن گردشهاست .اولين حرکت دستگاههاي دولتي
در اين زمينه حلوفصل و مشخص ساختن وضعيت
قرارداده��اي راک��د پروژههاي نيمهتم��ام ،پرداخت
مطالبات و نهايتا تأمين بودجه براي اتمام پروژههاي
ناتمام و آغاز پروژههاي جديد است.
مديرعاملشرکتپوششلولهماهشهرهمچنيناعالم
ک��رد :از همايش قبلي صناي��ع دريايي تاکنون ،خط
توليد پوشش لولههاي دريايي متوقف شده است .زيرا
پروژههاي اين بخش تأمين مالي نميشوند .لذا عليرغم
بيکار بودن شاهد تداوم عدم حمايت از توليد داخلي
بوده و برخي از مجريان دستگاههاي اجرايي همانند
شرکت نفت فالت قاره اجازه دادهاند که لولههايي که
براي انتقال نفت و گاز از دريا به خشکي تهيه شده ،در
کشورهايي مانند امارات و عربستان پوشش شوند.
وي با بيان اينکه «با يک نگاه کوتاه به رزومه توليدات

شرکت پوشش لوله ماهشه��ر ،تنوع محصول ،تعدد
پروژهه��اي انجامش��ده و بررسي کيفي��ت کارهاي
انجامشده را به وضوح ميتوان مشاهده کرد» ،گفت:
در يک چني��ن وضعيت سازماني و در مقطع کنوني
شرايط کشور طي دو سال گذشته ،دو مورد از بهترين
وآخرين تکنولوژيهاي روز صنعت پوشش به جامعه
صنعت دريايي فراساحل معرفي شده است.
هداي��ت توضي��ح داد :يکي از م��وارد پوشش جديد
( )5lppپ��س از تائيد کارشناس��ان فني کارفرمايان
محترم ،در مراحل نهايي و آغاز عمليات قرار دارد که
متاسفان��ه به علت کمبود بودجه متوقف شده است.
مورد دوم استفاده از پوشش ضدخوردگي روز و برتر
در دني��ا (دو اليه اپوکس��ي  )Dual Layer FBEدر
صنعت فراساحل و قبل از انجام عمليات پوشش بتني
( )Concrete Weight Coatingاست که متأسفانه
عليرغم تائي��د ضمني کارشناسان فن��ي کارفرماي
محترم هن��وز از مرحله اظهارنظر سيستم مديريتي
کارفرما عبور نکرده است.
مديرعامل شرکت پوشش لوله ماهشهر بر اين اساس
گفت :بومي کردن ،خود کفايي و ارايه خدمات جديد
توسط تک تک اعضاء اين مجموعه در سطوح بسيار
قابل افتخار در ح��ال انجام است ،ولي بدون حمايت
دولت و کارفرمايان اصلي بازدهي بسيار پايين و بعضا
باعث سرخوردگي ميشود.
وي در اي��ن زمين��ه از «ع��دم توجه کاف��ي انجمن
مهندسي دريايي ايران به بخش صنعت خطوط لوله

مديرعامل شرکت برناگداز:

انتظار توليدکنندگان ثبات قيمتهاست

سيدمجيد ميرغفوريان ،مديرعامل شرکت برناگداز ،با بيان اينکه «زمينه
اصل��ي فعاليتهاي شركت برناگداز تولي��د تجهيزات حفاظت كاتدي و
بصورت خاص توليد انواع آنده��اي فداشونده از جنس روي ،آلومينيوم
و منيزي��م براي صنايع درياي��ي است» ،اعالم ک��رد :عليرغم مشكالت
اقتصادي و تحريمه��ا خوشبختانه به شكل كلي مسير رشد مثبت طي
سال گذشته ادامه پيدا كرده است.
وي افزود :در حال حاضر مشكل اصلي صنايع دريايي ،تحريمهاي اقتصادي
است كه اين صنعت را با ركود بيسابقهاي مواجه ساخته است .ولي اين
مجموعه بعنوان يك توليدكننده و صنعتگر مشابه ديگر توليدكنندگان
ب��ا مشكل كمبود نقدينگي و معضالت حاصل از آن و نوسانات قيمتها
درگي��ر است كه اميدواريم دولت محترم با تدبير اقتصادي الزم ،شرايط

و تکنولوژيهاي مربوط به آن و بويژه صنعت پوشش»
انتقاد کرد و گفت :انتظار است انجمن به اين صنعت
توج��ه ويژه کند .به همين جه��ت ،از ديدگاه ارتباط
کاري عملکرد انجمن و نيز شورايعالي صنايع دريايي
غيرکافي ارزيابي ميشود.
وي همچني��ن «تقويت بخشهاي تخصصي انجمن
مهندس��ي دريايي ايران و ارتقاء سطح آگاهي فني از
عملکرد بخشها ،حضور در جلسات مربوطه به پروژهها
و پشتيباني از اعضاء بصورت تخصصي و بعضا تضمين
عملکرد عضو در مقابل کارفرمايان» را خواستار شد.
هدايت ادامه داد :با توجه به آغاز کار دولت جديد،
انتظار است به نوآوريه��ا و Specهاي جديد در
خطوط لوله و پوششهاي فراساحل توجه بيشتري
شود .برخي از پوششه��اي جديد قابل اعمال بر
لولههاي زردريايي باعث کاهش هزينههاي اجرا و
يا هزينههاي انرژي و نگهداري درزمان بهرهبرداري
ميش��ود .ام��ا متأسفان��ه وزارت نف��ت و متوليان
مربوطه مشاب��ه سنوات قبل Specهاي قديمي را
در برنامه کاري خود قرار ميدهند .حتي مواردي
ک��ه هماکنون در کشوره��اي ديگر کمتر استفاده
ميشود.
مديرعام��ل شرکت پوشش لوله ماهشهر در پايان دو
مورد زير را براي طرح در قطعنامه پانزدهمين همايش
صنايع دريايي پيشنهاد کرد:
 .1استف��اده از ظرفيت کارخانجات لولهسازي کشور و
ظرفيت کارخانج��ات پوشش لولههاي خطوط انتقال
زيردرياي��ي و يا در صورت ضرورت ب��ه ورود لولهها از
خ��ارج ،پوشش آنها در داخل کش��ور مورد تأکيد قرار
گيرد.
 .2تجديدنظر کارفرمايان اجرايي خطوط دريايي در
مشخصات فني پوشش و بهرهبرداري از فنآوريهاي
نوين بجاي تکرار مشخصات فني قديمي در خطوط
جديداالحداث.

را ب��راي اصالح قوانين بانكي و تسهيل ارائه تسهيالت و اعتبارات توسط
بانكها و همچنين ثبات قيمتها به توليدكنندگان هموار سازد.
اي��ن فعال صنايع دريايي ب��ا اشاره به اينک��ه «مهمترين معضل بخش
خصوص��ي كمبود سرمايه در گردش است و عدم حمايت بانكهاست»،
اولين توقع از دولت جديد را رفع اين موانع دانست و گفت :همچنين ،با
توجه به اينكه همچنان بخش اعظم صنايع دريايي در اختيار دولت است،
توجه بيشتر مصرفكنندگان به استف��اده از محصوالت توليدكنندگان
داخلي و افزايش سهم توليد داخل ضروري است.
ميرغفوري��ان در پاي��ان از انجمن مهندسي دريايي اي��ران خواست تا با
ايجاد كارگروههاي تخصص��ي و استفاده از كارشناسان خبره و استادان
دانشگاه زمينه را براي رش��د دانش فني اعضاء ،تعريف پروژههاي مورد
نياز صنايع دريايي و همافزايي توان علمي و فني در موضوعات مطروحه
را فراهم سازد.
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حميد غفاري حسيني ،مديرعامل پارس مارليک کيش:

ايجاد مارينا اشتغالزايي و جذب گردشگران دريايي را در پي دارد
* امکانات صنايع دريايي دولتي بدون رانتخواري در اختيار بخش خصوصي توانمند قرار گيرد

حميدغفاريحسيني،مديرعاملپارسمارليککيش،
با بيان اينکه «فعاليت اين شرکت عالوه بر مهندسي
فروش و تأمين تجهيزات دريايي ،خدمات مشاورهاي،
مهندسي و پشتيباني فني نيز هست» ،گفت :متاسفانه
فعاليت در بخش صنايع دريايي روند نزولي داشته و اين
شرکت نيز از اين سير نزولي مستثني نبوده است.
وي با تأکي��د بر اينکه «بخ��ش دريايي با مشکالتي
اساسي دست به گريبان است» ،برخي از اين موارد را
بدين شرح برشمرد:
 وابستگي صنعت دريايي به بخش دولتي و سايه تفکردولتي بر روي اين صنعت
 عدم توانايي مالي بخش خصوصي عدم مشارکت صحيح بانکها در پروژهها نبودن بستر مناسب جهت سرمايهگذاري خارجيدر کشور
 عدم توجه دولت به ايجاد زيرساختهاي الزم جهتتمايل بخش خصوصي به سرمايهگذاري در اين صنعت
(مانند اليروبيها ،اسکلهسازي ،ساخت موجشکن و)...
 عدم استفاده از متخصصان و مديران خارجي موفقدر اي��ن صنعت و انتقال تجربيات آنان به کارشناسان
داخلي
 عدم اجراي برنامه کوتاه مدت ،ميانمدت و درازمدتدر اين صنعت
 عدم رتبهبندي شرکته��اي دريايي و ملزم کردنبخش دريايي به کار با اين شرکتها
 پايين بودن سطح سواد بسياري از صاحبان شناور وتمايل آنان به مديريت کالسيک
 بيتوجهي به واژهاي به نام «وقت و زمان» کيفيت پايين بسياري از توليدات داخلي به دليل عدمکفايتتوليد کننده
 نبود فرهنگ دريايي در جامعه و نبودن امکانات برايايجاد کلوپهاي ورزشي
 تحريم جهاني بيتوجهي ب��ه استفاده از تجارب و الگ��و قراردادنکشورهاي موفق در اين صنعت
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اين فعال صنايع دريايي اف��زود :توليد زماني به رونق
خواهد رسيد که تقاضا وج��ود داشته باشد .بسياري
از اقالم دريايي که از خ��ارج وارد اين کشور ميشود،
قابل ساخت در همينجاست؛ ولي چون تقاضايي وجود
ندارد و يا بسيار کم است ،لذا براي توليد کننده داخلي
ص��رف و توجيه اقتص��ادي ندارد .از طرف��ي ،ورود به
بازارهاي جهاني نيز در حال حاضر به دليل تحريمها
بسيار سخت و نيازمند حمايتهاي خاص خود است
که متأسفانه وجود ندارد .وي همچنين درباره عملکرد
شورايعال��ي صنايع دريايي گفت :اي��ن شورا با اهداف
و شعاره��اي خوبي کار خود را ش��روع کرد؛ ولي عدم
برنامهريزي مناسب و حمايت واقعي دولتمردان راه به
جايي نبرد.
مديرعامل پارس مارليک کيش درباره انتظارات جامعه
دريايي از دولتمردان جديد نيز اظهار داشت :امکانات
وسيع صنايع دريايي که در اختيار بخش دولتي است،
با يک روش اجرايي صحيح و بدور از هرگونه رانتخواري
در اختي��ار بخش خصوصي که لياقت و تجربه الزم را
داشته باشد ،قرار گيرد.
غفاري حسيني با بيان اينکه «ما در کشورمان متأسفانه
انجمن تخصصي قوي و فعالي نداريم که لياقت انجام
کاره��اي تخصصي مربوط به خ��ود را داشته باشد»،
تصريح ک��رد :فعالترين انجم��ن ،انجمن مهندسي
درياي��ي است که با تمام تالشي که ميکند؛ به دليل
نفوذ مديران دولت��ي در ان بازدهي پاييني دارد .اميد
اس��ت در آينده نه چندان دور شاهد شکل گيري اين
انجمنها با فضاي بخش خصوصي باشيم.
وي در پاي��ان مهمتري��ن اولويتهاي قاب��ل طرح در
پانزدهمين هماي��ش صنايع درياي��ي را بدين شرح
برشمرد:
 اجراي مصوبات شورايعالي صنايع دريايي و صندوقتوسعه
 ورود کارخانههاي کشتي سازي به بورستسهيل در امر سرمايهگذاري خارجي در اين بخش و
دادن ضمانتهاي الزم
 سرعت عمل بخشيدن به رتبهبندي شرکتها مل��زم کردن بخش صنايع درياي��ي به کار کردن باشرکتهاي رتبهبندي شده
 تسهيل در ترخيص کاالهاي دريايي با نرخ گمرکيقابل رقابت با کشورهاي همسايه
غف��اري حسيني در ادامه يک��ي از طرحهايي را که
ميتوان��د به رونق بازار توليد صنايع دريايي در ايران
کمک کن��د« ،ايجاد مارينا» دانس��ت و تأکيد کرد:
اين صنع��ت در تماميکشورهاي پيشرفته يکي از
درآمدزاترين صنايع است.

وي اولي��ن تاثير اجراي ط��رح مارينا در هر منطقه را
«ايج��اد مشاغل مختلف و کارآفريني در حجم بسيار
باال» ذکر کرد و توضيح داد :برابر استاندارد هاي جهاني
هر قايق تفريحي به طول  7متر 4 ،شغل مستقيم و 10
شغل غيرمستقي��م توليد ميکند .اين در حالي است
که يک کشتي تفريحي کوچک فقط به طول  20متر
بي��ش از  20شغل مستقيم و  50شغل غيرمستقيم
ايجادميکند.
اي��ن کارشناس دريايي از جمله مراکزي را که در اين
راستا راهاندازي ميشوند ،بدين ترتيب برشمرد:
 ايجاد کارخانه و کارگاههاي توليد قايقهاي تفريحي بابدنه فايبرگالس و فلزي
 ايجاد کارگاههاي توليد تجهيزات و قطعات مختلف(اين تجهيزات و قطع��ات بيش از  500قلم است که
توان توليد آن در کشور کامال وجود دارد).
 ايجاد مراکز تعميراتي ايجاد مراکز آموزشي ايجاد فروشگاههاي درياييبه گفته وي ،عالوه بر مشاغل فوق در داخل خود مارينا
نيز نفرات مختلف��ي در بخشهاي تعمير و نگهداري
رستوران ،کافي شاپ ،نگهبان��ي ،اداري و ...مشغول به
ک��ار خواهند بود .غفاري حسين��ي جذب گردشگر و
رونق گردشگ��ري ورزشي ( )Sport Tourismرا نتيجه
ديگر ايجاد مارينا در مناطق ساحلي و دريايي دانست و
توضيح داد :صنعت گردشگري ورزشي ي ا rSport Tou
 ism Industryکه واژه آن نخستين بار در اوايل دههي
ي گسترده
هفتاد مي�لادي ابداع شد ،امروزه به مفهوم 
مبدل شده که بعنوان يکي از بخشهاي مهم و غيرقابل
انک��ار در مجموع ه صنعت گردشگري بدل شده است.
بعنوان مثال در کشور کانادا در سالهاي اخير بين  2تا
 4ميليارد دالر در سال براي آن کشور درآمدزايي داشته
و خود يک عامل مؤثر در توسعه اقتصادي يک منطقه
ميتواند لحاظ شود .وي با بيان اينکه «توريسم ورزشي
در دنياي امروز تجارتي  4.5تريليون دالري در سطح
بينالمللي است» ،گف��ت :طبق برآورد هاي مؤسسات
تحقيقاتي و آماري معتبر بينالمللي ،تا پايان سال2011
اين صنعت  10درصد از توليد ناخالص جهاني را به خود
اختصاص داده است .مديرعامل پارس مارليک کيش
افزود :در برخي از کشورها و نقاط خاص دنيا ،ورزش به
تنهايي  25درصد از مجموع گردشگران بازديد کننده از
آن منطقه را به خود اختصاص ميدهد .توريستهاي
ورزشي ،عالوه ب��ر درآمدسازيهاي نقد براي منطقه،
با ديدن ساير جاذبههاي گردشگري ميتوانند بعنوان
پيامد يک اقامت دلچسب در منطقه ،سرمنشاء سرازير
شدن گردشگران بسياري در پي خود باشند.

Marine Engineering

بنايي بابازاده ،مديرعامل شرکت فراساحلي دلتا:

بزرگترين انتظار از دولت جديد اصالح نگاه به بخش خصوصي است

محم��د بناي��ي باب��ازاده ،مديرعام��ل شرک��ت
فراساحل��ي دلتا ،با بي��ان اينکه «ح��وزه اصلي
فعاليته��اي شرکت دلتا لولهگ��ذاري ،نصب و
انجام خدمات حف��اري و اليروبي در درياست»،
اعالم کرد :متأسفانه کلي��ه فعاليتهاي شرکت
در يک سال گذشت��ه روندي رو به رکود داشته
و اکث��ر کارفرماها مشک��ل نقدينگي و پرداخت
تعهدات ق��راردادي خ��ود را دارن��د که همين
امر منجر به کاهش سرع��ت پيشرفت کار و در
مواقعي رکود شده و حتي در مواردي که فعاليت
وجود دارد ،بايد ب��دون چشمداشت به دريافت
صورت حسابها کار صورت گيرد.
وي درب��اره مشک�لات کنوني صناي��ع دريايي
توضيح داد :مشکل کليه شرکتهاي پيمانکاري
کم و بيش مشابه است و همواره پروژهها وابسته
بودجه دولت هستند و هزينه عدم تأمين بودجه
و افزاي��ش قيمتها در اثر ت��ورم را طبق معمول
پيمانک��ار بايد بپردازد و هيچ سيستم دولتي در
مقابل اين رکود پاسخگو نيست .چنانکه بخواهد
دولت در قبال مشکالت اقتصادي پاسخگو باشد،
راه حل بسيار سادهاي وجود دارد که به آن اشاره
ميش��ود .دولت پاسخگو سع��ي کند مسؤوليت
مشک�لات و عدم برنامهريزي خ��ود را بپذيرد و
اين امر با باز کردن يک خط اعتباري( )LCبراي
هر پروژه از طريق سيستم بانکي محقق ميشود.
در اي��ن شراي��ط ،اگر سيستم دولت��ي در زمان
نقد شدن ص��ورت حساب پيمانکار پول نداشته
باشد؛ سيستم بانکي دول��ت را بدهکار ميکند.
بدين شکل مشکل تأخير پروژهها و زيانده بودن
پيمانکار و ادعاهاي بيحاصل آنها پايان مييابد
يا به حداقل ميرسد.
بنايي بابازاده درباره ميزان تحقق شعار همايش
دوره قبل «بکارگي��ري توليدات ملي و حمايت
از ک��ار و سرماي��ه ايران��ي در صناي��ع دريايي و
دريانوردي» نيز گف��ت :همانطوري که شما نيز
اشاره کردهايد؛ شعار همايش بوده و هميشه اين
امر در حد شعار باقي ميماند .چرا که در مواقعي
مطرح ميشود که دولتها دستشان از دالرهاي
نفتي بدون زحمت بدست آمده خالي ميشود و
همه دوستدار توليد ملي ميشوند .توليد ملي با
باز گذاشتن دست دولتها در تصاحب دالرهاي
نفت��ي و توزيع پول نف��ت در جامعه در تناقض
اس��ت و از آنجاي��ي که جم��ع نقيضين ممکن
نيس��ت؛ بنابراي��ن ،اول بايد موض��وع دالرهاي
نفتي حل ش��ود و مصرف آنها ب��ا سياستهاي
تولي��د ملي هماهنگ شود .بع��د از آن ميتوان
صحب��ت از توليد ملي کرد .در ضمن توليد ملي

با جامعهاي که نميخواهد کار کند و آنهايي که
بيشتر کار ميکنند ،بيشتر تنبيه ميشوند؛ راه به
جايي نميبرد و منجر به قيمت سرسامآور توليد
مل��ي يا کيفيت پايين آن ميشود که الزم است
ريشهيابي شود و در اين مختصر نميگنجد .اصوال
بنده طرفدار اين شعارهستم که «نابرده رنج گنج
ميسر ميش��ود!» .بنابراين ،هيچ پول و امتيازي
ولو بسيار کم نبايد ب��ه هيچ احدي بدون کار و
زحمت داده شود و اگر پولي براي کمک داريم،
بيماران روي تخت بيمارستانها مستحقترين آنها
هستند ،چون نميتوانند کاري انجام دهند؛ ولي
از آن نصيبي ندارند .بد نيست نظرات اقتصادانان
بزرگ دنيا را در مورد توزيع ثروت که کمتر از از
توزيع فقر نيست ،در نظر بگيريم.
وي اف��زود :مباحث��ي چ��ون «توليد مل��ي ،کار و
سرماي��ه ايراني» بسيار مباح��ث کليدي هستند
و تنها با شعار حماي��ت از آنها کار پيش نميرود.
اي��ن امر نياز به ريشهيابي تاريخي و نگاه به تاريخ
ملتهاي موف��ق دارد .در کشور ما اصوال کار يک
امر مقدسي نيست که بايد فرهنگ آن ايجاد شود.
نگاه فرهنگي به سرمايه در کشور يک نگاه بسيار
سطحي و زشت است .در رسانهها و فيلمها معموال
انسانهايي که داراي سرمايه هستند ،انسانهاي
خوبي جلوه داده نميشوند و چنين تبليغ ميشود
که سرمايه آنها از راههاي نامشروع بدست آمده و
ثم��ره کار و تالش نبوده است .برداشت منطقي از
اين نوع طرز نگرش اين خواهد بود که کار منجر
ب��ه سرمايه و ثروت نميشود و بنابراين ،نبايد کار
کرد .از آنجايي که اکثر سرمايهداران توليد کننده
هستند؛ بنابراين ،وقتي سرمايهدار بد معرفي شود،
بدون اينکه بخواهيم توليد کننده بودن نيز کراهت
پيدا ميکند .دارندگ��ان سرمايه ،توليد کنندگان
و کارآفرين��ان در کشورهاي پيشرفته ارج و قرب
بااليي در جامعه دارند و همه ميدانند وقتي آنها
ميميرن��د دارايي خ��ود را به قب��ر نميبرند و در
دولت پاسخگو سعي کند مسؤوليت مشکالت
و عدم برنامهريزي خود را بپذيرد
و اين امر با باز کردن يک خط اعتباري()LC
براي هر پروژه از طريق سيستم بانکي
محققميشود
در اين شرايط ،اگر سيستم دولتي در زمان نقد
شدن صورت حساب پيمانکار پول نداشته باشد؛
سيستم بانکي دولت را بدهکار ميکند .بدين
شکل مشکل تأخير پروژهها و زيانده بودن
پيمانکار و ادعاهاي بيحاصل آنها
پايان مييابد يا به حداقل ميرسد

جامعه بجا ميگذارند که دوباره افراد ديگري را به
اشتغال و توليد واميدارد و به قوام و ثبات جامعه
کمک ميکن��د .نگاه منفي به سرمايه که توليد و
کار را نيز ضايع ميکند ،منجر به اين ميشود که
سياستهايمان در جهت تمرکز سرمايه در دست
دولتيها سوق پيدا کند .تجربه بشري در دهههاي
اخي��ر نشان داده که دولتيها ب��راي سرمايههاي
ملي افراد اميني نيستن��د و حتي درستکارترين
آنها حساسيت کمتري براي آن در مقايسه با مال
خ��ود دارند .هيچکس شک ن��دارد که اگر دولت
قبلي چند صد ميليارد دالردرآمد نفتي تاريخي را
متعلق به خود ميدانست ،حتما در هزينه کردن
آن دقت کرده و طور ديگري عمل ميکرد.
وي در اين زمينه خطاب به دولت يازدهم گفت:
در کشوره��اي ب��ا بخش خصوصي ق��وي عالوه
بر سياستهاي خصوصيم��داري نگاه فرهنگي
متفاوتي در مقايسه با کشور ما به بخش خصوصي،
سرمايه ،ک��ار و پول وج��ود دارد که الزم است
برنامهريزي فرهنگي نيز در کنار برنامهريزيهاي
اقتصادي صورت گيرد که امري طوالني خواهد
ب��ود .مطمئنا مفيد خواهد بود ک��ه ما در مورد
تعاريف و مفاهي��م فوق بازنگري و تجديدنظري
داشت��ه باشيم و حت��ي ميتوانيم چندين رساله
د کتري براي نقد ،بررسي و بازنگري در مورد آن
مفاهيم تعريف کنيم .بنابراين ،بزرگترين انتظار
از دولت جديد اصالح نگاه به بخش خصوصي در
ذهنهاس��ت ،چرا که هر تغييري از ذهنها آغاز
ميش��ود واگر ذهنها تغيير نکند ،در بيرون نيز
هيچ اتفاق زيربنايي نخواهد افتاد.
بنايي بابازاده در مورد اظهارات رييسجمهور مبني
بر واگذاري امور ب��ه انجمنهاي علمي و تخصصي
تأکيد کرد :واگذاري امور به انجمنهاي تخصصي و
ي چي��زي است که هم بايد دولت تمرين کرده
علم 
و ياد بگي��رد و هم انجمنها .چون هيچکدام عادت
به آن ندارند .بنابراين ،محدودههاي آن بايد تعريف و
تضمين شود تا دوباره هرج ومرج رخ ندهد ،تنفيذ اين
مسؤوليتها بصورت قانوني هر چند محدود نيز باشد،
بهتر از آن است که بيحساب و بيحد وحصر باشد.
وي در پاي��ان تصري��ح کرد :بن��ده اولويتهاي
انجمن را اولويتهاي اقتصادي کشور ميدانم و
اي��ن غير از آن نيست که اکن��ون در اثر فشارها
و نبود درآمدهاي نفتي ب��ه آن رسيدهام .يعني
بازتعريف دوباره دولت ،سرمايه ،توليد ملي ،کار و
پول در کشور است .شايد در اين شرايط بتوانيم
به دور از شع��ار و مسائل حاشيهاي با رويکردي
واقعگرايانه به اين مسائل که با آن روبرو هستيم،
نگاه کنيم.
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گفتهرييسجمهور
و تعدد مشکالت

شاهين مقصودي زند

*

شرک��ت مهندسين مشاور کران سازه پاسارگاد مفتخر به
ارائه خدمات مشاوره،طراحي مهندسي و مهندسي ارزش
در زمين��ه مهندسي سواحل ،بنادر ،سازهه��اي دريايي و
تأسيسات ساحلي است .و در اين خصوص داراي رتبهبندي
از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
است .اين شرکت عليرغم آمادگي کامل و حضور جدي در
عرصهه��اي علمي و فني در سال گذشته متاسفانه پاسخ
درخ��ور و شايستهاي در جهت بهبود وضعيت کار و رونق
اقتص��ادي دريافت نکرده است .شع��ار همايش دوره قبل
«بکارگيري توليدات ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني
در صنايع دريايي و دريانوردي» بوده که اين مقوله در حد
شعار بوده و همچنان نيز هست.

درحالحاضر،مشکالتمتعدديدرمجموعهصنايعدريايي
کشور وجود دارد که از آن جمله ميتوان به وجود تحريمها
 ،عدم توزيع مناسب کار ،عدم تأمين بودجه پروژهها ،عدم
وجود نظام شايستهساالري و عدم تعريف پروژههاي مناسب
و  ...اس��ت که راه ح��ل آن مديريتي و باالدستي است .بنا
به گفته رييسجمه��ور ،با توجه به محقق نشدن بخشي
از بودج��ه  210هزار ميليارد تومان��ي امسال ،بهتر شدن
شرايط و رونق اوضاع اقتصادي بستگي به راهکارهاي جديد
دولت براي خروج از شرايط فعلي دارد که بر همين اساس
ميزان تأثير انجمنهاي تخصصي و علمي (از جمله انجمن
مهندسي دريايي ايران) نيز مشخص خواهد شد.

* مديرعامل شرکت مهندسين مشاور کران سازه پاسارگاد

مديرعامل شرکت بسپارسازه پازاوار:

تزريق نقدينگي به پروژههاي معطل دريايي اولويت اول است

ارژنگ شجاعي ،مديرعامل شرکت بسپارسازه پازاوار
ک��ه در زمينه توليد انواع قطعات الستيکي از جمله
ضربهگيره��اي الستيکي اسکله (فن��در) ،لولههاي
اليروبي ،ديافراگم سکوهاي نفتي ،شاکسل ،رابرسيل
و ديگر قطعات پليمري خاص مورد استفاده در صنايع
دريايي نفت وگاز فعاليت دارد؛ اعالم کرد :خوشبختانه
روند توليد اين شرکت طي يک سال گذشته صعودي
و مثبت ب��وده است .وي درعينحال مشکل کنوني
صنايع دريايي کش��ور را «توقف طرحهاي عمراني
ج��اري بهعلت نبودن بودجه» دانست و تأکيد کرد:
دولت فقط با تخصيص بودجه ميتواند اين مشکل
را حل کند.
وي درب��اره ميزان تحقق شعار همايش دوره قبل با
عن��وان «بکارگيري توليدات ملي و حمايت از کار و
سرمايه ايراني در صناي��ع دريايي و دريانوردي» نيز
گفت :به اين شعار تا حدودي عمل شده و علت آن
اجبار مجموعههاي دولتي به دليل فشارهاي ناشي از
تحريم است .ولي عمال هنوز مسؤوالن به توليد داخل
اعتمادي ندارند ،يعني هنوز از ديدگاه آنها توليدات
خارجي بر توليدات داخلي ارجحيت دارد و تنها در
جايي از توليدات داخلي استفاده ميکنند که يا امکان
خريد از توليد کننده خارجي به داليلي از جمله تحريم
نصب فندر د  ر اسکله بندر بر ايشان ميسر نيست و يا نمونه خارجي تفاوت قيمت
خلیجفارسهرمزگان فاحشي با توليد داخل دارد.
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شجاعيهمچنينباانتقادازعملکردشورايعاليصنايع
دريايي در دولت دهم گفت :مروري بر عملکرد منتشر
شده شورا نشان ميده��د که اگرچه اهداف و نيات
بسيار مثبتي در تاسيس آن به چشم ميخورد ،ليکن
خروجيهاي آن د  ر حد بسيار ضعيف بوده است .از
طرفي در ترکيب کارگروهاي تخصصي زيرمجموعه
ش��ورا چنان که بايد به نقش توليد کنندگان داخلي
توجه نشده و عناوين کارگروهها ،کلي و مبهم است.
حال آنکه کارگروههاي تخصصي بعنوان مهمترين
بازوهاي ش��ورا بايد مبتني بر نگاه��ي کارکردي و
واقعگرايان��ه شکل بگيرند .وي تأکي��د کرد :تزريق
نقدينگي به پروژههاي معطل دريايي اولين اولويتي
اس��ت که بايد مورد توجه شورايعالي صنايع دريايي
قرار بگيرد .ب��دون شک اگر اين هدف محقق شود،
خون تازهاي در کالبد پروژههاي دريايي تزريق خواهد
شد ک��ه بهنوبه خود رونق کسبوکارهاي توليدي و
افزايش مشاغل دريايي را موجب خواهد شد.
شجاعي با بيان اينکه «با نگاهي به عملکرد اين شورا در
دولت گذشته ميتوان تأثير شعارزدگي را بر عملکرد
آن مشاهده کرد» ،افزود :تعدد جلسات برگزار شده
و تصميمات اجرانشده نشان از جدي گرفته نشدن
شورايعالي صنايع دريايي در دولت گذشته دارد که
اين معضل را البته در بسياري از شوراها و کارگاههاي
حوزههاي غيردريايي نيز ميتوان مشاهده کرد.
مديرعامل شرکت بسپارسازه پازاوار درباره انتظارات
موجود از دولت يازدهم نيز اظهار داشت :اگر سيستم
دولت درست کارکند و مدي��ران بکار گمارده شده
مسلط به حوزه مسؤوليت خود باشند ،نيازي نيست
دول��ت به صورت مستقيم کاري انجام دهد ،چرا که
بخش خصوصي خود به خود فعال ميشود .در برهه
فعلي مسؤوليت اوليه دولت ،اعتمادسازي است؛ چرا
که متاسفانه بخش خصوصي اعتماد خود را از دست
داده است و اين اعتماد فقط با بکارگيري مديران اليق
و متخصص باز خواهد گشت.

وي درب��اره روند فعالي��ت انجمن مهندسي دريايي
ايران نيز تأکيد کرد :انجمن ميبايستي بتواند کارهاي
مديريتي را از تخصصي تفکيک کند ،چنانچه امور
فني به انجمنها واگذار شود و مديران آن متخصص
نباشند؛ عمال تفاوتي نميکند و فقط ايجاد رانت به
سطوح پايينتر نفوذ ميکند.
شجاعي بر اين اساس ،اولويت شرکتهاي فعال در
زمين��ه دريايي ،چه توليد کننده ،چه پيمانکار و چه
مش��اور براي ط��رح در پانزدهمين همايش صنايع
دريايي بدين شرح برشمرد:
الف) ايجاد فضاي رقابتي سالم در مناقصات دولتي.
ب) تامين بموقع بودجه براي تسويه حساب بموقع
پيمانکاران.
ج) همکاري سازمانها و نهاد هاي ذيربط در پيشبرد
پروژههاي در دست اجرا.
د) اعتمادس��ازي در بخش خصوص��ي براي جذب
سرمايه و نيروي کار در پيشبرد پروژههاي دولتي.
اين توليد کننده تجهيزات نفتوگاز دريايي در پايان
خواستارتسهيالتبيمهومالياتبرايتوليد کنندگان
شد و گفت :از مهمترين نکات��ي که ميتوان به آن
اش��اره کرد اقدام دولت در شفافسازي سازمانهاي
مالياتي و تأمين اجتماعي در هزينه وجوه دريافتي
بابت ماليات و بيمه پروژهها است .ضمن آنکه انتظار
ميرود سازمان تأمين اجتماعي تسهيالت ويژهاي را
براي کارفرماياني که تعداد زيادي کارگر و کارمند را
تحت پوشش خ��ود دارند ،قائل شوند و چنانچه که
يک مديرعامل و يا عضو هيأت مديره قصد گرفتن
خدمات پزشکي دارد ،تسهي�لات ويژهاي براي آنها
قائل شوند .متاسفانه در حال حاضر به دليل مشکالت
اداري و معطليهاي طوالني کارفرمايان به هيچ وجه
از خدمات تأمين اجتماعي استفاده نميکنند .بدون
شک ،گستردگي بيشتر خدمات اجتماعيدر مراکز
خدمات درماني و بهبود کيفيت اين خدمات ميتواند
موجب رضايت و دلگرميکارفرمايان باشد.

Marine Engineering

روناسي ،رييس هيأت مديره شرکت سازنديش و عضو هيأتمديره انجمن صنفي صنايع دريايي:

انجمنهاجايگزينبدنهدولتيلختوبيانگيزهشوند

مصطفي روناسي ،رييس هيأت مديره شرکتهاي
کهرنگ الستي��ک و سازنديش ،با اشاره به فعاليت
اي��ن شرکت در بخش طراحي و ساخت تجهيزات
و سازههاي دريايي گفت :ساخت دربهاي حوض
خش��ک ( )Dry dock gateب��راي شرکت عظيم
گسترش هرمز ،ساخت اسکلههاي شناور و بويه و
ضربهگيرهاي اسکله ،بوالرد و غيره از فعاليتهاي
اي��ن مجموعه ب��وده و روند فعاليته��ا در يکسال
گذشته عادي بوده است.
عضو هي��أت مدي��ره انجمن صنف��ي سازندگان
شناور ،تجهي��زات و سازههاي درياي��ي ايران در
مورد چالشهاي صنعت دريايي کشور نيز گفت:
قسمت��ي از مشک�لات در مورد کلي��ه صنايع و
اقتصاد کشور است؛ از قبيل تحريمها و مشکالت
ناشي از آن جهت خري��د مواد اوليه و تجهيزات،
مشکالت انتقال ارز ،گشايش اعتبار  LCو دريافت
130درص��د مبلغ آن بجاي 10درصد ،نرخ باالي
به��ره بانکها ،کمبود نقدينگ��ي و در يک کالم
اقتص��اد تحريمشده خارج��ي و داخلي که بعضا
تحريمهاي داخلي و زيانبارتر بوده است.
وي اف��زود :در شرايط کنوني ب��ا اقتصادي بيمار و
مسموم مواجهيم که ع�لاج آن داروهاي سياسي
است و نه اقتصادي .در نتيجه ،دستگاههاي دولتي
کار مؤثري نميتوانند انجام دهند؛ بلکه الزم است
سياستهاي کالن سياسي و اقتصادي دولت جهت
تعامل با اقتصاد جهاني و حمايت از صنايع داخلي
تغييريابد.
روناسي درباره چالشهاي خاص صنعت دريايي نيز
توضيح داد :عمال در يکسال گذشته حمايت خاصي
از تولي��دات داخلي به عمل نيامده و از طرف ديگر
با شرايط بسيار سخت براي توليد کنندگان داخلي،
آنها عمال و به مرور از گردونه رقابت حذف ميشوند.
چنانکه عالقه خاص��ي در ارگانه��اي دولتي و يا
شبهدولت��ي در جهت خريدهاي خارجي مالحظه
ميشود که ازجمله در اين زمينه ،نسبت به واردات
تع��داد زيادي جکآپ و د کلهاي حفاري خشکي

اقدام شده است.
وي درباره عملک��رد شورايعالي صنايع دريايي نيز
اظهار داشت :عمال دولت دهم اقدام موثري جهت
فع��ال شدن شورايعالي صنايع دريايي انجام نداد و
اج��راي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي از
پيشرفت قابل قبولي برخوردار نبوده است.
عض��و هي��أت مديره انجم��ن صنف��ي سازندگان
شناور ،تجهيزات و سازهه��اي دريايي ايران درباره
انتظارات موجود از دول��ت يازدهم گفت :واگذاري
شرکته��اي دولتي به بخش خصوص��ي واقعي و
ح��ذف سازمانهاي شبهدولتي ،ح��ذف رانتهاي
دولتي اعم از اطالعاتي و اقتصادي و مالي ،حمايت
از بخش خصوصي با تأکيد بر واگذاري فعاليتهاي
اقتصادي به بخش خصوصي ،رفع موانع توليد ،بهبود
فض��اي کسب و کار و اجراء قوانين مصوب مجلس
در چن��د سال گذشته در حمايت از توليد و بخش
خصوصي و همچنين حمايت قضايي و قائل شدن
حقوق مساوي براي افراد حقوقي نظير افراد حقيقي
در مقابل قانون حذف اختيارات قانوني ويژهاي که
بانکه��ا ،سازمان تأمين اجتماعي و غيره در روابط

مديرعامل شرکت تکران کاوش:

سيرنزوليفعاليتهايدرياييمشهوداست

مهن��دس محمدرضا محمدن��ژاد ،مديرعامل شرکت تک��ران کاوش که در
زمينه توليد و أامين تجهيزات صنايع دريايي ،معدني ،نفت و گاز و خدمات
مهندسي فعاليت دارد؛ تأکيد کرد :روند يکساله به طور مشهود   سير نزولي
داشته و دريافت سفارشها به دليل نداشتن بودجه سازمانهاي طرف قرارداد
متوقف يا کمرونق شده است .وي از «عدم تخصيص منابع مالي سازمانهاي
دولتي جه��ت تأمين اقالم مورد ني��از به واحدهاي خصوص��ي دريايي» و
«نقصان مديريت صحيص در شرايط برگزاري مناقصات و تحويل پروژهها در

تجاري خود با بخش خصوصي دارند (از قبيل عقد
قراردادهاي يکطرفه ،اختي��ار به اجراء گذاشتن و
ممنوعالخروج کردن مدي��ران بصورت يکطرفه و
بدون نياز به مراجعه به مراجع قضايي).
وي تأکيد کرد :اگر دولت يازدهم اساس کار خود را
به واگذاري کار مردم به دست مردم و کوچکسازي
دولت و توسعهبخش خصوصي قرار دهد؛ بيشک
NGOها ميتوانن��د در اين امر ب��ازوي توانمند و
متخص��ص دولت در اج��راي اهداف خ��ود بوده و
جايگزي��ن بدنه دولتي لخت و بدون انگيزه شوند و
انجمنهاي تخصصي ميتوانن��د در ارائه برنامهها،
نظ��ارت بر کار اعضاء و مش��اوره بدون هزينه براي
دولت همکاري کنند.
روناسي در پاي��ان از پانزدهمين همايش صنايع
درياي��ي خواست تا نسبت ب��ه ايجاد کميتههاي
فعال در زمينه چگونگي اجرايي کردن بخشهاي
مختلف قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي
و منظور ک��ردن موضوع «اج��راي کامل و فعال
قانون حمايت از صنايع دريايي» در بندهاي اول
قطعنامه اقدام شود.

زمانهاي مقرر» بعنوان مهمترين چالشهاي کنوني صنعت دريايي کشور
ياد کرد و تقويت بوميسازي و ساخت تجهيزات قطعات صنايع دريايي در
داخل کشور را خواستار شد.
محمدن��ژاد عملکرد شورايعالي صنايع درياي��ي در دولت دهم را با توجه به
گزارش ارائهش��ده «مناسب» خواند و درعينحال گف��ت :در برخي موارد،
پيگيري تصميمات و ارائه خروجي در جلسات بعدي الزامي است.
وي درباره انتظارات موجود از دولت يازدهم نيز گفت :با توجه به توانمنديهاي
سازمانهاي خصوصي ،نسبت به مرتفع ساختن مشکالت صنايع و بوميسازي
صنعت کشور و تخصيص بودجه و اعتبارات به آنها اقدام شود که در اين صورت،
گامي مؤثر براي خود کفايي در صنعت دريايي کشور خواهد بود.
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محموديان ،عضو هيأت مديره شرکت زمرد فام پرشين:

مسؤوالن اهميت صنعت دريا را همچون دشمنان درک کنند
* براي اولين بار در کشور پروفيل دريايي را در ابعاد مختلف توليد کردهايم

مهن��دس خيراهلل
محمودي��ان ،عضو
هيأت مديره شرکت
زمرد فام پرشين ،با
بي��ان اينک��ه «اين
شرکت در  3حوزه
اصلي تأمين شناور
و بالگ��رد جه��ت
پشتيباني سکوهاي
نفتي ،تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز پروژههاي
درياي��ي و سرمايهگ��ذاري در پروژههاي توليدي
و بازرگان��ي فعالي��ت ميکند» ،گف��ت :البته اين
مجموعه ساي��ر فعاليتهاي متبط با اين حوزهها
را که باعث همافزايي فعاليتهاي اصلي ميشود،
انج��ام ميدهد و در مجموع ،روند فعاليتها سير
مناسبي داشته است.
وي در ادام��ه مشکالت موجود صنعت دريايي را
که به گفت��ه وي بعضا مشکالت همه صنايع نيز
محسوب ميشود ،شامل موارد زير برشمرد:
 عدم ثبات نرخ ارز تحريمه��اي همهجانب��ه ک��ه اخي��را صنعتکشتيسازي را نيز مستقيم��ا در هدف قرار داده
است.
توقف پروژهها به دليل عدم تخصيص بودجه ولزوم اصالح بودجه با توجه به تغيير دولت.
 کاهش تقاضاي بالفعل در صنعت کشتيسازيطي  2سال گذشته
 ع��دم تأمين مال��ي مناسب توس��ط بانکها ومؤسسات مالي و اعتباري جهت افزايش تقاضا
 عدم تخصيص ارز مبادلهاي ،مشکالت گمرکي و ...همه و همه از جمله مشکالتي است که شرکتها
در حوزه ساخت وتأمين با آن مواجه هستند.

وي در ادام��ه به مشکالت موجود در بخش اجاره
شناور و لجستيک دريايي پرداخت و توضيح داد:
تحريمهاي بينالملل��ي خصوصا در حوزه بيمه و
کالسهاي ردهبن��دي از جمله مشکالت بود که
خوشبختانه ،ب��ه روشهايي اين مشکالت مرتفع
شد .اما درعينحال ،قوانين بيمه و مالياتي باعث
افزاي��ش قيمت شرکتهاي داخل��ي در مقايسه
ب��ا شرکتهاي خارجي و کاه��ش قدرت رقابتي
شرکتهاي داخلي ميشود.
محموديان افزود :قيمت پايين اجارهبها که سبب
شده بجاي بکارگيري شناوره��اي نوساز از شناور
مستعمل ب��ا سال ساخت پايين استف��اده شود و
عمال کمکي به صنعت کشتيسازي کشور نکرده و
تقاضاي خريد را بجاي ساخت افزايش داده است.
وي تأکيد کرد :اغلب مشکالت يادشده از حيطه
و اختيار بخش خصوصي خارج و عموما در سطح
مل��ي قابل پيگي��ري و حل اس��ت و قطعا بدون
برنامهري��زي و پيگيري و حمايت و سياستگزاري
مناسب از طرف دولت قابل حل نخواهد بود.
عضو هيأت مديره شرکت زمرد فام پرشين درباره
اقدامات اين شرکت در جهت تحقق شعار همايش
دوره قبل «بکارگيري توليدات ملي و حمايت از کار
و سرمايه ايراني در صنايع دريايي و دريانوردي»
به موارد زير اشاره کرد:
 -1ب��راي اولين بار در اي��ران پروفيل دريايي در
مقاطع مختلف و در طوله��اي  6و9و 12متري
با استف��اده از ضايعات آلومينيوم توليد و تحويل
صنايع کرده و بدين وسيله مانع از خروج ارز شده
و آمادگي کامل داريم در صورت نياز کليه تقاطع
ي را بر حسب نياز صنايع توليد کنيم.
آلومينيوم 
 -2ب��ا تأمين مالي در پروژه توليد رگالتور CNG
براي يکي از خودروسازان بزرگ کشور مشارکت

و از توليد داخل حمايت کرده و ضمن سودآوري
ب��راي شرک��ت از واردات اين محصول جلوگيري
شده است.
وي د ر مقام ارزيابي عملکرد شورايعالي صنايع
د ريايي نيز اظه��ار د اش��ت :شورايعالي صنايع
د رياي��ي ب��ر حسب قان��ون عاليتري��ن مرجع
تصميمگي��ري و تصميمسازي د ر حوزه د ريايي
اس��ت و انتظارات از پيگي��ري تصويب قانون و
تشکيل اين شورا خيلي فراتر از صرف برگزاري
جلس��ه و ارائه آمار و ارق��ام آن است و عليرغم
زحم��ات زي��اد نتيج��ه ملموسي ک��ه تحولي
د ر ح��وزه صنايع د ريايي ايج��اد کند را شاهد
نبود هاي��م و عمال بند ه��اي حمايتي مصوب د ر
قان��ون اجرايي نش��د ه است .البت��ه چرايي اين
مسأله ني��از به بررسي کارشناسانه د ارد و قطعا
به عوامل مختلف د اخلي و بيروني بستگي د ارد
و همه اعض��اء بايد عملکرد خ��ود را بررسي و
بازنگري کنند و نباي��د مشکالت را منحصر به
يک وزارتخانه د يد که البته تشريح کامل آن از
حوصله اين مقال خارج است.
محموديان درباره انتظارات صنعت دريايي کشور
از دولت يازدهم نيز گفت :انتظار ما اين است که
اهميت اين صنع��ت را آنچنان که دشمنان ما از
آن بي��م دارند ،درک کنند .تحريمهاي وضعشده
توسط دشمنان عموما بعد از نفت ،صنايع دريايي
را بطور مستقي��م و غيرمستقيم مورد هدف قرار
داده اس��ت .مانن��د :تحريم کشتيران��ي ،تحريم
بيمهه��اي دريايي ،خ��روج کالسهاي ردهبندي
درياي��ي ،تحريم بنادر و اپراتورهاي بنادر  ،تحريم
فروش تجهي��زات دريايي و در آخ��ر نيز تحريم
مستقيم صنايع کشتيسازي.
وي تأکيد کرد :اين تحريمها نشانگر اهميت اين

مديرعامل شرکت اطلس کمپرسور کارا خواستار شد:

تعريفپروژههايبلندمدتجهتتوليدمحصوالتموردنيازصنايعدريايي
امي��ر حسين قاسمي ،مديرعامل شرکت اطلس کمپرسور ک��ارا که در زمينه
«توليد و تأمين تجهيزات هواي فشرده شامل :کمپرسورهاي سانتريفيوژ ،اسکرو،
پيستون��ي ،فشار قوي ،تنفسي و ...درايرهاي جذبي و تبريدي ،فيلترهاي هواي
فش��رده ،قطعات يد کي تجهيزات هواي فشرده» و «ارائ��ه و برگزاري دورههاي
آموزشي در زمينه طراحي ،تعميرات و نصب تجهيزات هواي فشرده» فعاليت
دارد ،گفت :خوشبختانه اين شرکت طي سال گذشته در جهت افزايش کيفيت
محصوالت ،فعاليتهاي پژوهشي و علمي و نيز بازدهي توليد محصوالت روند
افزايشي و رو به رشدي داشته است.
وي افزود :حمايت از توليد داخلي در صورت توليد محصوالت موردنياز صنايع
شماره  /111آبانمـاه  1392صفحه80

دريايي و يا تعريف پروژههاي بلندمدت جهت توليد محصوالتي که در حال حاضر
در کش��ور توليد نميشوند ،ميتواند نقش موثري در خود کفايي کشور در اين
صنعتداشتهباشيد.
ب��ه گفته وي ،شرکت اطلس کمپرسور کارا در حال حاضر با تعريف پروژههاي
مختل��ف در واحد  R&Dشرکت ،در جهت بوميسازي قطعات و دستگاههاي
مرتبط با دسته کاري خود ،گام برم��يدارد .در اين راستا ،اين شرکت پروژهاي
را تحت عنوان «بومي سازي کمپرسورهاي سانتريفيوژ گازهاي فرآيندي» در
دست دارد که پروپوزال اوليه ارائه شده ،جلسات و فعاليتهاي متعددي برگزار
شده است .اين پروژه با همکاري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ،دانشگاه

Marine Engineering
حوزه بعد از صنعت نفت است و به اعتقاد بنده صنايع
دريايي و کشاورزي ميتوانند موتور توسعه ايران در افق
اي��ران  1414باشد و اشتغال و توسعه صنعتي و حتي
گردشگ��ري از طريق توسعه صناي��ع دريايي سريعتر
قابل حصول است .بويژه آنکه صنعت دريايي پتانسيل
بيشت��ري در مقايسه با ساير صنايع دارد .مضافا اينکه
وجود مزيت نسبي در ح��وزه زيرساختهاي دريايي
کمک مؤثري در توسعه اين صنعت است.
اين فعال دريايي با تأکيد بر اينکه «انتظار ما خروجي
کار است» ،افزود :خروجي کار يعني افزايش اشتغال،
توليد و درآمد سرانه در صنعت دريايي و نهايتا صادرات.
به عبارت ديگر ،هر اقداميکه صورت پذيرد بايد منتج
به رونق اين صنعت شود.
عضو هيأت مديره شرکت زمرد فام پرشين در ادامه با
اشاره به تأکيد دولت جديد و شخص رييسجمهور بر
واگذاري امور به انجمنهاي تخصصي و علمي ،تصريح
کرد :انجمنهاي تخصصي بايستي نقش بيشتري در
تصميمسازيه��اي کالن دولت داشت��ه و بعنوان اتاق
فکر دولت محسوب شون��د .ضمن آنکه به موازات آن
مقبوليت و وجاهت بيشتري نيز در بين اعضاء کسب
کنن��د .اين امر محقق نخواهد شد مگر در سايه حفظ
استقالل و پرهيز از دسته بنديهاي سياسي و حمايت
از بخش خصوصي.
وي در م��ورد اولويتهاي پيشنه��ادي جهت بررسي
در کميتهه��اي تخصصي و ط��رح در قطعنامه پاياني
پانزدهمين همايش صنايع دريايي با بيان اينکه «کليت
خواستههاي جامعه دريايي در قانون توسعه و حمايت
از صنايع دريايي بصورت مشخص بروز و ظهور يافته»،
تأکيد کرد :اجرايي شدن اين قانون درخواست قانوني
و بهحق جامعه دريايي است.
محموديان افزود :تخصيص وامهاي کمبهره و بهموقع
جه��ت افزايش تقاض��اي ساخت داخ��ل و استقالل
صندوق توسعه صنايع دريايي و تعديل نرخ ارز ،ثبات
قوانين بيمه ،ماليات و گمرک انتصاب مديران دريايي
موفق در ارکان تصميمگي��ري و اجرايي اين بخش و
ثب��ات مديريت��ي در اين بخش از ديگ��ر عوامل مورد
انتظار است.
اميرکبير و ....در حال انجام است.
قاسمي در م��ورد انتظارات موج��ود از دولت دهم و
وزارتخانهه��اي مرتبط با صنعت دريايي گفت :شايد
ي��ک راه حل مؤثر در جهت همک��اري و فعالسازي
بخشه��اي خصوصي ،اع�لام تخصص��ي نيازهاي
پژوهشي ،تحقيقاتي و تجهيزاتي از سوي ارگانهاي
دولتي و صنايع دريايي و نيز حمايت از توليد کنندگان
داخلي در جهت تسهيل امور اين شرکتها باشد.
وي افزود :در اين راستا ،با تعريف پروژههاي دانشگاهي
و تمرکز بر روي پروژههاي بوميسازي تجهيزات مورد
نياز صنايع درياي��ي با همکاري انجمنهاي علمي و
تخصص��ي و دانشگاهها ميتوان گام مؤثري در توليد
دانش بومي در کشور برداشت.

مديرعامل شرکت فهم الکترونيک:

انتظار از دولت جديد تأمين فضاي آرام اقتصادي و سياسي است

فرهادفتورهچي،مديرعاملشرکتفهمالکترونيک،بابياناينکه«فعاليت
شرکت فهم الکترونيک به ط��ور کلي طراحي و ساخت سيستمهاي
کنترل��ي الکترونيکي-مکانيکي است که بنا به اقتضاي شرايط بيشتر
در سيستمهاي دريايي متمرکز شده» ،گفت :سال گذشته باال رفتن
ناگهاني نرخ ارز در معادالت اقتصادي اکثر شرکتها شوک وارد کرد؛
ليکن با به ثبات رسيدن نسبي وضعيت ،خوشبختانه روند توسعه مجددا
رو ب��ه جلو قرار گرفته است .وي مشکل اصلي صنعت کشور را «نبود
ثب��ات در تصميمگيريها و سياستهاي کالن کشور» دانست که به
گفته وي« ،طبعا کل جامعه را از خردترين تا بزرگترين عضو مبتال ميسازد» .فتورهچي توضيح
داد :بعنوان مثال معلق ماندن بحث بودجه در دوره ترانزيت دو دولت دهم ويازدهم باعث به عقب
افتادن پرداختها از جانب سازمانهاي دولتي به بخش خصوصي شده است .مسؤوالن دولتي و
حکومتي به نظر ما بايد در جهت رسيدن به يک اجماع منطقي و ثبات در سياستگذاريها در
جهت ايجاد بستري آرام و قابل برنامهريزي براي فعاالن اقتصادي قدم بردارند.
مديرعام��ل شرکت فهم الکترونيک درباره ميزان تحقق شعار هماي��ش دوره قبل «بکارگيري
توليدات ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني در صنايع دريايي و دريانوردي» ،نيز اظهار داشت:
چون اکثر قراردادهاي شرکت فهم الکترونيک پروژههاي تعريفشده از جانب ارگانهاي دفاعي
بودهاند و اين ارگانها اصوال بيشتر از ساير صنايع همواره به بومي شدن تکنولوژي اعتقاد داشته
و دارن��د و به توليد داخل بها دادهاند ،خوشبختان��ه تعارضي با شعار ملي شدن توليد احساس
نکردهايم و يا حداقل مستقيما برخورد نداشتهايم .ليکن بعنوان يک شرکت تحقيقاتي با  15سال
سابقه مايليم در زمينه تکنولوژيهاي تحريمي درصنايع نفت و گاز يا صنايع خودرو نيز فرصت
تحقيقات علمي پيدا کنيم.
وي درب��اره انتظارات موجود از دولت آينده گفت :انتظ��ار ما اين است که دولت اوال ،نسبت به
مشک�لات اقتصادي کشور نگاهي ريشهايتر داشته ،با تأمين فض��اي آرام اقتصادي و سياسي
فرصت رشد و بالندگي به بخش خصوصي بدهد ،ثانيا ،با صرف اکثر انرژي خود در کارشناسي،
آسيبشناسي و تشخيص گلوگاهها در اقتصاد و صنعت اقدام به اخذ سياستهاي درست و ثابت
کند و از دخالت مستقيم و بخصوص رقابت با بخش خصوصي احتراز کند.
فتورهچي به اين پرسش که «با توجه به تأکيد دولت جديد و شخص رييسجمهور بر واگذاري
امور به انجمنهاي تخصص��ي و علمي ،چه راهکارهايي را براي ايفاي نقش مؤثرتر انجمنهاي
دريايي (از جمله انجمن مهندسي دريايي ايران) در اين زمينه پيشنهاد ميکنيد؟» ،چنين پاسخ
داد :در مورد کلمه «امور» در اين سؤال يک شبهه وجود دارد .و آن اينکه انجمن محترم مهندسي
درياي��ي چه قسم ام��وري را در دولت جديد دوست دارد و ميتواند به عهده بگيرد؟ با توجه به
اينکه اين انجمن يک انجمن علمي است ،قاعدتا به نظر ميرسد که مايل است در زمينه حل
معضالت علمي و تحقيقاتي کشور قدم بردارد .در اين خصوص به نظر ما انجمن مهندسي دريايي
با انسجام بخشيدن به فعاليتهاي علمي اعضاي دانشجويي و استادان محترم عضو رسالت خود را
در جهت توسعه علمي به انجام ميرساند .ليکن در مورد شرکتها داستان به شکل ديگري مطرح
ميشود .شرکتها بعنوان يک اصل کلي حاضر نيستند اسرار علمي -تکنولوژي خود را در اختيار
ديگران بگذارند .در اين ميان ،تنها شرکتهاي بزرگ با هدف بهرهبرداري تحقيقاتي يا تبليغاتي،
بعنوان اسپانسر در هزينههاي تحقيقاتي انجمن مشارکت ميکنند .ليکن ساير شرکتها از اين
امکان استفاده نميکنند .اينجاست که نياز به حمايت انجمن مهندسي دريايي در شکلگيري
و تقويت انجمنهاي صنفي احساس ميشود .گرچه در سال گذشته انجمن صنفي سازندگان
شناور ،تجهيزات و سازههاي دريايي از دل انجمن مهندسي دريايي شکل گرفت ،ولي از نظر ما
در زمينه تحقق اهداف صنفي موفق نبوده است.
وي همچنين پيشنه��ادي را هم درباره وضعيت انتشار ماهنامه «مهندسي دريا» بدين شکل
مطرح کرد :چنانچه در جلسات مجمع عمومي و از گزارش بازرس محترم انجمن مطلع شديم،
انتش��ار نشريه مهندسي دري��ا جزو امور هزينهبر انجمن است .چرا که از لحاظ کيفيت کاغذ و
چاپ در حد عالي بوده؛ ليکن بطور رايگان در اختيار اعضاء قرار ميگيرد .پيشنهاد ميکنم اين
نشريه به صورت الکترونيکي (فايل  )pdfبه ايميل اعضاء فرستاده شود و از داخل سايت انجمن
نيز همواره قابل دانلود باشد.
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مديرعامل شرکت اميدان ساحل پارسيان:

تمايل بانکها به اعطاي تسهيالت در صنايع دريايي بهشدت کاهش يافته است

با توجه به اينکه
مصالحمصرفي
د  ر صنايع د  ريايي
اکثراازشرکتهاي
خارجيتأمين
ميشود  ،اين
تحريمهابهشد  ت
اين صنعت را تحت
تأثيرقرار
د  اد  ه است

اميد مرادي ،مديرعام��ل شرکت اميدان ساحل
پارسي��ان ،با بيان اينک��ه «اين شرکت طي سال
گذشته کماکان در حوزه فراساحل وارائه خدمات
دريايي به سکوهاي نفتي فعاليت داشته» ،افزود:
عليرغم مشکالت و معض�لات فراوان که اعمال
تحريمه��اي روزافزون خارجي بر صنايع دريايي
تحمي��ل کرده ،توانستيم رون��د رو به رشد خود
را استم��رار بخشيم و موفق به تحقق موارد ذيل
شويم:
الف .انعقاد سه قرارداد ساخت شناور با تکنولوژي
روز و منطبق نيازهاي ف��راوان شرکتهاي نفتي
داخل��ي در حوزه خليج ف��ارس و دريايي عمان با
شرک��ت کشتيسازي بحر گست��رش بندرعباس
(وابسته به ايزوايکو) که مرحله طراحي را پشت سر
نهاده و در حال شروع مراحل اوليه ساخت است.
ب .خري��د ي��ک فروند شناور خدمات��ي و منعقد
کردن قرارداد خدماترساني به سکوهاي نفتي با
شرکت فالت قاره ايران که هماکنون در حال انجام
مأموريتهاي محوله است.
ج .توسعه بخ��ش مهندسي و راهب��ري شناورها
در دفتر نمايندگ��ي بوشهر و ساماندهي سيستم
نظارتي و کنترلي.
د .راهان��دازي و افتتاح دفتر نمايندگي شرکت در
شهرستان خرمشهر با هدف گسترش مأموريتها
و توسعه حوزه خدمات دريايي.
ه .تقوي��ت ارتباطات ب��ا ارگانه��اي حکومتي و
خصوصي دريايي با ه��دف شناسايي موانع وارائه
طريق و مشارکت در سياستگذاري بخش دريايي
و دريانوردي.
وي درب��اره مشک�لات کنون��ي صناي��ع دريايي
کش��ور گفت :متأسفانه در شرايط حساس کنوني
ارگانهاي حکومتي عليرغ��م مواضع و شعارهاي
رسميو تبليغاتي در عمل برنامهريزي و اقدامات
مؤثر حمايتي از فعالين صنايع دريايي بعمل نياورده
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و نه تنها با ع��دم درک صحيح از وضعيت خاص
کنوني که گريبان بخش صنعت دريايي را گرفته
بلکه بعضا با اعمال مديريتهاي ضعيف و ناکارآمد
باعث بروز موانع در مسير بخش خصوصي در اين
صنعت شده و مشک�لات را دوچندان ميسازند.
در اي��ن ارتباط ،مختصرا بايد به ضوابط و مقررات
دستوپاگي��ر مؤسسات مال��ي و بانکي که حتي
در شرايط عادي ني��ز پاسخگوي نيازهاي صنايع
درياي��ي و بخصوص مالک��ان و کشتيسازيهاي
داخلي نيس��ت و ع��دم توجه کاف��ي ارگانهاي
حکومتي جهت توسعه ناوگان شناورهاي دريايي
اشاره شود.
مرادي با بيان اينک��ه «در يکسال گذشته فاصله
شعار و عمل مسؤوالن دولتي بيشتر شده» ،تصريح
کرد :صنايع درياي��ي و دريانوردي به هيچ عنوان
در اولويت مسؤولين مربوطه نبوده و جهتگيري
تسهيالت در اي��ن صنعت سير معکوس داشته و
تمايل بانکها جهت اعطاي تسهيالت دراين عرصه
به شدت کاهش يافته است و عمدتا اين مؤسسات
با وض��ع قوانين ومقررات سخ��ت فعاليت بخش
خصوصي را از حمايتهاي خود محروم کردهاند.
عضو هيأت مديره اتحادي��ه مالکان کشتي ايران
درب��اره گ��زارش عملک��رد منتشرش��ده از سوي
شورايعالي صناي��ع دريايي نيز اظهار داشت :براي
ارزيابي عملکرد شورايعال��ي صنايع دريايي صرفا
توجه به آمارهاي ارائه شده که عمدتا با واقعيت در
تعارض است ،کفايت نميکند؛ بلکه با مراجعه به
صحنه واقعي جامعه دريايي ميتوان به نا کارآمدي
و غيرمؤث��ر بودن آن پي برد .زيرا در سال گذشته
هيچگونه تغيي��ر و تحول وي��ژهاي محقق نشده
است.
وي درب��اره ميزان تحقق شعار همايش دوره قبل
«بکارگيري توليدات ملي و حمايت از کار و سرمايه
ايراني در صنايع دريايي و دريانوردي» نيز تأکيد
برايارزيابيعملکرد
شورايعالي صنايع دريايي صرفا توجه به
آمارهاي ارائه شده که عمدتا با واقعيت
در تعارض است ،کفايت نميکند
بلکه با مراجعه به صحنه واقعي جامعه دريايي
ميتوان به نا کارآمدي
و غيرمؤثر بودن آن پي برد
زيرا در سال گذشته
هيچگونه تغيير و تحول ويژهاي
محقق نشده است

کرد :همانگونه که کرارا بيان شده؛ توجه به بخش
خصوص��ي صرفا در شعار و سمين��ار نميگنجد.
بلکه انتظار م��يرود جهتگيري سياستگذاري و
سرمايهگذاريهاي کالن و ملي کشور به سمت و
سوي تقويت بخش خصوصي بعنوان يک شريک و
همکار در عبور از معضالت و مشکالت اقتصادي
و صنعتي پيشروي کشور سوق يافته و همانگونه
که در مصوبات و بخشنامههاي قانوني عنوان شده،
درص��د قابل توجهي از بودج��ه کشور در راستاي
حمايت و توسط اين بخش مصروف شود .البته در
اي��ن ارتباط ضروري است به روانسازي و تسهيل
در اعطاي وام توسعه مؤسسات مالي نيز توجه کرد.
زيرا در بسياري از موارد عليرغم اختصاص بودجه
و تأمين منابع متأسفانه ضوابط و مقررات دست و
پاگير مان��ع از تزريق سرمايه به صنايع توليدي و
موثر بخص��وص صنايع دريايي شده و اين ضوابط
به مثابه چوب الي چرخ پيشرفت و توسعه صنعت
دريايي عمل ميکند.
مرادي همچنين براي بهرهگيري از توان و تجربه
انجمنهاي تخصصي و علميدر صنايع دريايي به
موارد ذيل اشاره کرد:
الف .نهادينهسازي همک��اري و ارتباط ارگانها و
ادارات دولتي و قانونگذاري با انجمنهاي تخصصي
ي
و علم 
ب .حف��ظ استقالل و دادن اختي��ارات منطقي و
قانوني به انجمنهاي مذکور با هدف ارتقا تکنولوژي
و بهينه سازي بهره وري از امکانات موجود کشور
ج .افزاي��ش اعتماد به بخ��ش خصوصي و اعطاي
اختي��ارات در امورات غيرحاکميتي به بخشهاي
غيردولتي
د .اهميت دادن به عرصههاي تحقيقات و آموزش
و توجه ويژه به کادرسازي
مديرعامل شرکت اميدان ساحل پارسيان در پايان
موارد زير را ب��راي طرح در کميتههاي تخصصي
و قطعنام��ه پانزدهمين هماي��ش صنايع دريايي
پيشنهاد کرد:
الف .بررسي و جمعبندي نيازمنديها و کمبودهاي
عرصهه��اي دريايي و دريان��وردي در بخشهاي
گوناگون از جمله کشتيسازيها ،خدمات دريايي
صنايع مرتبط ،تأمين قطعات دريايي و غيره.
ب .شناسايي امکان��ات و تسهيالت داخلي و ارائه
طريق براي سرازير کردن آنها به صنايع دريايي.
ج .يافتن راهکار مناسب براي استفاده از تکنولوژي
و تجهيزات خارجي مدرن.
د .چگونگي تشکيل کارگ��روه کارشناسي جهت
بررسي نحوه تعامل با ارگانهاي دولتي در عرصه
دريا و دريانوردي

Marine Engineering

   راستکار ،مديرعامل شرکت شناورسازان کارون:

شورايعاليصنايعدرياييسربازبياسلحهبود

محمود راستک��ار ،مديرعامل شرکت شناورسازان
ک��ارون ک��ه در زمينه ساخ��ت ان��واع شناورهاي
فازي فعالي��ت دارد ،اعالم ک��رد که اين مجموعه
کشتيسازي بخش خصوص��ي طي سال گذشته
ساخت يک فروند لندينگکراف��ت  1800تني و
بدن��ه يک شناور خدمات��ي 4000اسب را به اتمام
رسانده است.
وي مشک��ل اصلي صنايع دريايي کش��ور را «باور
نداشتن دري��ا و صنعت دري��ا در نظر مسؤوالن»
دانس��ت و تصري��ح ک��رد :ه��ر چن��د در شعار و
سخنرانيه��اي خود به زيبايي درباره ظرفيتهاي
دري��ا سخن ميگويند؛ ولي در عمل همانگونه که
در اين سالها ديديم ،هيچ حرکت مثبتي در زمينه
حمايت عليرغم وج��ود قانون توسعه و حمايت از
صنايع دريايي صورت نگرف��ت .ما فعاالن دريايي
از مسؤوالن کش��ور انتظار داريم حداقل به قانوني
که خودش��ان تصويب کردهان��د و آئيننامه آن را
نوشتهاند ،احترام بگذارند.
راستکار همچنين درباره ميزان تحقق شعار همايش
دوره قبل «بکارگيري توليدات ملي و حمايت از کار
و سرمايه ايراني در صناي��ع دريايي و دريانوردي»
نيز گفت :هميشه شعارها زيباست ولي به آن عمل
نميشود و ما هيچ حمايت��ي از اين شعار نديديم
اص ً
ال پيداست کسي يا سازماني در عمل وقعي به
اين شعار ننهاده است.

اين کشتيساز درباره گزارش عملکرد منتشرشده
از س��وي شورايعالي صنايع دريايي در پايان دولت
دهم نيز تصريح کرد :درکدام قسمت اين گزارش
مطلبي واقعي در حماي��ت از صنعت دريايي بود؟
شورايعالي صنايع دريايي سربازي بدون اسلحه بود
که به جنگ دشمن اعزام شده بود .اص ً
ال از بودجه
و اعتبار پنج ميلياردي تخصيص يافته براي شورا
که هزين��ه اجاره محل دبيرخانه آن نيز نميشود،
ميتوان ارزش اين شورا را نزد متوليان آن فهميد
که چه اهميتي براي اي��ن صنعت راهبردي قائل
هستند .حال که ديگر تجميع صندوقها نيز صورت
گرفته؛ خدا به دادمان برسد.
وي درباره انتظارات موجود از دولت يازدهم گفت:
معموال هر مسؤول جديدي که ميآيد يک سري
سخنان زيبا و عامهپسن��د ميزند که نمونه آن را
سالهاس��ت ميبينيم؛ ولي در مق��ام عمل هيچ!
ح��ال با توج��ه به نگرش دول��ت جديد و شخص
رئيسجمهور نسبت به مقوله توليد اميدهايي در
صنع��ت زنده شده و توقع داري��م قانون مصوب را
سريعا اجرا کنند.
مديرعامل شرکت شناورسازان کارون درباره عملکرد
انجمن مهندس��ي دريايي ايران ني��ز گفت :انصافا
در ط��ول سالهاي گذشت��ه اين انجمن مهندسي
درياي��ي ايران بود که نگذاشت چراغ اين صنعت در
اذهان مسؤوالن خاموش شود و هرازگاهي تلنگري

ب��ه مسؤوالن مرتبط زده تا ايشان را از خواب غفلت
دريايي بيدار کند .اميد که انجمن مهندسي دريايي با
کمک اعضاء بتواند کماکان در اين مسير موفق باشد.
وي در پاي��ان دو پيشنهاد خ��ود را به پانزدهمين
همايش صنايع دريايي بدين شرح برشمرد:
 -1ط��وري از مسؤوالن تعهد به اج��راي قانون و
شعارهايشان گرفته شود که اگر تا همايش بعدي
عمل نکردند؛ مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
 -2با توجه به روي کارآمدن دولت تدبير و اميد و
اينکه حداقل مسؤوالن مرتبط کاربلدند؛ اميدواريم
توجه خاصي به دريا و صنعت دريايي داشته باشند
و اهمي��ت اين دو مقول��ه را درک کنند و بدانند با
حمايت از صنايع دريايي چقدر اشتغالزايي صورت
ميپذيرد.

سيدناصر موسوي ،مديرعامل کاوش نيروي پاسارگاد:

واردات از چين دستور کار ارگانهاي دولتي است!
سيدناص��ر موس��وي ،مديرعام��ل ک��اوش نيروي
پاسارگاد ،با بيان اينکه اين شرکت با هدف فعاليت
در حوزهه��اي ساخت و تجهي��ز مرتبط با صنايع
درياي��ي تأسيس شده و سعي دارد فعاليت خود را
ب��ر روي ساخت تجهيزات پهلو گيري و مهاربندي
و تجهيزات داکهاي خشک و اسکلههاي مختلف
از جمل��ه  winch, capstan, fairleadو ...متمرکز
سازد» ،گفت :روند فعاليت اين شرکت در دو سال
گذشته در بخش مرب��وط به صنايع دريايي رو به
رکورد بوده است.
وي دولت��ي ب��ودن عمده صناي��ع دريايي کشور و
عدم تعه��د شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي
از جمله عدم حمايت از توليد کننده داخلي ،عدم
تعهد ب��ه پرداخت به موقع مطالبات ،اعمال تعليق
در قرارداد هاي خ��ود بدون در نظر گرفتن شرايط
شرکته��اي خصوص��ي را از مهمترين مشکالت
کنوني صنايع دريايي کشور دانست.

مديرعامل کاوش نيروي پاسارگاد افزود :اين شرکت
عليرغ��م اينکه در هر دو حوزه بازرگاني و ساخت و
توليد فعاليت ميکند ،در سال گذشته سعي بر توليد
تجهيزات به صورت کامل در داخل کشور کرد؛ ولي
متاسفانه در خيلي مناقصات سال گذشته و امسال،
واردات از چين به هر دليل توسط ارگانهاي دولتي
نظير سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع در دستور
کار قرار داشت و نه تنها هيچ گونه حمايتي نشديم،
بلکه مورد کم لطفي نيز قرار گرفتيم.
وي تأکيد کرد :متاسفان��ه صنايع دريايي در ايران
عليرغم اينک��ه ميتواند بعنوان يک��ي از بازارهاي
بزرگ عمل کند به دليل نداشتن متصدي مناسب،
بي صاحب مانده است.
موس��وي درباره انتظارات بخ��ش دريايي از دولت
جدي��د نيز گفت :به نظر اينجانب در صورتي که ما
موفقيت و تحول را در صنايع دريايي انتظار داشته
باشيم .ميبايس��ت از حجم فعالي��ت شرکتهاي

دولتي و شبه دولتي کاسته و عرصه را براي فعاليت
و رقابت شرکتهاي خصوصي باز کنيم و دولت تنها
نقش سياست گذاري کالن و حمايت از بخشهاي
خصوصي را ايفا کند.
وي درباره نقش انجمن مهندسي دريايي ايران در اين
زمينه گفت :اين انجمن ميتواند به عنوان پلي بين
شرکتهاي فعال در اين صنعت و دولت ايفاي نقش
نماي��د و در جهت ارتقاي علميو کاربردي صنعت
دريايي و همچنين مطرح کردن صنعتگران و فعاالن
اين حوزه در جوامع بين المللي فعال باشد.
وي در پايان اين موارد را براي طرح در همايش صنايع
درياييوقطعنامهنهاييپيشنهادکرد:خصوصيسازي
واقع��ي صنعت دريايي ،سياست گ��ذاري در جهت
حضور شرکتهاي خصوصي در بازارهاي منطقهاي
 ،حمايت از توليد کنندگان و فعاالن صنعت دريايي
با جلوگيري از واردات بيرويه و بيمنطق و حمايت
غيرشعاري و واقعي از توليد کنندگان داخلي.
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مديرعامل شرکت کشتيسازي ليان شفق:

اين صنعت روبهاحتضار را نجات دهيد

باب��ک نهالي ،مديرعامل شرکت کشتيسازي ليان
شفق ،با اشاره به فعاليت اين شرکت در حوزه طراحي
سازهه��ا و شناورهاي درياي��ي ،ساخت شناورهاي
دريايي ،مشاوره و نظ��ارت بر اجراي پروژهها ،تهيه
م��واد اوليه و تامين نيروي انساني ،تعمير ،نوسازي
و نگهداري شناوره��اي دريايي گفت :ادامه نظارت
ب��ر مراحل ساخت و کنت��رل کيفيت يک شرکت
لنجسازي ،نظارت ب��ر ساخت سه لندينگکرافت،
دو يد ککش ،يک شناور سوپالي و تعداد زيادي
طراح��ي نقشهه��اي شناورهاي درياي��ي از جمله
م��واردي بود که اين شرک��ت در يک سال اخير به
انجام رسانيده است.
وي درباره مشکالت اصلي صنايع دريايي کشور در
شرايط کنوني نيز اظهار داشت :عدم ايجاد امنيت
سرمايهگ��ذاري دول��ت و حماي��ت از اين صنايع
موجبات از بين رفتن بازار کار و نيمهکاره ماندن
ي��ا رها شدن پروژه هاي در حال ساخت شده که
موجب ورشکسته ش��دن بسياري از شرکتهاي
اي��ن عرصه و ي��ا ريزش نيروه��اي شاغل در اين
صنعت شده است.
نهالي درباره ميزان تحقق شعار همايش دوره قبل
«بکارگيري توليدات ملي و حمايت از کار و سرمايه
ايراني در صنايع دريايي و دريانوردي» نيز عنوان کرد:
سعي اين شرکت در طراحي شناورها به صورت بومي
(عدم استفاده و کپيبرداري از نمونه هاي خارجي)
و ارائ��ه مشاوره در تهيه و استف��اده ادوات و وسايل
ايراني بر روي شناورها (بجاي نمونههاي خارجي)،
ترغيب خريداران شناور به ساخت شناور جديد در
داخ��ل به جاي خريد از خارج و بسي��اري از موارد
ديگر بوده است .اما بايد گفت براي تحقق اين شعار
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فقط تعريف شعار و بيان آن در همايشها و جلسات
کافي نيست؛ بلکه بايد بازوهاي کارآمد و طرحهاي
کاربردي در راستاي ايجاد زيرساختها توسط دولت
ايجاد شده و توس��ط ارگانها واقعا عملياتي شود.
از س��وي ديگر ،بهدليل حجم ب��االي مبالغ در اين
صنعت و استفاده از محصول توليدشده در صنايع
دريانوردي که خود بستگي شديد به روابط حسنه
بينالمللي دارد نميتوان بهتر شدن اوضاع را با شعار
و يا حرکتهاي يک ي��ا دو اداره متصور شد؛ بلکه
يک عزم ملي ميخواهد و يک برنامهريزي مدون،
کارآمد و بومي.
اي��ن فعال صنع��ت کشتيسازي درب��اره عملکرد
شورايعالي صنايع دريايي در دولت دهم نيز اظهار
داش��ت :متاسفانه اين شورا اصال در حد و اندازه نام
پرطمطراق��ش نبوده و داليل بسي��اري براي عدم
کارآمد ب��ودن آن وج��ود دارد از جمله آنکه شايد
اي��ن شورا از ابتدا به دليل فشار فعاالن اين عرصه و
ساکت کردن آنان بوجود آمد و عرصه فعاليتهاي
آن ،نحوه اجرائيات ،بودجه ،الزام بخشي تصميمات
و ...آنطور که شايد و بايد نهادينه نشد .ساده بگويم
آنان که دستي بر آتش داشتند ،از ابتدا هم انتظاري
نداشتند.
نهالي انتظار خود از دولت يازدهم و وزارتخانههاي
مرتب��ط با حوزه دريايي را ني��ز تنها در يک جمله
خالصه ک��رد :خواه��ش دارم اگ��ر ميتوانند اين
صنعت روبهاحتضار را با کمک متخصصان زبدهاي
که داريم؛ نجات دهند و اگر هم نميتوانند حداقل
بدترش نکنن��د .ثانيا يا قولي ندهند و يا اگر دادند،
عملکنند.
وي درب��اره چگونگي ايفاي نق��ش مؤثرتر انجمن

مهندس��ي دريايي اي��ران نيز پيشنهاد ک��رد :اين
انجمن بايد در جهت بازاريابي براي اعضا بکوشد و
ع�لاوه بر ايفاي نقش در سياستگذاريها و مجامع
تصميمگيري به شکل ي��ک کنسرسيوم مستقل
وارد مذاکره با طرفهاي متقاضي (حتي موسسات
خارجي) شود و با رايزني سعي در وارد کردن اعضاي
خود در مجامع مختلف و بازارهاي فعال کند.
مديرعام��ل شرکت کشتيسازي ليان شفق بر اين
اساس موارد زير را براي طرح در پانزدهمين همايش
صنايع دريايي پيشنهاد کرد:
الف) تهيه برنام��ه هاي آتي اين انجمن در افزايش
سطح توانايي و موفقيت اعضاي خود
ب) هدفگذاري دو يا سه ساله در راستاي وارد شدن
بيشتر به مجامع دريايي جهاني
ج) تهيه برنامه مدون  5ساله يا  4ساله جهت ايجاد
يسازي کشور
دورنماي مناسب براي صنعت کشت 
د) اصالح و ارتقا سند فوق با استفاده از نظر اعضاي
انجمن
ه) پيشنه��اد سند فوق ب��ه دولت ب��راي استفاده
کاربردي
و) سعي در پذيرش انجمن توسط دولت بعنوان يک
مجمع تعيينکننده در تصميمات کالن اين صنعت
ز) سعي در وارد کردن چندي از اعضاي شاخص اين
انجمن در تشکيالت دولت با معرفي آنها به دولت و
حمايت همهجانبه از آنان.
وي در پاي��ان تأکي��د کرد :ابتدا خ��ود از داخل
انجمن به تاثيرگ��ذاري آن کمک کرده و ايمان
بياوريم؛ سپ��س براي پذي��رش آن بعنوان يک
نهاد مؤث��ر ،مفيد و کارآمد توس��ط دولتمردان
همهجانبه تالش کنيم.

Marine Engineering

مديرعامل شناورسازي نامآوران بوشهر:

به تحول صنعت دريا در يکسال آينده اميدواريم

مهندس فضلاهلل جهانگي��ري ،مديرعامل شركت
شناورسازي نامآوران بوشه��ر ،با نامساعد خواندن
وضعيت فعاليت صناي��ع ساخت شناور در يکسال
اخي��ر و افزايش شدي��د قيمت م��واد اوليه گفت:
بسياري از مجموعههاي شناورسازي تعطيل شده و
يا با حداقل ظرفيت در حال فعاليت هستند.
وي با اشاره به اينکه «در تمام دنيا بخش عظيمي
از صناي��ع دريايي وابسته ب��ه حمايتهاي جانبي
دولتهاست» ،افزود :از آنجا که ميزان سرمايهگذاري
در بخ��ش صناي��ع دريايي زياد اس��ت ،حتما بايد
حمايتهاي دولتي يا براي کارخانه يا براي مشتري
وجود داشته باشد؛در غيراينصورت چنانچه حمايت
از خري��دار يا از کارخانه نش��ود ،صنعت دريايي با
مشکل روبرو ميشود.
جهانگيري با تأکيد بر اينک��ه «اقدامات دولت بايد
در جه��ت حمايت کردن از توليد باشد و نه سد راه
شدن» ،تصريح کرد :ما بخش خصوصي هستيم و
مسلم است سياستهايي که اعمال ميشود ،روي ما
اثر منفي ميگذارد .ما طبق يک شرايط و برنامهريزي،
حساب ميکنيم که در دوسال آينده ميزان اشتغال
چقدر باشد که اين ،يک طرف قضيه است و از طرف
يخواهيم داشته باشيم ،چه چيزي
ديگر نوآوري که م 
باشد که نسبت به دنيا پيش ميرويم.
وي با انتقاد از عدم ثبات سياستها در حوزه دريايي
گفت :در يک مقطع اعالم ميکنند که ورود شناور از
کل کشورهاي دنيا به ايران آزاد است ،اين دو سه سال
زمان ميبرد تا ما بتوانيم صدايمان را به مسؤولين رده

باال برسانيم که مانع واردات شناور شوند يا حداقل
اگر واردات ه��م آزاد است ،در ارزشگذاري شناور و
در تعرفه ورودي شناور تجديد نظر بشود .زيرا زماني
که تعرفه مواد اولي��ه و تعرفه کاالي ساختهشده را
مشاه��ده ميکنيم ،ارزش واقعي م��واد اوليه که در
سطح دنيا تقريبا همسان است و طرف ديگر ارزش
ک��االي ساخته ش��ده که اظهار ميش��ود مشاهده
ميکنيم ،اين مشکالتي بوجود ميآورد که نمونهاش
بحث واردات شناورهاي صيادي بود که از امارات وارد
ميش��د و بعد از يکي دو س��ال توانستيم مانع وارد
شدن شناور به ايران بشويم.
جهانگيري ابزار امي��دواري کرد :با توجه به شرايط
کارخانج��ات داخل��ي ساخت شن��اور و همچنين
گردش مالي که در سطح مملکت دارند و شغلهاي
حاشيهاي که بوجود ميآورند ،بتوان محدوديت بر
سر واردات انواع شناور به کشور را بوجود آورد.
مديرعامل شركت شناورسازي نام آوران بوشهر در
ادامهگفت:اگرچنانچهانجمنمهندسيدرياييايران
و تمام ارگانها و کارخانجاتي که وابسته به صنعت
دريايي هستند ،تالش کنند ولي آن سياستهاي
حمايتي فقط در سطح شعار باشد ما هيچ نتيجهاي
نميگيريم؛همچنانکهتاکنوننگرفتهايم.
وي توضيح داد :وقتي شهرکهاي صنعتي قيمت
زمي��ن ب��راي احداث کارخان��ه را  35ي��ا  40هزار
تومان براي هر مترمربع اعالم ميکند ،مسلما من
توليد کننده ت��وان حرکت نخواه��م داشت؛ چون
ک��ل سرمايهام را بايد بگذارم ب��راي سرمايه زمين.

ي��ا از طرف ديگر براي آباندازي شناور راهها بسته
ميشود .اين يکي از مواردي است که بايد حمايت
شود .مگر ميشود کشتيسازي در کوير کار کند؟!
جهانگيري با اشاره به رکو حاکم بر صنعت و اقتصاد
کشور در چند س��ال گذشته گفت :شخصا از دولت
جدي��د نميتوان��م انتظار داشته باش��م ظرف مدت
کوتاهي تمام مشکالت را برطرف کند؛ ولي اميدواري
ما براي حداقل يکي دو سال آينده خيلي زياد است.
اطمينان داريم که در بخش صنعت دريايي و بحث
اشتغالزايي اين صنعت تحول بسيار خوبي ايجاد شود.
ما بايد به دولت جديد زمان بدهيم که بتواند حداقل
شرايط و مشکالت در راه توليد بخش صنعت دريايي
را متوجه بشون��د و همانطور ک��ه در سخنان آقاي
رئيسجمهور نکاتي را که هيچکس اشاره نميکرد در
بخش توليد ،خوشبختانه ايشان با آگاهي بسيار باال به
ريز نکات اشاره کردند و يکسري موانع را برداشتند؛
ما اميدواريم که حداقل نه در کوتاهمدت ولي حداقل
در يک سال آينده تحول بسيار خوبي اتفاق بيفتد.
اين فعال درياي��ي در پايان از برگزاري پانزدهمين
همايش صنايع دريايي در کيش انتقاد کرد و گفت:
قب ً
ال هم خدمت بزرگواراني که در انجمن مهندسي
درياي��ي هستند عرض کردم ک��ه همايشها را در
مناط��ق محروم و بن��ادر و سواحل مختلف برگزار
کنند .متأسفانه مسؤوالن انجمن فقط کيش را ياد
گرفتهاند! من نميدانم آيا اين  4000هزار کيلومتر
مرز آبي ايران فقط در کيش است؟! پس چرا همايش
را در سطح استانهاي ديگر نميگذارند؟

مديرعامل شرکت بينالمللي پترو براسان:

بايد بين وظايف شورايعالي صنايع دريايي توازن ايجاد شود
جهانگير نکويي شهرکي ،مد  يرعامل شرکت بينالمللي پترو براسان که د  ر زمينه
نوسازي ،بازسازي و تعميرات سکوهاي نفتي فعاليت د  ارد   ،گفت :اين شرکت د  ر
طي يک سال گذشته با اخذ تعد  اد  ي پروژه د  ر زمين ه بازسازي و نوسازي سکوهاي
نفتي فعاليت رو به رشد  ي د  اشته و رضايت کارفرمايان راجلب کرد  ه است.
وي د  رعينحال «وجود   رقابت ناسالم د  ر فضاي پيمانکاري»« ،عد  م تأمين بود  جه از
طرف کارفرمايان» و «مشکالت سياسي و اقتصاد  ي کشور» را بعنوان چالشهاي
کنوني صنايع د  ريايي ذکر ک��رد   و خواستار مشخص کرد  ن اصول و معيارهاي
منطبق بر واقعيت و تعيين الگوي صحيح جهت يک رقابت سالم و تأمين اعتبار
پروژهه��اي د  رياي��ي و فراساحل شد   .وي همچنين اعالم کرد   که اين شرکت با
بهرهگيري از نيروي تحصيلکرد  ه از د  انشگاههاي معتبر ملي د  ر د  فتر فني خود   و
نيروي انساني مجرب و بومي د  ر زمين ه اجرا توانسته د  ر يک سال گذشته د  ر جهت
تقويت توليد   ملي گام برد  ارد   .نکويي شهرکي د  ر مورد   عملکر شورايعالي صنايع
د  ريايي نيز گفت :به استناد   ماد  ه ( )2آييننامه اجرايي و ماد  ه ( )9قانون توسعه و
حمايت از صنايع د  ريايي و ظايف شورايعالي صنايع د  ريايي به شرح زير است:
الف .سياستگذاري و ايجاد   هماهنگي

ب .تقس�يم کار و حس�ن انجام وظايف ه�ر يک از د  س�تگاههاي اجرايي و
نهاد  سازي د  ر صورت لزوم
ج .تهيه اسناد   باالد  ست توسعه د  ريايي کشور
د   .بهبود   فضاي کسبوکار و تسهيل سرمايهگذاريها
ه .رفع تعارضات و خالءهاي قانوني

به عقيد  ه وي« ،هر يک از وظايف ذکر شد  ه د  ر باال به تنهايي قاد  ر به د  ستيابي به
اهد  اف شورا نيستند   و بايستي يک توازن د  ر اجراي اين وظايف برقرار باشد  ».
مد  يرعامل شرکت بينالمللي پت��رو براسان د  ر اد  امه «ساماند  هي شرکتهاي
خصوصي و تشکيل بانک اطالعاتي ق��وي د  ر حوزه د  ريايي» را بعنوان انتظار
موج��ود   از د  ولت يازد  هم و وزارتخانههاي مرتبط ب��ا د  ريا اعالم کرد   و با اشاره
به رويکرد   مثب��ت د  ولت روحاني به انجمنهاي تخصصي «معرفي مشاغل و
زمينههاي فعاليتي د  ر زمين ه د  ريايي از طريق انجمنها به د  انشگاهها و جذب
نخبگان کشوري د  ر اين صنعت» را خواستار شد   .وي همچنين خواستار طرح
بحث «ساماند  هي شرکتهاي خصوص��ي د  ر مقام پيمانکاري و تشکيل بانک
اطالعاتي» در همايش صنايع دريايي شد.
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مديرعامل مؤسسه بيمه متقابل کيش:

ازتحريمهايکشتيرانيدرسبگيريم
مديرعامل مؤسسه بيم��ه متقابل کيش با اشاره به
برداشت��ن تحريم از کشتيران��ي جمهوري اسالمي
گفت :باي��د از محدوديته��ا و مشکالتي که طي
اي��ن چند سال در صنعت کشتيراني و بيمه مواجه
شدهايم ،درس گرفته و ضمن جديت در امر آموزش
تخصصي و ترويج فرهنگ «تعهد و شايسته ساالري»
و«جانشينپروري»زمينهخود کفاييوعدموابستگي
به بيگانگان را در بخشهاي آسيب پذير صنعت کشور
ايجادکنيم.
کاپيتان محمدرضا محمديبنايي يکي از مهمترين
اهداف مؤسسه بيمه متقابل کيش را انتقال بخشي از
ريسک به خارج از کشور عنوان کرد و گفت :در حال
حاضر بدليل فشار تحريم ها هيچ يک از بيمهگران
خارج��ي تمايل به پوشش ريسکهاي کشتيهاي
تحت پوشش ما را ندارند چرا که خود هدف تحريم
واقع ميشوند.
وي اف��زود :اکن��ون که ت��ا حدودي شراي��ط براي
تغيير رويکرد مهيا شده است و ديگر کشورها قانع
شدهاند که بايد روش و ادبيات خود را در قبال ايران
تغييردهند ،الزم است فرصتهايي که در آينده نصيب
ما خواهد شد را غنيمت شمرده و با نگاهي بر آنچه
ب��ر ما و ملت ما گذشت و هم اکنون نيز تداوم دارد،
مقدمات الزم جهت ترميم زير ساختها و حرکت به
سوي خود کفايي در صنايعي که شريانهاي حياتي
کش��ور را کنترل ميکنن��د را در دست��ور کار قرار
دهيم.
وي ب��ا اشاره ب��ه روند تشکي��ل و فعاليت مؤسسه
بيمه متقابل کيش گف��ت :هدف ما از تشکيل اين
مؤسسه بيمهايي ،ايجاد راهکاري جهت حمايت از
صنعت کشتيراني کشور در زمان بروز حوادث منجر
به خسارت به محيط زيس��ت و اموال و داراييهاي
اشخاص ثالث که در دوران تحريم از حمايت بيمهاي
برخوردار نبودهاند ،بوده است.
وي افزود :يکي ديگر از اهداف تأسيس و راه اندازي
اين مؤسسه ،حفظ توانمندي بخش صادرات نفتي و
غيرنفتي و همچنين تجارت دريايي بوده است ،اين در
حالي است که هيچ کمک مالي نيز تاکنون به صورت
مستقيم دريافت نکردهايم .لذا حداقل انتظار ما آن
است که اگر دولت حمايت مالي از اينگونه مؤسسات
غيردولتي را در دستور کار ندارد ،حتياالمکان شرايط
مناسب براي ادامه فعاليت و رشد اين مؤسسات را از
طريق اصالح قواني��ن و آييننامههاي مربوطه و يا
وضع اصالحات آييننامهاي و غيره فراهم کند.
محمديبناي��ي گفت :در شراي��ط تحريم که ديگر
کشورها از ارائ��ه خدمات بيمهاي به کشتيهاي ما
خودداري ميکنند ،اين مؤسسه با پشتيباني بيمه
مرکزي و کنسرسيوم بيمه داخلي تا حد قابل قبولي
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مقدمات و شرايط مورد نياز جهت تردد شناورها در
بنادر مقصد و آبراههاي محلي و بينالمللي را از نقطه
نظرات بيمهاي مهيا کرده است.
وي با بي��ان اينکه «مؤسسه بيم��ه متقابل کيش
سهامي عام نبوده و صرفاً يک مؤسس ه غيرانتفاعي و
غيرتجاري است» ،در شرايط موجود از وضع ماليات
بر عملکرد مؤسسه بعنوان يکي از چالشهاي اساسي
پيشروي فعاليت اين مؤسسه نام برد.
مديرعامل مؤسسه بيمه متقابل کيش خاطرنشان
کرد :سرماي ه اي��ن مؤسسه همانند صندوق ذخيره
است ،اما ظاهرا ادارات مالياتي اينگونه ذخاير را نيز
مشمول معافيت مالياتي نميدانند ،در حاليکه بايد
ماليات بر درآمد و سود عملکرد تعلق گيرد.
وي ضم��ن اشاره به حمايتهاي بيمه مرکزي از
اين مؤسسه بيمه گفت :با توجه به اشرافي که بيمه
مرکزي از نحوهي فعالي��ت ما دارد ،انتظارداريم
که دراين راستا با تنظي��م آييننامههاي الزم و
ازس��وي ديگراطالعرساني به مجل��س و هيأت
وزيران ،موجبات معافيت اين مؤسسه از پرداخت
به دليل تشديد تحريمها در سالهاي اخير ما
به صورت ضربالعجلي و بدون آنکه بسترهاي
الزم قانوني جهت فعاليت اينگونه مؤسسات
فراهم شود ،اين شرکت بيمه را به همت
اتحاديه مالکان کشتي ايران و کشتيرانان
بزرگ کشور راهاندازي کرديم
اما اکنون قوانين موجود
براي ادامه فعاليت ما کافي نيست
هدف اصلي آن است که ارتقاي ذخاير آزاد
مؤسسه توان مالي صندوق مؤسسه درپوشش
دعاوي و خسارات اعضاء را افزايش دهيم

ماليات عملکرد مهيا کند.
مديرعامل مؤسسه بيمه متقابل کيش خاطر نشان
کرد که به دليل تشديد تحريمها در سالهاي اخير
ما ب��ه صورت ضربالعجلي و بدون آنکه بسترهاي
الزم قانوني جهت فعاليت اينگونه مؤسسات فراهم
ش��ود ،اين شرکت بيمه را به همت اتحاديه مالکان
کشتي ايران و کشتيرانان ب��زرگ کشور راهاندازي
کردي��م؛ اما اکن��ون قواني��ن موجود ب��راي ادامه
فعاليت ما کافي نيست ،چرا که مؤسسه ما با هدف
خدماترسان��ي به اعضاي آن شکل گرفته و هدف
اصلي آن است که ارتقاي ذخاير آزاد مؤسسه توان
مالي صندوق مؤسسه درپوشش دعاوي و خسارات
اعضاء را افزايش دهيم.
وي در بخش ديگري از سخنانش به کمبود نيروي
انساني متخصص در اين ح��وزه اشاره کرد و گفت:
قوانينوکنوانسيونهايمرتبطباکشتيرانيوتجارت
دريايي مدام در حال به روز شدن و تغييرات جزيي
و کلي هستند و همگام با آن تمامي صنايع مرتبط
از جمله بيمههاي دريايي نيز بايد با اين تغييرات به
روز شوند ،ليکن فعاليتهاي آموزشي موازي الزم در
سطوح تخصصي بيمه و حقوق دريايي در کشور ما
انجام نميشود و افرادي که در اين زمينه اطالعات
کافي داشته باشند ،بسيار کم هستند.
وي ادام��ه داد :همچني��ن به دالي��ل روشن امکان
اع��زام کارشناسان به خارج کشور مهيا نيست و در
داخل کش��ور هم بسترهاي مناسب جهت آموزش
کارشناسان خصوص��ا در ح��وزه ارزيابي ريسک و
مديريت خسارات درياي��ي نداريم .لذا آموزشهاي
مح��دودي را در سطح پرسن��ل مؤسسه در دستور
کار قرار دادهايم که انشاءاهلل بتوانيم اين فعاليت را در
آينده به خارج از مؤسسه بسط دهيم.
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معاون بازرگاني مؤسسه دريايي شهيد محالتي:

انتظارازشورايعاليصنايعدرياييفقطتشکيلجلسهنبود
معاون��ت بازرگاني و
مديريت دفتر تهران
مؤسس��ه درياي��ي
شهي��د محالتي که
در زمين��ه طراحي،
ساخ��ت ،تعمير انواع
شن��اور وسازهه��اي
درياي��ي (ف��والدي،
آلومينيوميوکامپوزيت��ي) فعالي��ت دارد ،گفت:
طي س��ال گذشته بخش تعمي��رات کشتيها به
لط��ف تحريم وت�لاش کارکن��ان از رونق خوبي
برخوردار بود؛ اما در بخش ساخت عليرغم دريافت
سفارشه��اي مناسب ،مسائ��ل تأمين تجهيزات،
انتق��ال ارز و مشک�لات ترخيص ک��اال از عمده
مشکالت بوده است.
مهن��دس امي��ر محمود رض��وي اف��زود :درحال
حاضرتأمين تجهيزات ،تأمين وانتقال ارز و قوانين
دست و پاگير گمرکي از مسائل مهم هستند .البته
عدم حمايت شايسته از اين صنعت از دغدغههاي
فعاالن صنايع دريايي کشور بوده است.
وي معتق��د اس��ت :دستگاههاي دولت��ي با ايجاد
زيرساخته��اي مناسب در حوزه ک��اري خود و
اتخاذ تصميمهاي استراتژيک ميتوانند در بهبود
شرايط فعلي مؤثر واقع شوند .ازجمله واگذاري ارز
مرجع يا مبادل��هاي ميتواند بخش بزرگي از اين
دغدغه بکاهد .همچنين ،تسهيل در ترخيص کاال و
تجهيزات اصلي شناور با کاهش تعرفههاي مربوطه
گ��ام موثري در کاه��ش قيمت و زم��ان تحويل
شناورها خواهد بود.
وي درب��اره ميزان تحقق شعار همايش دوره قبل
صنايع درياي��ي با عنووان «بکارگي��ري توليدات
مل��ي وحمايت از سرمايه ايراني در صنايع دريايي
ودريان��وردي» نيز اعالم ک��رد :متأسفانه درحالي
شعارحماي��ت از توليد ملي را س��ر ميدهيم که
هنوز در ليس��ت تأمينکنندگ��ان پروژهها که از
سوي سازمانها و ارگانهاي دولتي در مناقصات
ي از صنايع داخلي يا به چشم
ارائه ميشود ،نام�� 
نميخ��ورد يا بسيار ناچيز است .ل��ذا بازنگري در
ليست تأمينکنندگان تجهيزات و گنجاندن برند
توليدات داخلي گام��يدرجهت تحقق اين شعار
خواهد بود.
معاون��ت بازرگاني و مديريت دفتر تهران مؤسسه
دريايي شهيد محالتي با ارزيابي گزارش عملکرد
شورايعال��ي صنايع دريايي که همزم��ان با پايان
دولت دهم منتشر شد ،اظهار داشت :در شرح کار
انجامشده بيشترتشکيل جلسات وارائه پيشنهادها
مطرح بوده است .در حاليکه از شورايعالي صنايع

دريايي ک��ه باالترين و عاليتري��ن ارگان دريايي
کشور است ،انتظ��ار ميرفت لوايح مهميدر اين
شورا تصويب و با پيگيري انجمن مهندسي دريايي
وساير بازوهاي اجراي��ي به مرحله اجرا ميرسيد.
ح��ال آنکه مشاه��دات از حرکت کن��د اين شورا
حکايت دارد.
وي در پاس��خ به اين پرسش که «با توجه به آغاز
ب��ه کار دولت جديد و تأکي��د اين دولت بر توجه
به بخش خصوص��ي ،چه انتظاراتي از اين دولت و
وزارتخانهه��اي مرتبط با ح��وزه دريايي داريد؟»،
گفت :متأسفانه تاکنون نگاه درستي به دريا بعنوان
پشتوانه اقتصاد کشور نشده اس��ت .اين درحالي
است که ايران بيش از 2000کيلومتر مرز دريايي
در شمال وجنوب کشور(بدون احتساب پيرامون
جزاي��ر) دارد و اين وضع��ي که داريم به هيچوجه
شايست��ه صنعت دريايي کش��ور نيست و صنايع
بسياري از جمله شيالت ،کشتيسازي و تعميرات
آن ،گردشگ��ري ،حفاري ،سکوس��ازي وتعميرات
مربوطه ،گمرک ،صنعت نفت و ...در اين چارچوب
ق��رار دارند .لذا يک بازنگري عميق در طرزنگاه به
اين فرصت خدادادي ضروري است.
رض��وي در م��ورد تأکيد دول��ت جديد وشخص
رئيسجمه��ور بر واگ��ذاري امور ب��ه انجمنهاي
تخصصي وعلمي و پيشنهادهاي خود به انجمنهاي
دريايي تأکيد کرد :اين موضوع قدم مثبتي است؛
زي��را طرحها با توجه به اينکه از درون انجمنهاي
صنفي وتخصصي ميگ��ذرد ،داراي پختگي الزم
خواهد ب��ود .لذا با تقويت انجمنهاي تخصصي و
واگذاري اعتبارات الزم ميتوان موضوعات را بطور
اصولي مطالبه کرد.

وي در م��ورد بندها و موضوعات پيشنهادي براي
درج در قطعنام��ه پانزدهمي��ن هماي��ش صنايع
دريايي نيز عنوان کرد :در قطعنامه چهاردهمين
هماي��ش 10بند مص��وب شده بود ک��ه تاکنون
بسياري از بندها اجرايي نشده يا پيشرفت اند کي
داشت��ه است .ضروري است متوليان امر نسبت به
تکميل ي��ا اجرايي کردن مصوبات قطعنامه قبلي
(بخصوص بندهاي 2تا )6همت نمايند .با اين حال
چند پيشنهاد ارائه ميشود:
 رتبهبندي دانشگاههاي داخلي در صنايع درياييبا هدف رقابت دانشگاهها در جلب اعتماد صنعت و
تعامل بيشتر با دانشگاه
 تقويت مؤسسات بينالملل��ي ردهبندي داخليوالزام به اخذ رتبههاي جهاني واعتبار بينالمللي
 ايجاد قطبهاي تأمين تجهيزات دريايي توج��ه به صنع��ت عظيم گردشگ��ري درياييبا الگوب��رداري از کشورهاي پيشرفت��ه و در حال
توسعه
 توج��ه به صنايع عظيم کشتيسازي ،سازههايدريايي و تعميرات آنها با هدف تأمين نياز داخلي و
صدور به کشورهاي ديگرجهت کسب درآمد.
 تسري��ع در رتبهبن��دي سازندگ��ان شناوره��اوتجهيزات دريايي با هدف ساماندهي ظرفيتها و
توليدات داخلي
 توسعه وتقويت صنايع کشتيسازي داخلي با هدفافزايش قدرت دريايي جهت حفظ امنيت کشور
 تصوي��ب اليحهه��اي حمايتي در ام��ر وارداتتجهي��زات اصلي شناوره��ا و افزايش مشوقهاي
صادراتي جهت صدور توليدات دريايي.
 -تقويت صندوق ملي توسعه صنايع دريايي.
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مديرعامل شرکت طرحآفرينان پاسارگاد:

دولت يازدهم مديران شايسته را به ارگانهاي
درياييبگمارد

مديرعامل شرکت مهندسي و ساخت طرقه انرژي:

بهحالتنيمهتعليقدرآمديم...
محمود محمدي ،مديرعامل ش��رکت مهندسي و
س��اخت طرقه انرژي که در زمينه انجام پروژههاي
فراساحلي بخش نفت و گاز فعاليت دارد؛ گفت :در
طي يکسال گذشته با توجه به تحريمهاي موجود
عمال کليه فعاليتهاي شرکت به حالت نيمهتعليق
در آمده اس��ت .وي با بيان اينکه «قراردادهاي اين
شرکت بصورت ريالي است» ،توضيح داد :با توجه
به کاهش ارزش پول ملي در طي س��ال گذشته به يک سوم و عدم درک اين
موضوع از طرف کارفرما و همچنين مش��کالت مربوط به نق��ل و انتقال ارز،
تقريبا فعاليتهاي شرکت به حالت رکود درآمده است .محمدي درباره اقدامات
انجامش��ده براي تحقق ش��عار همايش دوره قبل «بکارگيري توليدات ملي و
حمايت از کار و س��رمايه ايراني در صنايع دريايي و دريانوردي» نيز اعالم کر:
اين شرکت با استقبال از اين شعار در سال گذشته با تمام ظرفيت ،توان ونيروي
ممکن اقدام به انجام پروژههاي در دست اقدام کرد و با اتکاء به قول مساعدت و
دستگيري کارفرماها ،شرکت اقدام به قبول ديون متعدد کرد که متأسفانه بعضي
از کارفرماهاي محترم در اين زمينه فقط شعار «حمايت از کار و سرمايه ايراني»
را فقط در حد شعار باقي گذاشتند.
وي درب��اره روند کار ش��ورايعالي صنايع دريايي نيز گفت :با توجه به ش��روع
ديرهنگام و همچنين طوالني ش��دن روند اهميت پيدا کردن توسعه صنايع
دريايي ،اميدواريم که قدمهاي خوبي که در طي دو سه سال اخير برداشته شده؛
شتاب بيشتري بگيرد و اقدامات عملي براي توسعه اين صنعت صورت پذيرد.
مديرعامل ش��رکت مهندسي و ساخت طرقه انرژي در ادامه انتظارات زير را از
دولت يازدهم و وزراي مرتبط با دريا مطرح کرد:
 توجه و حمايت بخش خصوصي تس��هيل کردن بوروکراس��ي اداري موجود جهت س��رمايهگذاري در بخشفراساحل
 دولت از مرحله شعار به مرحله عمل حرکت کنند. با توجه به مشکالت بوجود آمده ناشي از تحريم ،اقدام فوري جهت حمايت ازفعاالن اين بخش نمايد.
وي همچنين بر پذيرش انجمن مهندسي دريايي ايران بعنوان يک واحد صنفي
و دادن قدرت اجرايي به اين انجمن تأکيد کرد و افزود :بعنوان نمونه ميتوان
براي شرکتهاي فعال در زمينه دريايي و يا اعضاي انجمن رتبهبندي قائل شد
که انجمن اين کار را انجام دهد.
محمدي در پايان دو بند زير را براي طرح در قطعنامه پانزدهمين همايش صنايع
دريايي پيشنهاد داد:
 -1حمايت دولت از بخش خصوصي به منظور سرمايهگذاري و کار در بخش
صنعتدريايي
 -2بررسي تأثير تحريمها بر صنعت دريايي کشور و راهکاري جهت کم کردن
آثارتحريمها.
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ابراهي��م امين��ي ،مديرعامل ش��رکت طرحآفرينان
پاس��ارگاد که در زمينه مش��اوره طراحي و ساخت
انواع سازهها و شناورهاي دريايي فعاليت دارد ،گفت:
طي سال گذشته فعاليتهاي اين شرکت روند رو به
رش��دي را داشته اس��ت .اما با توجه به رکود موجود
در اين صنعت اميد ميرود تا ضمن ش��کوفايي اين
صنعت ،اين ش��رکت نيز بتواند نقش خود را در اين
حوزه بهخوبي ايفا کند .وي مهمترين مس��ايل کشور در حوزه صنايع دريايي را
«عدم توجه کافي به صنايع دريايي و سياستگذاري نادرست در اين حوزه» دانست
و افزود :مشکالت ديگري از قبيل مسائل بوجود آمده به خاطر تحريمها ،مسائل
و مشکالت ارزي و پولي نيز وجود دارد .ضمن آنکه ورود نامحرمان به اين صنعت
و به دس��ت گرفتن سمتها ،مسؤوليتها و پستهاي تخصصي بدون دارا بودن
تخصص و تبحر الزم موجب شده تا تصميمهاي نابخردانه و غيرعقالني گرفته شود
و با استفاده از قدرت سياسي و يا مالي خود خسارتهاي جبرانناپذيري به پيکره
اين صنعت نحيف بزنند.
اميني با تأکيد بر اينکه «مهمترين اقدام دستگاههاي دولتي جهت حل مشکالت،
حمايت از صنعت و حمايت از بخش خصوصي است» ،تصريح کرد :برونسپاري
پروژهها ميتواند عالوه بر سرعت بخشيدن کارها موجب شود تا بدنه اين دستگاهها
کوچکتر ش��ده و در نهايت فعاليتها بصورت اقتصادي انجام شوند .مديرعامل
ش��رکت طرحآفرينان پاسارگاد با بيان اينکه «اين شرکت با تکيه بر توانمندي و
دانش متخصصان داخلي توانسته در زمينه طراحي انواع شناورها قدمهاي موثري
بردارد» ،گفت :لذا چه قبل از اعالم شعار همايش دوره قبل (بکارگيري توليدات
ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني در صنايع دريايي و دريانوردي) و چه اکنون،
اين شرکت در مسيري حرکت ميکند که از اين پتانسيل نهفته در کشور جهت
دستيابي به محصوالت باکيفيت دريايي استفاده کند .وي درعينحال اظهار داشت:
درهمين رابطه ،سياس��تها و تصميمات برخي ارگانهاي دولتي جهت ناديده
گرفتن توانمندي داخل کشور جهت انجام پروژههاي عادي و ساده دريايي موجب
شده تا رونق مورد انتظار در اين صنعت اتفاق نيفتد .به همين دليل ،يکي از اقدامات
اصلي اين است که اين ارگانها و سازمانها به توانايي کشور اعتقاد داشته باشند تا
بر اين اساس بتوانند گامهاي بعدي را بردارند .لذا انتخاب مديران شايسته براي اين
ارگانها از سوي دولت يازدهم بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين فعال صنايع دريايي با اشاره به روند فعاليت شورايعالي صنايع دريايي در دولت
دهم نيز عنوان کرد :در صورت ادامه جلسات و فعالتر شدن کارگروهها و برقراري
ارتباط بيش��تر با فعاالن اين صنعت و با حمايت دول��ت جديد امکان بازدهي و
مثمرثمر بودن آن وجود دارد .وي معتقد است با ارتباط دادن انجمنهاي تخصصي
به نهادهاي تصميمگير کشور مانند مجلس شوراي اسالمي و همچنين شورايعالي
صنايع دريايي ميتوان تصميمات پختهتري را نتيجه گرفت .مديرعامل شرکت
طرحآفرينان پاسارگاد در پايان موارد مدنظر خود براي درج در قطعنامه پانزدهمين
همايش صنايع دريايي را بدين شرح برشمرد:
 بررسي مشکالت مالي و گمرکي صنعت دريايي در جلسات شورايعالي صنايعدريايي و ارائه راهحلهاي مناسب جهت برونرفت از مشکالت صنعتگران
 تعيين راهحلهاي حمايتي جهت پشتيباني از فعاالن دريايي در زمينه توليد با درنظر گرفتن مشوقهاي مالي و غيرمالي ( بعنوان نمونه معافيت و يا تخفيف مالياتي
و تسهيل امور گمرکي و)....
 -پيگيري جديتر طرح رتبهبندي شرکتها جهت اجرايي شدن آن

تداومحرکتپرشتاب

«حرکت پرش�تاب علمیکش�ور» موضوعی اس�ت که علیرغم آم�د و رفت
دولتها و مسؤوالن بعنوان خواست و انتظاری جدی در کشور از نخبگان،
دانشمندان و دانشگاهیان مطرح است .مقام معظم رهبری نیز ماه گذشته در
دیداری با بیش از هزار نخبه جوان برتر دانشگاهی بر این امر تأکید کردند
که «سیاست پیشرفت علمیپرشتاب ،سیاست بنیادی نظام اسالمیاست» و
اینکه «مجموعه مغز متفکر کشور و نظام به این نتیجه رسیده است که اگر
گذر از دشواریها و خطرگاهها و لغزشگاهها به چند رکن نیاز داشته باشد،
قطعا یکی از آنها پیشرفت علمیاست» .ایشان در این زمینه افزودند :رشد و
شتاب علمیایران در مقیاس منطقه و جهان خیلی خوب است اما این ،به معنای
رسیدن یا حتی نزدیک شدن به هدف نیست زیرا هم در گذشته از قافله علمی
جهان خیلی عقب مانده ایم و هم دیگر کشورها دائم به پیش میروند .آیتاهلل
خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان ،با انتقاد از محقق نشدن کامل پیوند
علم و صنعت افزودند :با وجود فراگیر شدن این خواسته بسیار مهم ،و نیاز
حقیقی دانشگاهها و مراکز صنعتی به یکدیگر ،هنوز ارتباط کامل و منطقی
میان مراکز تحقیقاتی و علمیبا کارخانهها و مراکز تولیدی به وجود نیامده
است .رهبر انقالب مراجعه بیشتر و متقابل شرکتها و کارخانهها و مراکز
علمیو دانشگاهی را ضروری دانستند و افزودند :اگر هر سال شاهد اجرای
صده�ا پروژه تحقیقاتی داخلی و مورد نیاز مراکز صنعتی در دانش�گاهها
باشیم ،رشد حقیقی علمیو فناوری محقق خواهد شد.
با توجه به اهمیت این موضوع و نیز جایگاه انجمن و همایش صنایع دریایی
بعن�وان مجموعهای علمی ،در این بخ�ش از ویژهنامه نظرات فعاالن حوزه
آموزش و تحقیقات دریایی را درباره چالشها و چشمانداز این بخش جویا
شدهایم .باشد که بخش دریایی نیز در حوزههای دانش و فناوری به حرکت
پرشتاب خود در جهت پاسخ به نیازهای کشور ادامه دهد.

پژوهشكدهحملونقل؛ كشتيشكستهايبهجاماندهازدولتدهم
ش��ك،
ب��د   ون
حملونق��ل يك��ي از
مهمتري��ن محورهاي
توسعه جوامع بشمار
م��یرود    .از س��وي
د   يگ��ر ،تحقیق��ات به
عنوان زیربنای فکری
*
د  كتر روزبـه پناهی
اقد   ام��ات اجرای��ی،
نقش بسزای��ی د   ر ارتقاء كيفي و بهبود    فرايند   ها
ایف��ا می نماید    .به بیان د   یگر ،موفقيت د   ر اجراي
طرحه��اي زيربنايي ،مستلزم مطالع��ات اوليه و
انج��ام پژوهشهای کارب��رد   ی است .د   ر گذشته،
مسئولیت خطیر مد   يريت تحقیقات د   ر هر یک از
حوزههای اجرایی ،اغلب بر عهد   ه مراکز تحقیقاتی
و پژوهشی وابسته ب��ه د   ستگاههای د   ولتی بود   ه
اس��ت .لیکن ،ب��ه د   نبال انتق��ال مراکز پژوهشی
د   ستگاههای اجرایی به د   انشگاههای زیر مجموعه
وزارت عل��وم و همچنین حذف تد   ريجي د   فاتر و
اد   ارات متولی نیازسنج��ی و مد   یریت پژوهش از
ساختار د   ستگاههای اجرای��ی ،فرایند    تحقیقات
کاربرد   ی و مطالع��ات مید   انی  -که با هد   ف حل
مسائل و مشکالت ج��اری و تد   وین ضوابط فنی
مورد    نیاز د   ستگاههای اجرایی انجام می پذیرفت
 با آسیبهای جد   ی مواجه گرد   يد   ه است.یکی از نمونههای بارز این مسئله ،انتقال پژوهشکد   ه
حملونقل وزارت راه و شهرسازی به د   انشگاه علم
وصنعت ایران است .این پژوهشکد   ه ،با هد   ف رفع
نیازهای تحقیقات��ی وزارت راه و ترابری ،د   ر سال
 1383تآسی��س گرد   يد    و تا سال  1390بيش از
 500پروژه تحقیقات��ی د   ر  10حوزه تخصصي با
ارزشي بالغ بر 300ميليارد    ريال ،به انجام رساند   .
تالش تمامی اعضاء اين پژوهشكد   ه ،مجموعه را به
بزرگترين نهاد    مد   يريت تحقيق و توسعه د   ر بخش
حملونقل كشور مبد   ل ساخت و جایگاه مشورتی
آن را د   ر تصمي��م س��ازي شورايعال��ي فني امور
زيربنايي حملونق��ل و شورايعالي سياستگذاري
حملونقل د   ر وزارت راه و ترابري ،تثبیت کرد   .
حملونقل د   ریایی پشتوانه تجارت جهانی بود   ه و
طبق آخرین گ��زارش آنکتاد    ،هم اکنون بیش از
 %80ای��ن تجارت از نظر وزن��ی و  %70از نظر
ارزش محموله ،به این طریق جابجا شد   ه و سهم
مذکور ،د   ر کشورهای توسعه یافته ،حتی بیشتر از
این اعد   اد    است .کشور ما نیز ،کمابیش با این آهنگ
همراه بود   ه و سرمایه گذاریهای گسترد   ه ای د   ر
زیرساختها و ناوگان ایرانی د   ر حال انجام است.
بر این اساس ،نیاز به تحقیقات مید   انی و عملیاتی،
د   ر این زمینه بسیار جد   ی است .د   ر طول مد   ت یاد   
شد   ه از زمان تأسیس پژوهشکد   ه ،بخش حملونقل
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د   ریایی با عقد    بی��ش از  30قرارد   اد    مطالعاتی با
معتبر ترین د   انشگاههای کشور از جمله د   انشگاه
تربیت مد   رس ،د   انشگاه تهران ،د   انشگاه صنعتی
امیرکبیر و د   انشگ��اه صنعتی شریف و همچنین
مؤسسات و شرکتهاي مهند   سی مشاور ،گامهای
مؤثری د   ر جهت رف��ع نیازهای جامعه د   ریایی و
تروی��ج فرهنگ پژوهشهاي کاربرد   ی برد   اشته و
هماهنگ با سازمان بناد   ر و د   ریانورد   ی تالشهای
سازند   ه ای بعمل آورد   ه است .آناليز سوانح د   ريايي
د   ر منطق��ه بند   رعب��اس ،امك��ان سنجي تبد   يل
منطقه ويژه اقتصاد   ي بند   ر شهيد   رجايي به منطقه
آزاد    ،د   ستورالعمل كاربرد    سنگ د   ر موج شكنها
و سازههاي حفاظتي و تد   وين طرح شناور باربري
و مسافرب��ري بهينه براي خليج ف��ارس و د   رياي
عمان ،تنها نمونههایی از پروژههای خاتمهیافته د   ر
اين بخش بود   ه است .تالشه��ا و اقد   امات انجام
ش��د   ه ،چ��ه د   ر بخش حملونق��ل د   ریایی و چه
د   ر سای��ر بخشهای پژوهشکد   ه حملونقل نظير
زیر ساختهای حملونقل ،اقتصاد    حملونقل و
ایمنی حملونقل ،همراستا با انجام وظایف ذاتی
این مجموعه ،نتايج ارزند   ه اي از جمله موارد    زیر
را د   ر برد   اشته است:
 ظرفيت سازي و بكارگي��ري توان علمید   انشآموختگان بخش حملونقل كشور
 نهاد   ينه شد   ن تحقيق��ات حملونقل د   ر اتخاذتصميمات اجرايي
 جلب مشارکت مراکز متعد   د    عملی و پژوهشید   ر تمامی نقاط کشور
 تباد   ل افکار کارشناسان و ایجاد    ارزش افزود   ه باثبت ،توسعه ،پیگیری و انتشار اید   هها و د   ید   گاهها
 انج��ام پژوهش منطبق بر نیازه��ای واقعی و بارعايت اولويتهاي جامعه هد   ف
 آشنای��ی بیشت��ر محققین و جامع��ه علمی باد   غد   غهها و مفاهیم اجرایی
 شناسایی نیازه��ای کاربرد   ی با مشارکت فعالتمامی ذینفعان
بازگشتپژوهشكد  هحملونقل
به بد  نه وزارت راه و شهرسازی و تقويت آن
به نحوي كه به جايگاه اوليه خود   بازگرد  د
بسياري از كمبود  هاي موجود   د  ر حوزه
پژوهشهاي مرتبط با حملونقل را مرتفع
خواهد   کرد
و بهره گیری از توان و تخصص موجود   و
جذب کارشناسان خبره د  ر بخشهای تضعیف
شد  ه به د  غد  غههاي وزارتخانه د  رخصوص
امر پژوهش خاتمه خواهد   د  اد  

 مشارکت د   ستگ��اه اجرای��ی د   ر تعریف پروژه،تد   وی��ن شرح خد   م��ات ،نظارت بر رون��د    اجرا و
خاتمه آن
 ارائه آموزشهای کاربرد   ی و ارتقاء سطح د   انشکارشناسان حوزههای مختلف حملونقل
عليرغ��م تمامیاقد   امات ارزشمن��د    انجام شد   ه د   ر
پژوهشكد   ه حملونقل ،متأسفانه به د   نبال اد   غام د   و
وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و پیرو
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ش��ورای عال��ی اد   اری  -علیرغم تضاد    آشکار شرح
وظايف مند   رج د   ر اساسنامه پژوهشکد   ه حملونقل
با مفاد    این مصوبه  -ای��ن پژوهشکد   ه به د   انشگاه
عل��م وصنعت منتقل گرد   ید    .اي��ن اقد   ام منجر به
اخت�لال د   ر فعالیتهای ذات��ی پژوهشکد   ه شد    و
عم ً
ال ،انجام تحقيقات و پژوهشهاي كاربرد   ي د   ر
بخش حملونقل را متوقف کرد    .توقف فعاليتهاي
ي��اد    شد   ه د   ر د   راز مد   ت ،ضررهای جبران ناپذیری
به بسي��اري از طرحهاي اجرايي حملونقل كشور
وارد    كرد   ه و هم اکنون ،فقد   ان این مجموعه د   ر بد   نه
وزارت راه و شهرس��ازي و جامعه تحقیقاتی کشور
بیش از پیش آشکار گرد   ید   ه است .با آغاز بكار د   ولت
يازد   هم،خوشبختانهشاهد   تصميمهوشمند   انهوزیر
محترم راه و شهرسازی مبني بر احیاء پژوهشكد   ه
حم��ل ونقل بود   ه ايم كه اين مسئله ،مكررا ً توسط
ايشان مورد    تأکید    قرار گرفته است.
میت��وان اذعان ک��رد    كه بازگش��ت پژوهشكد   ه
حملونق��ل ب��ه بد   ن��ه وزارت راه و شهرسازی و
تقوي��ت آن به نح��وي كه به جايگ��اه اوليه خود   
بازگرد   د    ،بسياري از كمبود   هاي موجود    د   ر حوزه
پژوهشهاي مرتبط با حملونقل را مرتفع خواهد   
ک��رد    و بهره گیری از ت��وان و تخصص موجود    و
جذب کارشناسان خب��ره د   ر بخشهای تضعیف
شد   ه (با توج��ه به مهاج��رت ناخواسته بسیاری
از کارشناس��ان ای��ن مجموعه) ،ب��ه د   غد   غههاي
وزارتخانه د   رخصوص امر پژوهش خاتمه خواهد   
د   اد    .همچنين ،د   رصورت واگذاري امور مربوط به
صد   ور برخي مجوزها نظير مجوز زيست محيطي
و استف��اد   ه از مصال��ح خاص د   ر پروژهه��ا ،ورود   
تكنولوژيهاي نوين د   ر اين حوزه ،ارائه مشوقهای
اجرای��ی ،امك��ان برگ��زاری د   ورهه��ای آموزشی
ارتق��اء شغل��ی و د   ر نهایت ،تأسی��س پژوهشگاه
حملونق��ل با هد   ف غايي تمرکز ،توسعه و تد   وام
مطالعات کارب��رد   ی و پایش نتایج حاصله ،گامی
ناگزیر و ارزشمند    د   ر راستای د   ستیابی به اهد   اف
ترسیمش��د   ه د   ر اسناد    باالد   ستی کشور ،برد   اشته
خواهد    شد   .

* عضو هیأت علمی د   انشکد   ه مهند   سی عمران
و محیط زیست د   انشگاه تربیت مد   رس
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دکتر شهمير اقتصاد   ي ،رییس مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی:

به همکاری و تعامل ارگان های دریایی نیاز داریم

د    کتر ش�همير اقتصاد    ي ،رییس مرکز علوم جوی اد    وات هواشناسي د    ريايي و هم چنين ارتقاء مد    لهاي
و اقیانوسی سازمان هواشناسی و د    بیر شورایعالی پيش بيني هواشناسي د    ريايي و مد    لهاي منطقهاي
اقیانوسشناس�ی د   ر پاسخ به پرس�ش های ویژه
نامه همای�ش صنای�ع د   ریایی ضمن برش�مرد   ن
اقد   امات انجام ش�د   ه از سوی سازمان هواشناسی
راهکاره�ای تقویت این بخش د   ر حوزه د   ریایی را
برشمرد   ه است.

مهمترين د    ستاورد    ها و پروژههاي د    ریایی سازمان
هواشناسی طي سال گذشته ،چه موارد    ي بود    ه است
ونیزازچهامکاناتوتجهیزاتپژوهشیوتحقیقاتی
برخورد    ارهستید    ؟

 شبيهسازي امواج ناشي از باد     د    ر بخش خزر جنوبيو تهيه بانك اطالعاتي از د    اد    ههاي امواج
 مد    لس��ازي انتشار آلود    گي د    ر خليجفارس و تنگههرمز با استفاد    ه از مد    ل كوهرنس
 استفاد    ه از د    اد    ههاي راد    اري د    ر تحليل طوفانهايد    رياي خزر
 شبيهسازي سونامید    ر د    رياي عمان شبيهسازي عد    د    ي كشند     قرمز پيشبيني موج د    ر د    رياي خزر با مد    ل Swan كشت��ي تحقيقاتي گيالن ،بويهه��اي هواشناسيد    رياي��ي (چابهار ،قشم ،بوشهر ،كياشه��ر ،اميرآباد    )،
سيستم كالست��ر د    ر تهران ،راد    اره��اي هواشناسي،
راد    يوسوند    ،ايستگاههايهواشناسيد    ريايي،امكانات
كتابخان��هاي ( سازمان مرك��زي ،مركز علوم جوي و
اقيانوسي،پژوهشكد    ههواشناسي)

آیا س�ازمان هواشناس�ی پوش�ش مناس�بی بر
فعالیته�ای د    ریایی بر بناد    ر و س�واحل و آبهای
س�رزمینی د    ارد    ؟ ب�رای ارتقای وض�ع موجود     ،چه
نیازهایی د    ارید     و با چه مش�کالت و موانعی مواجه
هستید    ؟

 براي كليه كاربران د    ريايي و شناوران پيشبينيهايصاد    ره از سازمان هواشناسي كشور به بناد    ر ،نيروهاي
مسل��ح ،صيد     صنعتي و صياد    ان محل��ي و شناوران
تج��اري از طريق بسترهاي مختلف مخابراتي مانند    
بيسيم ،ناوتكس ،راد    يو ،اينترنت ،فاكس SMS ،و ....
ارسال مي گرد    د    .
براي افزاي��ش سطح پوشش خد    م��ات هواشناسي
د    ريايي اوال به همكاري و تعامل ارگانهاي د    ريايي و
سپس تهيه فرستند    ههاي مناسب به منظور پوشش
كامل سواحل و آبهاي سرزميني و تكميل بسترهاي
موجود     به منظور رسيد    ن به وضعيت مطلوب.

د    ريايي به صورت خاص ميپ��رد    ازد     ولي شورايعالي
اقيانوسشناس��ي به علوم د    ريايي ب��ه صورت عام .تا
زماني كه هر كد    ام از اين د    و شورا از حيطه قانوني خود    
خارج نشد    هاند     ،مشكلي بوجود     نميآيد    .

با پایان کار د    ولت د    هم ،شورایعالی صنایع د    ریایی با توجه به آغاز به کار د    ولت جد    ید     ،چه انتظاراتی را
گزارش�ی از فعالیتهای خ�ود     را د    ر ط�ول این د    وره از این د    ولت و وزارتخانههای مرتبط با حوزه د    ریایی و
منتشر کرد    ارزیابی شما از عملکرد     این شورا د    ر این نیز وزارت علوم د    ارید    ؟
م�د    ت بویژه د    ر بخش آم�وزش و تحقیقات د    ریایی  -انتظار ميرود     كه توجه د    ولت جد    يد     د    ر برنامهريزي
و باالخ��ص د    ر توسعه مناطق ساحل��ي به نهاد     ها و
چیست؟

بخشهاي اجراي��ي و تحقيقات��ي آموزشي د    ريايي
كشور بود    ه و با استفاد    ه از اين پتانسيل قوي د    ر كشور
چرخهاي صنعت و اقتصاد     را بيشتر از پيش د    ر كشور
به حركت د    رآورد    .

 گزارش ياد    شد    ه فعاليتهاي شورا د    ر بخش صنايعد    ريايي را انعكاس د    اد    ه و بالطبع آموزش و تحقيقات
د    رياي��ي ارائه شد    ه د    ر گ��زارش نيز مربوط به صنايع
د    رياي��ي است و ب��ا د    ر نظر گرفتن اينك��ه سازمان
آیا ب�رای ب�راي كاربرد    يت�ر ك�رد    ن پروژهها و هواشناسي به بخش آموزش و تحقيقات علوم د    ريايي باتوجهبهتأکید    د    ولتجد    ید    وشخصرییسجمهور
پاياننامههاي د    انشجويي و علمیارتباط و فعالیتی ميپرد    ازد    ؛ بنابراي��ن ،از ارائه اظهار نظر د    ر مورد     اين بر واگذاری امور به انجمنهای تخصصی و علمی ،چه
راهکارهایی را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمنهای
د    اش�تهاید    ؟ ارتباط س�ازمان هواشناس�ی بیشتر گزارش معذور است.

روند     ارتباط و تعامل شورایعالی اقیانوسشناسی د    ریایی (از جمله انجمن مهند    سی د    ریایی ایران) د    ر
با کد    ام د    انش�گاهها و مراکز آم�وزش و تحقیقات
با این ش�ورا چیس�ت؟ آیا این د    و شورا د    چار نوعی اینزمینهپیشنهاد    میکنید    ؟
د    ریایی است؟
 با افزايش فعاليتهاي انجمن نيازهاي بخشهاي -آري ،حماي��ت سازم��ان از د    انشجويان د    ر مقاطع موازیکارینیستند    ؟

 خي��ر ،همانگونه كه قبال گفته ش��د     هر شورا د    ر مختلف صنايع د    ريايي بيش از پيش مشخص شد    ه وكارشناسي ارشد     و د    كتري
كليه د    انشگاههاو موسسات تحقيقاتي د    ريايي شامل :حيطه قانوني خود     به فعاليته��اي جد    ا ميپرد    ازد     .سپس با افزايش سطح تعامل با مسؤوالن رد    ه بااليانجمن مهند    سي د    ريايي ،د    انشگاه آزاد     اسالمیواحد     شورايعالي صنايع د    ريايي ب��ه امور مرتبط با صنايع كشور اين مسائل بهتر انعكاس يافته و توجه ويژهای به
رفع آنها صورت خواهد     گرفت.
عل��وم تحقيقات و شم��ال تهران ،د    انشگ��اه گيالن،
مهمتری�ن اولویتهای پیش�نهاد    ی ش�ما جهت
د    انشگاه علوم د    ريايي خرمشهر ،د    انشگاه علوم د    ريايي
انتظارميرود
بررسی د    ر کمیتههای تخصصی همایش و طرح د    ر
چابهار
كه توجه د   ولت جد   يد    د   ر برنامهريزي و
با توجه به بروز سوانح د    ریایی مهمی د    ر چند     سال
اخیر از جمله د    ر عملیات نصب سکوهای د    ریایی و
غرق شد    ن شناورهای مسافری و باری ،هواشناسی
چه اقد    اماتی برای کاهش مخاطرات د    ریایی صورت
د    اد    ه است؟

 افزايش ميزان اطالعرساني د    ر زمينه پيشبيني واطالعات هواشناسي د    ريايي د    ر نقاط حاد    ثه خيز د    ر
كليه سواحل شمال و جنوب كشور و تمركز بر افزايش

باالخص د   ر توسعه مناطق ساحلي به نهاد    ها
و بخشهاي اجرايي و تحقيقاتي آموزشي
د   ريايي كشور بود   ه
و با استفاد   ه از اين پتانسيل قوي د   ر كشور
چرخهاي صنعت و اقتصاد    را
بيشتر از پيش د   ر كشور به حركت د   رآورد   

قطعنامهپایانیجهتپیگیریچیست؟

 كاه��ش ريسك د    ر خطوط كشتيران��ي تجاري وهمچنين ساير شناورهاي د    ر ح��ال ترد    د     با افزايش
فعاليته��اي علمی-پژوهش��ي و اجرايي د    ر زمينه
هواشناسي د    ريايي صورت میپذيرد    .
 افزايش تعامل و ارائه خد    مات پژوهش علمیجهتكاربس��ت د    ر صنايع د    ريايي نظي��ر كشتيسازي و
ساخت سكوهاي د    ريايي.
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دکتر مجید عباسپور ،رییس گروه مهندسی دریای دانشگاه صنعتی شریف:

مهمترینچالشکمبود امکاناتآزمایشگاهیاست

فعالیتهای زیاد   ی نمود   ه است؛ لکن عم ً
ال به د   لیل
فعال نبود   ن جد   ی صند   وق توسعه صنایع د   ریایی و
عد   م همراهی سازمانهای ذیربط این فعالیتها نمود   
موث��ری د   ر رفع موانع توسعه صنایع د   ریایی کشور
ند   اشته است .بد   ون شک همراهی د   ولت یازد   هم د   ر
این زمینه میتواند    اثربخشی فعالیتهای این شورا
را استثنا د   ید   .
نحوهمشاركتوتعاملاستاد   اند   انشگاهواعضاي
هيأتهايعلميد   رفعاليتهايانجمنبويژهكميته
علميهمايشونشرياتعلمي-پژوهشيراچگونه
میبینید    و آیا انجمن توانسته بستر الزم برایجلب
مشارکت د   انشگاهیان را فراهم سازد   ؟

دانشگاه صنعتی شریف اولین دانشگاه کشور محسوب میشود که با راهاندازی رشته مهندسی
دریا در دانش��کده مکانیک خ��ود در جهت توجه به صنایع دریایی و کشتیس��ازی و تربیت
نیروهای توانمند و متخصص در این حوزه برآمد .فعالیت آزمایشگاه مهندسی دریا – بعنوان
آزمایش��گاهی تخصصی و دارای اس��تاداردهای الزم برای انواع تستهای شناور -از دیگر
توانمندیهای این دانش��گاه است .در گفتوگو با دکتر مجید عباسپور ،رییس گروه مهندسی
دریای دانشگاه صنعتی شریف ،به بررسی فعالیتهای این دانشگاه و وضعیت حوزه آموزش
و تحقیقات دریایی پرداختهایم.

افزای��ش تعد   اد    متقاضیان ارائ��ه مقاالت پژوهشی،
تشکیل کمیتههای علم��ی و اجرایی فعال جهت
برگزاری هر چه بهت��ر و موثرتر همایش ،برگزاری
کارگاههای تخصصی ،و نمایشگاه و انتخاب مناسب
محل برگزاری نمایشگاه د   ر جزیره کیش که امکان
حضور راحت اتباع خارجی را فراهم مینماید    همگی
نشاند   هند   ه استقبال د   انشجویان و اساتید    د   انشگاه از
برگزاری این همایش میباشد   .

با توجه به آغاز به کار د   ولت جد   ید    ،چه انتظاراتی
را از ای�ن د   ول�ت و وزارتخانهه�ای مرتبط با حوزه
آقای د   کتر! ارزيابي جنابعالي از روند    فعاليتهاي بخش صنایع د   ریایی نیاز به د   اشتن کانالهای تست د   ریایی و نیز وزارت علوم د   ارید   ؟
موج�ود    د   ر ح�وزه آم�وزش و تحقيق�ات د   ريايي شناور و تجهیزات مربوطه میباشد    که متاسفانه د   ر انش��اءاهلل ب��ا فع��ال ش��د   ن سازم��ان مد   یریت و
چيس�ت؟ بویژه د   ر یک سال گذش�ته ،آیا شاهد    این زمینه د   انشگاهه��ای برگزارکنند   ه این رشته از برنامهریزی؛ امید   واریم د   ر چارچوب طرح سرزمین،
توج�ه الزم به این ح�وزه از س�وی وزارت علوم ،کمبود   های زیاد   ی رنج میبرند   .
و نیز شورایعالی اقیانوسشناسی ،شورایعالی صنایع
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر با پایان کار د   ولت د   هم ،شورایعالی صنایع د   ریایی د   ریایی و احیا مجد   د    شورایعالی محیط زیست بیشتر
مراکز ذیربط بود   هایم؟
گزارش�ی از فعالیتهای خود    را د   ر ط�ول این د   وره سازمانهای مرتبط با بخش د   ریا جهت توسعه هر

باید    توضیح د   هم که د   ر حوزه آموزش و تحقیقات
د   ریایی نسبت به د   و د   هه گذشته رشد    چشمگیری
مشاهد   ه میگ��رد   د    ،لکن هنوز از حالت قابل قبول
و اید   هآل فصله زی��اد   ی وجود    د   ارد    .معاونت علمی
و فنآوری ریاست جمهوری با ایجاد    قطب صنایع
د   ریایی د   ر د   انشگاه صنعتی شریف تالشی را جهت
همسو ساختن اولویتبند   ی امور پژوهشی انجام د   اد   ه
است لکن از آنجاییکه مکانیزمهای نحوه پشتیبانی
روش��ن نگرد   ید   ه لذا توفی��ق چند   انی کسب نشد   ه
است.

مهمتري�ن چالشها و کمبود   هايي ك�ه د   ر حال
حاضر د   ر بخش آموزش و تحقيقات د   ريايي وجود   
د   ارد    ،چيس�ت و د   ر جهت رفع آنها ،چه اقد   اماتي
ميتواند    صورت گیرد   ؟

مهمتری��ن چالشها د   ر بخ��ش تحقیقاتی صنایع
د   ریایی کمب��ود    امکانات آزمایشگاهی میباشد    .د   ر
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منتش�ر کرد    .ارزیابی ش�ما از عملکرد    این شورا چه بیشتر صنایع د   ریایی باشیم .ضمناً انتظار میرود   
د   ر این مد   ت بوی�ژه د   ر بخش آموزش و تحقیقات که صند   وق توسعه صنایع د   ریایی بتواند    د   ر جهت
د   ریاییچیست؟
کمک به بخش تحقی��ق و توسعه و نیز گسترش
ها
ه
کمیت
تشکیل
با
تاکنون
   ریایی
د
صنایع
شورایعالی
صنایع د   ریایی اقد   امات موثرتری را به انجام رساند   .
تخصصی و کارگروهها و برگزاری جلسات متعد   د   ؛ د   انش�گاه صنعت�ی ش�ریف چ�ه فعاليتهايي
انشاءاهلل با فعال شد   ن سازمان مد   یریت و
برنامهریزی؛ امید   واریم د   ر چارچوب طرح
سرزمین،ونیزشورایعالیاقیانوسشناسی
شورایعالی صنایع د   ریایی و احیا مجد   د   
شورایعالیمحیطزیستبیشترسازمانهای
مرتبط با بخش د   ریا جهت توسعه هر چه بیشتر
صنایعد   ریاییباشیم
ضمنا انتظار میرود    که صند   وق توسعه صنایع
د   ریایی بتواند    د   ر جهت کمک به بخش تحقیق
و توسعه اقد   امات موثرتری را به انجام رساند   

ب�راي كاربرد   يتر كرد   ن پروژهه�ا و پاياننامههاي
د   انشجوييوعلميد   اشتهاند   ؟

د   انشگ��اه صنعتی شریف د   ر قال��ب توافقنامههای
متعد   د    با بخشهای مرتبط با صنعت نظیر سازمان
صنایع د   ریایی وزارت د   فاع و پشتیبانی نیروی مسلح،
صنایع د   ریایی کشور ،فد   راسیون قایقرانی از جهت
استفاد   ه از د   ریاچه مجموعه ورزشی آزاد   ی به منظور
انجام قسمتهای د   ریایی ،تکمیل تجهیزات کانال
تست و آزمایشگاه صنای��ع د   ریایی د   انشگاه تالش
نمود   ه است تا پایاننامه را د   ر جهت کاربر وی بود   ن
هد   ایتنماید   .

Marine Engineering

مهمترين د   س�تاورد   ها و پروژههاي د   ریایی آن د   انش�گاه طي س�ال گذشته،
چه موارد   ي بود   ه اس�ت و نیز از چه امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی
برخورد   ارهستید   ؟

همانگون��ه که اشاره شد    ،د   انشگاه د   ارای آزمایشگاه صنایع د   ریایی بود   ه که امکان
انج��ام پژوهشهای تجربی د   ر مقیاس آزمایشگاهی را فراهم نمود   ه است .امکان
استفاد   ه از د   ریاچهها از مجموعه ورزشی آزاد   ی جهت انجام تستهای مید   انی با
ابعاد    بزرگتر نیز فراهم شد   ه است .شاید    مهمترین عناوین پژوهش را د   ر زمینه ،
شناساییها تند   رو ،ها و سکوهای د   ریایی نام برد   .

اخیرا بحثهای زیاد   ی د   ر کشور د   رباره وجود    یا فقد   ان توان ساخت د   کلهای
حفاری د   ریایی (جک آپ) د   ر د   اخل کش�ور مطرح ش�د   ه است .بعنوان یکی از
متخصصان حوزه فراساحل کشور چه ارزیابی د   راینباره د   ارید   ؟ آیا موانع موجود   
فنی است و یا فقد   ان حمایت الزم از صنایع فراساحل را مؤثر مید   انید   ؟

خوشبختانه د   ر زمینه طراحی و ساخت سکوهای د   ریایی (جکآپ) متناسب با
شرای��ط عمق و اقلیم خلیجفارس د   انش کافی وجود    د   اشته و حتی یک شرکت
د   اخلی به طراحی مبتکرانهای د   ر این زمینه شد   ه که ثبت اختراح ملی و بینالمللی
شد   ه است  .مشکل اصلی فقد   ان تامین اعتبارات الزم و فقد   ان اعتماد    و حمایت الزم
است که عملیات اجرایی را با کند   ی بسیار مواجه نمود   ه است.
با توجه به برگزاری پنجمین همایش ملی فراس�احل از سوی آن د   انشگاه د   ر
سال جاری ،مهمترین نتایج و د   ستاورد   های همایش را اعالم فرمایید    و رسید   گی
به چه موضوعاتی را د   ر این بخش اولویت مید   انید   ؟

شاید    یک��ی از موثرترین نتایج این همایش د   ر کنار ارائه د   ستآورد   های علمی و
توانمند   یهای صنعتی؛ نزد   یک شد   ن د   انشگاهیان با مسؤولین اجرایی د   ر حوزه
صنای��ع د   ریایی میباشد    و لذا ض��روری است زمینههای الزم برای گسترش این
ارتباطات فراهم گرد   د   .

بح�ث آلود   گیهای نفتی و د   ریایی از جمله موضوع نفتکش هند   ی د   ر س�ال
جاری بحثهای زیاد   ی را د   ر پی د   اشت .بعنوان یکی از متخصصان حوزه محیط
زیست د   ریایی ،چه انتظاراتی را برای کاهش مشکالت موجود    از سازمان محیط
زیست و ارگانهای د   ریایی د   ارید   ؟

احی��ای شورایعال��ی حفاظ��ت از محیط زیس��ت ،همکاری هر چ��ه نزد   یکتر
سازمانهای ذیربط و همکاری منطقهای د   ایمی ( )ROPMEو کمیته زیرمجموعه
آن ( )MEMACنمیتواند    د   ر رفع مشکالت موجود    موثر باشد   .
ب�ا توجه به تأکید    د   ولت جد   ید    و ش�خص رییسجمهور بر واگ�ذاری امور به
انجمنهای تخصص�ی و علمی ،چ�ه راهکارهایی را برای ایف�ای نقش مؤثرتر
انجمنه�ای د   ریایی (از جمله انجمن مهند   س�ی د   ریایی ای�ران) د   ر این زمینه
پیشنهادمیکنید   ؟
   

انجمنه��ا باید    بعنوان بازوی عامی و یا اتاق فکر مورد    عنایت نهاد   های اجرایی ،و
اصوالً قوای سهگانه باشند    .مراکزی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک مرجع تشخیص مصلحت نظام ،شورایعالی
محیط زیست کشور ،شورایعالی اقیانوسشناسی و ...مراکزی هستند    که میتوانند   
از توان بالقوه انجمنهای علمی د   ر جهت سیاستگذاری ،برنامهریزی و حتی اجرا
بهرهگیرند   .
مهمترین اولویتهای پیشنهاد   ی شما جهت بررسی د   ر کمیتههای تخصصی
همایش و طرح د   ر قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟

فعالتر شد   ن شورایعالی صنای��ع د   ریایی صند   وق توسعه صنایع د   ریایی ،احیای
شورایعالی محیط زیست کشور به منظور گسترش همکاریها د   ر حفظ محیط
زیس��ت د   ریا توجه بیشتر به توانمند   یهای د   اخلی به خصوص بخش خصوصی
جهت فعالیتها د   ر بخش د   ریا نظیر طراحی و ساخت سکوهای د   ریایی و  ...از جمله
موارد   یست که به نظر اینجانب باید    د   ر قطعنامه بد   انها اشاره شود   .

رکورد جد ید دریافت مقاالت در
همایش پانزدهم

د بیر کمیته علمی پانزدهمین همایش صنایع د  ریایی از دریافت  547مقاله
در این دوره همایش خبر داد و اعالم کرد :این میزان مقاله دریافتی ،باالترین
رک��ورد در ادوار برگزاری همایش بوده است .د کتر محمد رضا خدمتی در
گفتوگو با ویژه نامه همایش درباره ویژگیهای مقاالت دریافتی این دوره
از همایش توضی��ح داد :داوری مقاالت توسط هیأت داوران متشکل از 90
نفر انجام شد که اعضای آن عمدتا از استادان برجسته دانشگاه و حدود 10
درص��د از کارشناسان برجسته صنایع و ارگانهای دریایی بودند .وی افزود:
حضور کارشناسان صنعت دریایی در هیأت داوران بنا بر درخواست ارگانهای
دریای��ی و در جه��ت توجه بیشتر به مق��االت دارای کاربردهای صنعتی و
مد یریتی صورت گرفته است .وی با اشاره به بررسی هر مقاله توسط حداقل
چهار داور و ارزیابی نهایی مقاالت توسط  33سرگروه و کمیته علمی ،افزود:
در مجموع می توان گفت هر مقاله توسط  6نفر متخصص مربوط به آن حوزه
مورد ارزیابی قرار گرفت تا در نهایت هرگونه ابهامی در خصوص پذیرش یا
عدم پذیرش مقاله مرتفع شود .از سوی د یگر ،همزمان با پانزدهمین همایش
صنای��ع دریایی ،کمیته آموزش و تحقیقات انجمن مهندسی دریایی ایران
نسبت به انتخاب و معرفی کتابهای برتر دریایی اقدام میکند.

همگرایی انجمنهای علمی
برای توسعه علوم و فنون دریایی

اعضای هیأت مد  یره چهار انجمن علمی د  ریایی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات
و فن��اوری تشکیل جلسه د  اد  ند   .د  ر این نشست ک��ه با حضور د  کتر مسعود  
صد  رینسب ،رییس هیأت مد  یره انجمن اقیانوسشناسی ،د  کتر وحید   چگینی،
رییس هیأت مد  یره انجمن علوم و فنون د  ریایی ایران ،د  کتر نصیری صالح ،رییس
هی��أت مد  یره انجمن هید  رولیک ایران و مهند  س حسن رضا صفری ،رییس
هیأت مد  یره انجمن مهند  سی د  ریایی ایران ،د  ر محل پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی و علوم جوی برگزار شد  ؛ د  کتر چگینی گفت :این انجمنها باید   تالش
کنند   که تعامل علمی بیشتری د  ر برگزاری همایشها و نشستها با ارگانهای
د  ریایی به وجود   آید   تا د  ستاورد  های علمی بد  ون اتالف زمان برای تصمیم گیری
کاربرد  ی و کالن کشور د  ر اختیار مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری قرار گیرد  .
وی ب��ا اشاره به اینکه «هم اکن��ون پنج انجمن علمی وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری د  ر کشور وجود   د  ارد  » ،تأکید   کرد   :انجمنهای علمی باید  
مرتب رصد   شوند   و تعامل بین آنها با یکد  یگر افزایش یابد   تا د  غد  غههای علمی
ند  اشته باشند  .صد  ری نسب ،رییس د  انشگاه علوم و فنون د  ریایی خرمشهر ،نیز
د  ر این نشست اظهار د  اشت :پذیرش د  انشجو د  ر رشتههای متعد  د   د  ر د  انشگاه
علوم د  ریایی خرمشهر انجام شد  ه؛ ولی این رشتهها کافی نیست و با توجه به نیاز
کشور باید   رشتههای جد  ید   د  ر حوزه علوم و فنون د  ریایی و اقیانوسی ایجاد   شود  .
صفری ،رییس انجمن مهند  سی د  ریایی ایران ،نیز با تأکید   بر لزوم توجه بیشتر
به د  ریا ،ایجاد   مکانیزمی که همه انجمنها را د  ر رسالت خود   ،یاری رساند   و باعث
اطالع رسانی و آگاهی عمومی به موقع و همچنین پیگیریهای سازمانیافته
شود   را پیشنهاد   د  اد   و گفت :با این رویکرد   بهتر و سازمان یافتهتر امور بخش
د  ریایی رصد   خواهد   شد   .د  ر پایان این نشست ،اعضا ،ضمن اعالم نظر مثبت
نسبت به پیشنهاد   رییس هیأت مد  یره انجمن مهند  سی د  ریایی ایران خواستار
همکاری نزد  یک ،بیشتر و یکپارچهتر شد  ند  .
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نگاهی به فعالیت های علمی و تحقیقاتی سازمان صنایع دریایی

همكاريباد  انشگاههاد  رد  ستيابيبهفناوريهايگلوگاهيونوظهور
د  ر راست��اي ايجاد   و
جاري سازي سياست
هسته و شبك��ه و به
منظ��ور بهرهبرد  اري
هرچ��ه بيشت��ر از
تواناييه��اي كش��ور
* د  ر ح��ل مشك�لات
مهد  يشريفيزماني
علمي صنايع د  فاعي،
سازم��ان صناي��ع د  رياي��ي ني��از خ��ود   را براي
تمام��ي د  انشگاهه��اي كشور اع�لام و خواستار
ح��ل فناوريهاي گلوگاهي بهص��ورت "موضوع
محوري" نمود  ه است.
آنچ��ه مسلم است د  ر شروع اين رويكرد   ،نياز به
ايجاد   ساخت��ار مناسب د  ر سازم��ان بود  ه است
كه اي��ن ساختار هم-اكنون بهعن��وان مد  يريت
همكاريه��اي علم��ي د  ر معاون��ت تحقيقات و
فناوري سازمان صنايع د  ريايي شكل گرفته است.
اين مد  يريت با ارتباط هرچه بيشتر با د  انشگاهها
برآن است تا ع�لاوه بر استفاد  ه از د  ستاورد  هاي
د  انشگاه-ها ،بتواند   ب��ا تعريف مسئله ،از توانايي
آنه��ا جهت ح��ل مشك�لات فناوريه��اي خود  ،
استفاد  ه كند   .د  ر گذشته بيشتر رسم بر آن بود  ه
ك��ه د  انشگاهها با تعري��ف پروژههايي د  ر د  اخل
خ��ود   و ارائ��ه آنها به صنايع ،صناي��ع را تشويق
ب��ه استفاد  ه از آنه��ا مينمود  ند   ول��ي اين روند  
استف��اد  ه زياد  ي براي صنايع ند  اشته و ند  ارد   .از
آنج��ا كه د  ر د  انشگاه بيشترين استقبال به چاپ
مقال��ه د  ر ژورنال ها و حركت د  ر مرزهاي د  انش
د  ر سط��ح جهان بود  ه و كمتر به نيازهاي علمي
صنايع د  اخلي پرد  اخته ميشد   و صنايع عليرغم
سط��ح باال و قابل قبول مقاالت و كارهاي علمي
د  انشگاهه��ا ،توفيق استف��اد  ه از اين د  ستاورد  ها
را ند  اشتهان��د  ؛ اين مهم ب��ا توافق وزارت د  فاع و
وزارت عل��وم د  ر حماي��ت از پروژههاي صنعتي
د  رح��ال فرهنگسازي ،بسترس��ازي و پيشرفت
است .سازمان صنايع د  رياي��ي نيز با استفاد  ه از
ساختار جد  يد   ،برآن است ك��ه د  انشگاهها را به
حل مسائل جاري اي��ن سازمان د  ر فناوريهاي
گلوگاه��ي و نوآورانه سامانههاي د  ريايي تشويق
و از ايش��ان حمايت نماي��د   .اين همكاري شامل
تعري��ف پروژهه��اي مستق��ل ب��ا د  انشگاهه��ا،
استفاد  ه از ظرفيت انج��ام رسالههاي د  كتري و
پاياننامههاي كارشناسي ارشد   ،ميباشد  .
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نكت��ه اصلي د  ر رويكرد   جد  ي��د   سازمان صنايع
د  ريايي و ايجاد   مد  يري��ت همكاريهاي علمي،
فق��ط د  ر تعريف پروژه-ه��ا و رسالهها بر مبناي
نياز ،خالص��ه نميشود   ،بلكه نكت��ه سومي كه
وج��ود   د  ارد   ،ت�لاش د  ر جه��ت ح��ل مسائ��ل
گلوگاه��ي و تالش د  ر جهت نوآوري و شكوفايي
و د  ستياب��ي ب��ه فناوريهاي جد  ي��د   بهصورت
"موضوع محوري" ميباشد  .
بهنظر ميرسد   انجام تحقيقات فقط با تاكيد   بر
توليد   د  انش و بد  ون جهت گيري د  ر د  انشگاهها،
پنج آفت را همراه خود   خواهد   د  اشت:
 آفت اول آنكه سطح تحقيقات كاربرد  ي كمترعمق پي��د  ا ميكند   و بهح��ل موضوعات جاري
روزم��ره جهان والبته قابل چ��اپ د  ر مجالت
و
ّ
علمي-پژوهشي صورت ميپذيرد  .
 د  ومين آفت آن است كه اين تحقيقات هد  فخاصي راپيگيري نميكند   و بد  ليل اينكه زنجيره
ّ
عل��م و توسعه فناوري تكمي��ل نميشود   ،بعد   از
اتمام به گوشهاي از كتابخانهها ميرود   تا محقق
بعد  ي به سراغ آنه��ا برود   و از آنها د  ر تحقيقات
موضوعات جد  يد   و جاري جهان استفاد  ه كند   و
مجد  د  ا ً نتايج بايگاني ميشود  .
 آفت سومي كه اينگونه تحقيقات با خود   د  ارد  اينست ك��ه اين نوع تحقيقات معم��وال توانايي
خاصي كه منجر به يك تخصص عميق كاربرد  ي
ّ
د  ر كشور شود   ،ايجاد   نميكند   و سطوح آماد  گي
فناوري آن رشد   نمي كند  ؛ د  ر حالي كه استاد  ي
ك��ه روي اين مباحث كار ميكن��د   بايد   بتواند  
بعد   از چند   سال د  ر خصوص يك فناوري خاص
تكيهگاه كشور و شايد   نظريه پرد  از و حل كنند  ه
فناوريه��اي گلوگاه��ي و ابد  اعي قاب��ل طرح د  ر
كشور و حتي جهان باشد  .
رويكرد   موضوع محوري كه د  ر د  ستور كار
سازمانصنايعد  رياييميباشد  پاسخگوي
همه اين مشكالت است و اين آفتها را با خود  
ند  ارد   .د  ر اين رويكرد   ،يك موضوع با يك
يا چند   استاد   يا يك د  انشگاه يا گروه علمي
مطرحميشود
و ايشان خود   به بررسي جامع و كامل
موضوع ميپرد  ازند   و ظرف چند   سال همهي
فناوريها را از ابعاد   مختلف بررسي نمود  ه و
بهيكپارچهسازيتماميتحقيقهاميپرد  ازند

 آف��ت چه��ارم اينست كه اين گون��ه پروژهها،اجبارا ً باتوجه به نياز تعريف نميشوند   و عليرغم
كار بسيار زياد   د  انشگاهها ،باز هم نيازهاي كشور
روي ميز ميماند  .
 آفت پنجم آنست كه صنايع بند  رت ميتوانند  يك موضوع مورد   نياز خود   را د  ر قالب پروژههاي
قابل انجام د  ر د  انشگاه (پايان نامه هاي تحصيلي)
تعري��ف و د  ر د  انشگاه پيگي��ري نمايند   .و يا به
عبارتي بتواند   فناوريها را از جنبههاي گوناگون
به د  هها رساله د  كتري و پايان نامه ارشد   ،تقسيم
نمود  ه و نتاي��ج را د  ر قالب يك محصول محقق
كنند  .
رويك��رد   موضوع مح��وري كه د  ر د  ست��ور كار
سازم��ان صناي��ع د  ريايي ميباش��د   پاسخگوي
هم��ه اين مشكالت است و اين آفتها را با خود  
ن��د  ارد   .د  ر اي��ن رويكرد   ،يك موض��وع با يك يا
چند   استاد   يا يك د  انشگاه يا گروه علمي مطرح
ميش��ود   .و ايشان خود   به بررسي جامع و كامل
موض��وع ميپرد  ازند   و ظ��رف چند   سال همهي
فناوريه��ا را از ابعاد   مختلف بررسي نمود  ه و به
يكپارچهسازي تمامي تحقيقها اعم از رسالهها،
پاياننامهها و قرارد  اد  هاي صنعتي ... ،ميپرد  ازند  
و ن��ه تنها پس از چند   س��ال خروجي ملموس،
علم��ي و مورد   نياز كش��ور د  ر د  سترس خواهد  
بود   ،بلكه باتوجه ب��ه د  انش ايجاد   شد  ه براحتي
ميتوان د  ر د  ستيابي به فناوريهاي نوظهور د  ر
همان محورها تالش نمود  ه و نتيجه گرفت.
به عبارت د  يگر د  رصورتيكه محوريت تحقيقات
ب��راي يك نفر يا يك گ��روه ،يك موضوع خاص
باشد   ،بد  ين معني است كه ايشان از تمام انرژي
خ��ود   د  ر حل فناوريهاي مرتبط با يك فناوري
خاص ي��ا يك موضوع خاص ،به كار ميگيرند   و
از پراكند  هكاري جلوگيري به عمل ميآيد   .آنچه
مسل��م است اين است كه د  ر صورت تحقيق د  ر
هم��هي زمينهها توسط يك فرد   ي��ا يك گروه،
سطح زياد  ي از تحقيقات را با عمق كم خواهيم
د  اشت .آنچه كه امروز د  ر جهان ميبينيم ،وجود  
د  هها د  كتراي مهند  سي د  ر يك آزمايشگاه ساد  ه
بايك نوع آزمايش است ولي د  ر ايران اين رويكرد  
كمتر د  يد  ه ميشود  .
اگ��ر بخواهيم يك مثال علم��ي از اين رويكرد  
د  اشت��ه باشي��م توجه شم��ا را به مث��ال پروژه
مخ��ازن جل��ب مينماي��م :اگ��ر به گ��روه يا

Marine Engineering
د  انشك��د  هاي گفته ش��ود   تا پيرام��ون مخزن
فشار 50بار  100 ،بار يا  200بار كار كند   ،د  ر
انتهاي اين پروژه صنعت به يك مخزن  50بار
 100 ،بار ي��ا  200بار د  ست پيد  ا ميكند   كه
د  ر بسياري از موارد   ،طراحي با د  ر نظر گرفتن
ضريب اطمينان بي��ش از حد   ،پاسخگوي نياز
صنعت ميشود   .حال اگر صنعت با محد  ود  يت
وزن ،تغييرات فش��ار ،جنسهاي مختلف بد  نه
 ،فرآيند  ه��اي جوشكاري متف��اوت و  ...روبرو
باشد   و نخواهد   تمام��ي را با باال برد  ن ضريب
اطمينان د  ر طراحي ح��ل نمايد   ،فناوريهاي
زياد  ي قابل بررسي ميشود   و مسائلي همچون
جنس الكت��رود   جوش نيز بعنوان يك گلوگاه
مط��رح ميش��ود    .اين د  رحاليس��ت كه اگر "
مخازن تحت فشار " به عنوان يك موضوع براي
د  انشگاه تعري��ف ميشد   ،پس از چند   سال نه
تنها بهينه ترين طراحي و ساخت د  ر د  سترس
ب��ود   و تمام فناوريها بصورت علمي حل شد  ه
بود   ،بلكه ميتوانستيم انتظار د  اشته باشيم كه
از فناوريهاي جد  ي��د   از جمله كامپوزيت نيز
بتوان بهعنوان يك نوآوري استفاد  ه كرد   .اين
مثالي بسيار ساد  ه از لزوم جهت د  اد  ن پروژهها
به سمت "موضوع محوري" د  ر د  انشگاهها ست
ت��ا حتي يك استاد   به تنهاي��ي بتواند   د  ر يك
موضوع خاص د  ر ك��ل كشور مطرح و صاحب
نظ��ر باشد   و ب��ه راحتي فناوريه��اي نوظهور
مربوط��ه د  ر جهان را اكتس��اب كند   و يا خود  
بصورت خالقانه با توجه به شرايط بومي كشور،
به حل فناوريهاي گلوگاهي بپرد  ازد  .
مشكلي ك��ه د  ر اين ميان وجود   د  ارد   د  ستيابي
ب��ه اعض��اي هي��ات علم��ي است ك��ه قابليت
مد  يريت اينگونه پروژه ها را د  اشته باشند   .الزم
اس��ت معاونين پژوهش��ي د  انشگاهها د  ر زمينه
سازماند  هي تيمهاي كاري تخصصي فعال باشند  
و با ارائه كمكهاي فكري زمينه توسعه اين نوع
همكاري با مراكز صنعتي را توسعه د  هند  .
اميد  اس��ت د  ر اي��ن مختصر ،اهمي��ت موضوع
رويك��رد   ،گوشزد   ش��د  ه باش��د   .د  ر اين مسير
سازمان صنايع د  رياي��ي از تمامي د  انشگاههاي
كشور با رويكرد   "موضوع – محوري" د  عوت به
همكاري مينماي��د   و اساتيد   محترم كه تمايل
ب��ه همكاري با اين سازمان را د  ارند   ،ميتوانند  از
طري��ق معاوني��ن پژوهشي و ي��ا رابطين د  فاتر
مقي��م ود  جا د  ر د  انشگاهها با معاونت تحقيقات
و فن��اوري سازمان صناي��ع د  ريايي – مد  يريت
همكاريهاي علمي ،تماس حاصل نمايند  .
* مد  ير همكاريهاي علمي سازمان صنايع د  ريايي

رییس پژوهشكده علوم و تكنولوژی زیر دریای دانشگاه صنعتی اصفهان:

یکسیستممنسجمبرایجهتگیری
مراکز تحقیقاتی و آموزشی دریایی نداریم

پژوهشكده علوم و تكنولوژی زیر دریای دانشگاه صنعتی اصفهان از جمله مراکز علمی و
تحقیقاتی در میان دانشگاههای کشور است که در سالهای اخیر پروژههای مهمی از جمله
ساخت دستگاههای موجنگار را به اجرا درآورده است .دکتر احمدرضا زمانی فروشانی در
گفتوگو با ویژهنامه همایش ،ضمن تشریح فعالیتهای این پژوهشکده از فقدان یک سیستم
منسجم و یکپارچه در مراکز تحقیقاتی و آموزشی دریایی سخن گفته است.

آقای د کتر! ارزيابي جنابعالي از روند   فعاليتهاي موجود   د  ر حوزه آموزش و تحقيقات د  ريايي چيست؟
بویژه د  ر یک س�ال گذشته ،آیا ش�اهد   توجه الزم به این حوزه از سوی وزارت علوم ،معاونت علمیو
فناوری ریاست جمهوری و سایر مراکز ذیربط بود  هایم؟

د  ر کش��ور م��ا ،د  ریا و سواحل آبی کشور به منزله یک ثروت عظیم ملی هستند   .استفاد  ه از ظرفیتهای
بسیار باالی د  ریا و همچنین تنوع و گسترد  گی حوزههای مختلف علوم د  ریایی و مهند  سی د  ریا ،مستلزم
برخورد  اری از صناع د  ریایی قوی ،کارشناسان متخصص و خبره و همچنین انجام تحقیقات کاربرد  ی و
نوین همگام با پیشرفتهای بسیار سریعی است که د  ر مقیاس جهانی د  ر حال انجام است .د  رهمین راستا
توجه ویژه متولیان مباحث آموزش و تحقیقات د  ر مبحث د  ریا بسیار ضروری و حائز اهمیت است .د  ر سال
گذشته با فعالیتهای خوبی که د  رمعاونت پژوهش و فناوری وزارت علو م ،تحقیقات و فناوری و همچنین
حوزه معاونت علمیو فنی ریاست جمهوری صورت گرفت سعی گرد  ید   که با تعریف طرحهای کالن ملی
فناوری د  ریایی ،زمینههای فعالیت منسجمتر و وسیعتر د  ر سطح د  انشگاههای کشور و مراکز تحقیقاتی
وابسته صورت پذیرد  .

مهمترين چالشها و کمبود  هايي كه د  ر حال حاضر د  ر بخش آموزش و تحقيقات د  ريايي وجود   د  ارد  ،
چيست و د  ر جهت رفع آنها ،چه اقد  اماتي ميتواند   صورت گیرد  ؟

علیرغم تالشه��ای انجام شد  ه متاسفانه حجم اعتبارات تخصیص د  اد  ه شد  ه د  ر بخش تحقیقات بسیار
محد  ود   بود  ه و با نیازهای فعلی و آتی کشور همخوانی ند  ارد   .تعد  اد   طرحهای کالن مصوب د  ر حوزه د  ریا،
اعتبارات پیش بینی شد  ه و مهم تر از همه اعتبارات محقق شد  ه گویای این موضوع است .از طرف د  یگر
نظام بررسی و تصویب طرحها و همچنین چرخههای اد  اری د  ر تأمین منابع از د  یگر مشکالت است که
مجریان طرحها با آنها روبرو هستند   .همچنین با وجود   سند   توسعه آموزش عالی کشور د  ر حوزه علوم و
فنون د  ریایی و برگزاری جلسات متوالی نظیر جلسات اتحاد  یه د  انشگاهها و مراکز ساحلی و د  ریایی،برگزاری
ف ،فقد  ان یک سیستم
جلسات شورای پژوهش و اقیانوس شناسی کشور و همچنین کمیتههای مختل 
منسجم و یکپارچه د  ر جهت گیری مراکز تحقیقاتی و آموزشی د  ریایی به چشم میخورد   .این موضوع
بد  ین معنی است که مراکز تحقیقاتی فعال ،ناگزیرند   بصورت خود   جوش بر اساس برنامه ریزیهای د  اخلی
خود   و بصورت سیستمهای مستقل و ناپیوسته به تعریف و انجام طرحها و برنامههای خود   بپرد  ازند  .
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با پایان کار د  ولت د  هم ،شورایعالی صنایع د  ریایی
گزارش�ی از فعالیتهای خود   را د  ر طول این د  وره
منتش�ر کرد   .ارزیابی ش�ما از عملکرد   این ش�ورا
د  ر این مد  ت بوی�ژه د  ر بخش آموزش و تحقیقات
د  ریاییچیست؟

بر اس��اس گ��زارش ارائهشد  ه توس��ط شورایعالی
صنایع د  ریایی مشخص است که از زمان پیشنهاد  
الیحه قانون توسع��ه و حمایت از صنایع د  ریایی،
شکلگیری شورایعالی صنایع د  ریایی و همچنین
تهیه آئیننامه اجرای��ی قانون توسعه و حمایت از
صنای��ع د  ریایی زم��ان نسبتاً زی��اد  ی میگذرد   و
د  ر همین فاصل��ه نیز کارگروهه��ای تخصصی و
جلسات متع��د  د  ی تشکیل شد  ه است .اگرچه که
نتیج��ه اقد  امات فوق د  ر قالب برخی از تصمیمات
و برنامه ریزیهای کالن بیان شد  ه اند   ،اما واقعیت
این است که از نقطه نظر اجرایی ،ایجاد   یک تحول
قابل مالحظه د  ر وضعیت صند  وق ،تأمین اعتبارات
الزم ،ایجاد   تمرکز و هماهنگی کلی بین ارگانهای
مختل��ف صنایع د  ریایی ،تضامی��ن اجرایی و ...به
چشم نمیخورد   .به عبارت د  یگر اگرچه که تشکیل
شورایعالی صنایع د  ریایی و برگزاری جلسات آن به
صورت محد  ود   به انج��ام رسید  ه است با اینحال
ی ،اثربخشی تصمیمات و برنامههای
از نظ��ر اجرای 
حمایت��ی از بخشهای د  ولت��ی و خصوصی بازتاب
قوی د  ر ح��وزه فعالیتهای د  ریایی ند  اشته است.
این تحلیل و این نقص فعالیتهای کارگروههای
تخصص��ی پژوهش و فناوری و همچنین کارگروه
تخصصی آموزش ،منابع انسانی و مشاغل د  ریایی
را نیز بویژه شامل میشود  .

نحوه مشاركت و تعامل استاد  ان د  انشگاه و اعضاي
هيأته�اي علم�ي د  ر فعاليته�اي انجمن بويژه
كميته علمي همايش و نشريات علمي -پژوهشي
را چگونه میبینید   و آیا انجمن توانسته بستر الزم
برای جلب مشارکت د  انشگاهیان را فراهم سازد  ؟

انجمن د  ر حال حاضر بر اساس خط مشی خود   به
صورت فعال د  ر صد  د   ایجاد   مشارکت و تعامل اعضای
هیات علمید  انشگاهها است .انتظارات مورد   نظر را
میتوان به صورت زیر برشمرد  :
 .1اختصاص نقش محوری به هرکد  ام از موسسات
پژوهش��ی و تحقیقاتی کشور براساس شایستگی و
امکانات آنها د  ر امور پژوهشی حوزه د  ریا
 .2تعریف طرحهای کالن ملی فناوری تقاضا محور
د  ر حوزه د  ریایی د  ر سطح د  انشگاهها و ساختارهای
پژوهشی
 .3تسهیل و تسری��ع د  ر روند   تصویب پیشنهاد  ات
طرحهای کالن
 .4تأمین اعتبار واقعی از طرحهای مصوب

چه فعاليتهايي براي كاربرد  يتر كرد  ن پروژهها و
پاياننامههايد  انشجوييوعلميد  اشتهاید  ؟

پژوهشکد  ه علوم و فناوری د  انشگاه صنعتی اصفهان
از مهمتری��ن ساختارهای پژوهشی کشور د  ر حوزه
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مهند  س��ی د  ری��ا و شناورهای زیرسطح��ی است.
انجام تحقیقات کارب��رد  ی د  ر حوزه مهند  سی د  ریا،
توسعه زمینههای بین رشته ای د  ریایی و همچنین
انج��ام آزمونه��ا و پژوهشهای تجرب��ی از جمله
برنامهریزیهای انجامشد  ه د  ر این پژوهشکد  ه است.
ماهیت بین رشتهای فعالیتهای انجام شد  ه از طریق
سه گروه تخصصی ب��رق و ناوبری ،مکانیک و سازه
و مواد   باعث شد  ه است که همکاری بسیار مناسبی
د  ر بین ساختارهای آموزشی د  انشگاه و پژوهشکد  ه
بوجود   آید   .نتیجه این همکاری تعریف و انجام پایان
نامههای د  انشجویی متناسب ب��ا طرحهای جاری
و مأموریته��ای پژوهشی پژوهشک��د  ه بود  ه است.
ی ،کارگاههای
عالوه بر این وجود   امکانات آزمایشگاه 
ساخت و نمونه سازی باعث شد  ه که بخوبی از طریق
پژوهشکد  ه پشتیبانی فنی و مال��ی الزمه د  ر انجام
پایاننامههای تعریفشد  ه صورت پذیرد  .

مهمترين د  س�تاورد  ها و پروژهه�اي د  ریایی آن
د  انشگاه طي سال گذشته ،چه موارد  ي بود  ه است و
نیزازچهامکاناتوتجهیزاتپژوهشیوتحقیقاتی
برخورد  ارهستید  ؟

الکترونیکی برای اولین بار د  ر کشور
• انجام آزمونهای کارخانهای و مید  انی اولین سنسور
موجنگار ساخت کشور
• طراحی و ساخت اولین مجموعه هواشناسی د  ریایی
ساخت د  اخل کشور
• طراحی و ساخت اولین نرمافزار جامع کنترل کیفی
د  اد  ههای هواشناسی و اقیانوسشناسی کشور
• انجام طرح جامع نقشه راه جزیره سبز سیری
• راهاند  ازی آزمایشگاه خورد  گی سریع بتون د  ریایی
برای اولین بار د  ر کشور
• ترمیم کامپوزیتی پمپهای آب شور و پمپهای خاص
سکوهای نفتی جنوب کشور
• طراحی و ساخ��ت اولین بویه موج نگار کروی د  ر
د  اخل کشور
• طراحی و پیاد  ه سازی شبکه د  اد  ه برد  اری د  ریایی
• طراحی و اجرای محفظه فشار آزمایشگاهی تا 600
متر
• طراحی و اجرای بازوی آزمایشگاهی قابل نصب بر
روی آزمایشگاه حوضچه کشش
• طراح��ی و ساخت مکانی��زم اختصاصی PMM
حوضچه کشش برای اولین بار د  ر کشور
• انج��ام قابل مالحظه آزمونهای هید  رود  ینامیکی
شناورهای سطحی و زیرسطحی و تهیه گزارشهای
تخصصیآزمونها
• طراح��ی و ساخت یک نمونه  AUVبا تجهیزات
فیلم برد  اری و ارتباط بی سیم زیرآب
• طراحی د  و نمونه بویه مهار کشتی
• تهی��ه نرماف��زار تخصصی تحلی��ل د  ینامیکی و
مانیتورینگشناورزیرسطحی
• طراحی و ساخت سیستم ( IMUسنسور حرکتی
اینرسی) برای یک  AUVخاص
• انج��ام طرح ت��وان سنجی مراک��ز و ساختارهای
پژوهش��ی د  ر حوزه مهند  سی د  ریا و نقشه راه تهیه
شد  ه
• انجام طرح تحلیل ریسک د  ر یکی از پروژههای مهم
د  ریایی
• عضویت د  ر کمیته ITTC

د  رنتیجهپیگیریهایمتوالیپژوهشکد  هوهمچنین
فعالیتهایگسترد  هاعضایهیأتعلمی،کارشناسان
پژوهشکد  ه فعالیتها و پروژههای زیر د  ر سال گذشته
به انجام رسید  ه و یا د  ر حال انجام است:
• طرح کالن پایش و پیشبینی د  ریایی کشور(بعنوان
مجری اصلی طرح)
• طرح کالن بومیس��ازی فناوریهای زیرسطحی
(بعنوان د  انشگاه محوری)
• طراحی و اجرای  ROVآب عمیق 400متر
• طراحی  ROVآب عمیق  1000متر
• انجام آزمونهای موفق عملیاتی  ROVآب عمیق
 400متر
• انجام آزمونهای موفق عملیاتی  ROVآبهای کم
عمق تا  50متر
• برپایی فاز اول آزمایشگاه اند  ازه گیری مشخصههای
د  ریایی
• طراحی و ساخت بد  نههای مد  والر د  و تکه بویههای
ب�ا توج�ه ب�ه تأکی�د   د  ول�ت جد  ید   و ش�خص
موج نگار برای اولین بار د  ر کشور
• طراحی و ساخت مجموعه سنسورهای موجنگار رییسجمهور ب�ر واگ�ذاری امور ب�ه انجمنهای
اگرچه تشکیل شورایعالی صنایع د  ریایی و
برگزاری جلسات آن به صورت محد  ود   به
انجام رسید  ه است با اینحال از نظر اجرایی
اثربخشی تصمیمات و برنامههای حمایتی از
بخشهای د  ولتی و خصوصی بازتاب قوی د  ر
حوزه فعالیتهای د  ریایی ند  اشته است
این تحلیل و این نقص فعالیتهای
کارگروههای تخصصی پژوهش و فناوری و
همچنینکارگروهتخصصیآموزش،منابع
انسانی و مشاغل د  ریایی را نیز شامل میشود

تخصصی و علم�ی ،چه راهکارهایی را برای ایفای
نقش مؤثرتر انجمنهای د  ریایی (از جمله انجمن
مهند  س�ی د  ریایی ایران) د  ر این زمینه پیشنهاد  
میکنید  ؟

با توجه به اعالم استفاد  ه از ظرفیتهای انجمنهای
تخصصی توسط ریاست د  ولت یازد  هم ،الزم مید  ارد  
ک��ه انجمن بیش از پیش و بطور پیوسته نسبت به
وظای��ف خود   د  ر چارچوب خط مشی مصوب عمل
نماید   .شایسته است د  ر این چارچوب ،انجمن ضمن
تعامل نزد  یک با مسؤوالن تصمیمساز و با پرهیز از
شعارگرایی و با رویکرد  ی برنامهمحور پیگیر مطالبات
و خواستههای جامعه د  ریایی کشور باشد  .

سقوط و رکود

این تنها کشتی عظیم مسافربری کاستاکونکوردیا
نبود که در سال گذشته به گل نشست و
خارجسازی آن در ماه گذشته بزرگترین
عملیات سالویج تاریخ را شکل داد .صنعت
حملونقل دریایی و بهتبع آن ،ساخت شناور
همچنان دوران رکود و سقوط را میگذراند.
گرچه پیشبینیها و برآوردها ،چشم اندازی از
بهبود کند و تدریجی را از سال آینده میالدی
نوید میدهد .در این بخش از ویژهنامه در قالب
مقاالتی نگاهی داریم به این چشمانداز.

به سمت حمل و نقل دریایی پایدار

در آینده ،توسعه و پیشرفتهای بشر نه تنها باید
پاسخگوی نیازهای کنونی باشد بلکه باید نیازهای
نس��ل آتی را نیز پاسخگو باش��د .به عبارت دیگر،
توسعه بشری باید پایدار باشد.
سازمان ملل با ایفای نقش جهانی خود ،تالشهای
جهانی را برای عینیت بخشیدن به ایده و مفهوم
توسعه پایدار هدایت میکند.
یکی از نقاط عطف چشمگی��ر و مهم در رسیدن به
توسعه پای��دار ،سال گذشته با برگ��زاری کنفرانس
سازمان ملل درخصوص توسع��ه پایدار یا اصطالحا
( )Rio+20پایهگذاری شد که  20سال پس از برگزاری
اولین کنفرانس در همان شهر برگزار شده بود.
یکی از نتایج اصلی کنفرانس  Rio+20این بود که
کلیه کشورهای عضو ب��رای شروع فرآیند توسعه
پایدار توافق نمودند.
ب��ه همین منظور شع��ار روز جهان��ی دریانوردی
س��ال « 2013توسعه پای��دار :نقش  IMOپس از

 »Rio+20انتخاب شد.
زنجی��ره توزیع جهانی ،یک��ی از عوامل اصلی در
پیشرفته��ای آت��ی بشمار م��یرود و مکانیسم
پیچیدهای است که امکان اقتصاد وابسته به داخل
ام��روز را به یک اقتصاد جهان��ی فراهم میآورد.
بخش دریایی نقطه اتصال اصلی و حیاتی در این
زنجیره است.
بخش حمل و نقل دریایی به عنوان تنها روش حمل
و نق��ل جهانی ،مقرون ب��ه صرفه و قابل اطمینان
ب��رای حم��ل انرژی ،م��واد غذای��ی و محصوالت
صنعتی ،عامل تعیی��ن کنندهای در توسعه پایدار
محس��وب میشود و سیستم حمل و نقل دریایی
باید مطمئن شود که توسعه در بخش دریا بصورت
پایدار باشد.
منظور من از توسعه پایدار در صنعت کشتیرانی،
نه تنها عملیات کشتیها بلکه کلیه فعالیتهایی که
برای حمایت از کشتیرانی مهم میباشند را در بر

کوجیسکیمیزو
میگیرد .فعالیتهایی نظیر راهاندازی سیستمهای
مدیریت ترافیک دریایی و سیستمهای ارتباطات
جهانی ،بنادر و حم��ل و نقل چندوجهی همه از
اجزای این صنعت چند جنبهای میباشند.
همچنی��ن خدماتی نظیر ساخ��ت و طبقهبندی
کشتی ،ثبت و مدیریت کشت��ی،سرمایهگذاری،
تعمیر و بازیافت کشتی،آموزش دریانوردان،همه
از اجزای این سیستم میباشند؛ همانطور که سایر
عملیات مانند خدم��ات جستجو و نجات ،امنیت
دریانوردی ،گارد ساحلی و موسسات مجری قوانین
دریانوردی و بسیاری دیگر از اجزای آن هستند و
همه آنها باید در تعیین و حصول به سیستم حمل
و نقل پایدار دریایی نقش خود را ایفانمایند.
سیستم حمل و نقل دریایی به سه ستون توسعه
پایدار ،یعنی اجتماعی -زیست محیطی و اقتصادی
کمک میکن��د .اما سؤال اینجاس��ت که چگونه
میتوان مفهوم سیستم حمل و نقل دریایی پایدار
را به یک واقعی��ت قابل لمس تبدیل کرد؟ اولین
گام اینست که زمینههای وسیعی که دربرگیرنده
پایدار بودن است را تعریف و تبیین نمائیم .ایمنی،
حفاظت محیط زیست ،عملیات کارآمد ،امنیت و
حفظ منابع از جمله حوزههایی هستند که باید بر
روی آنها تمرکز کنیم.
م��ن و همکارانم در دبیرخان��ه  ،IMOبا شرکای
صنعت دریانوردی و دیگ��ران درخصوص مفهوم
سیست��م حمل و نقل دریایی پایدار کار میکنیم.
در روز جهان��ی دریان��وردی ،از کلی��ه کشورها و
سازمانهای عضو و عالقمند دعوت مینمایم این
موضوع را در قالب سمپوزیومی به بحث و گفتگو
بگذارند .این ابتکار و پیشنهاد ،سهم من در جشن
روز دریانوردی امسال به حساب میآید.
از آنجای��ی که سیستم حمل و نق��ل دریایی برای
توسعه پایدار و رشد آتی اقتصاد جهانی ضروری است،
 IMOبصورت پیشگام این موضوع را از طریق وضع
استانداردهایجهانیمناسب،ارتقاءهمکاریهایفنی
و اتخاذ سیاستهای ضروری ملی حمل و نقل دریایی
و تعیین چارچوبهای الزم برای یک سیستم حمل
و نقل دریایی پایدار دنبال مینماید.
موضوع توسعه پایدار ،نگرانی ما را از دو جهت ،هم
در زمینه ظرفیت الزم برای سیستمهای طبیعی
زمین و ه��م چالشهای اجتماع��ی ،اقتصادی و
فرهنگی که بشر با آن روبروست را بر میانگیزد.
شع��ار روز جهانی دریانوردی امس��ال بر اهمیت
سیستم حم��ل و نقل دریایی تأکی��د میورزد و
فرصت��ی را برای بحث و گفتگ��وی بیشتر در این
خصوص فراهم میآورد.
*

* دبیرکل سازمان جهانی دریانوردی()IMO
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Marine Engineering

وضعیت فعلی و چشمانداز آینده صنایع دریایی جهان

در صنعت دریایی جهان شاهد حضور سازمانها ،مؤسسات ،انجمنها و نهادهای مختلفی هستیم که هر کدام بر این صنعت اثرگذاری خاص خود را دارند که فهرست
آنها در جدول همین صفحه آمده است.
ردیف

شـرح
بنادر

2

کشتیرانیها

3

کشتیسازیها

4

ت ردهبندی
مؤسسا 

5

ت بیمه کشتی
مؤسسا 

6

پورت اپراتورها

7

شرکتهای سوخت رسانی به کشتیها

8

شرکتهای تدارکات کشتی

9

شرکتهای تعمیر کننده کشتیها و خدمات فنی

10

شرکتهای سازنده سکوهای دریایی

11

شرکتهای سازنده کانتینر

1

12

ردیف

Port Authorities

22

Shipping Lines

23

Ship Yards

24

Classification Societies

25

P & I clubs- Ship Insurance

26

Port Operators

27

Ship Bunkering

Ship Chandeling

Ship Repair Companies

28
29
30

Sea oil Rig Builders & offshore

31

Container Manufacturers
Ship Owners – Ship Management

32

مالکان کشتیها – مدیریت کشتی

33

Fisheries

34

13

شیالت و صنایع وابسته

14

Marine Institutes

انجمنهای دریایی

15

شرکتهای ساخت و ساز دریایی
Marine Contractors

36

Dredging Companies

37

Diving Companies

38

16

شرکتهای الیروبی

17

شرکتهای غواصی

18

شرکتهای انتشاراتی دریایی و بندری

19

اوراقکنندهکشتیها

20

شرکتهایلجستیکی

21

ثبت کشتی

35

Marine & Port Publications CO

39

Ship Scrap

40

شـرح
نیروی دریایی

Marine Military

سازمانهای تنظیم کننده قوانین دریایی
Marine Regulations Bodies

پیمانکاران تخلیه و بارگیری بنادر
Port Stevedores

شرکتهای مشاوره دریایی و بندری
Marine Consultants

شرکتهای نفتی و گازی

Gas & Oil Companies

شرکتهای حملونقل چندوجهی

Multi Modal Transport Companies

سازندگان تجهیزات کمک عالیم دریانوردی
Navigations Aids Manufacturers

سازندگان قطعات یدکی کشتیها

Ship Spare Parts Companies

ت تحقیقاتی دریایی و بندری
مؤسسا 
R & D companies

ت بازرسی کاال
مؤسسا 

Survey Companies

دانشگاههای دریایی

Maritime Universities

نمایشگاههای دریایی  -موزههای دریایی

Marine Museum – Marine Expo

نمایندگی کشتیرانیها و واسطهگران کشتی
Ship Brokers & Ship Agancy

دریانوردان

Seafarers

شرکتهایهیدروگرافی

Hydrography Companies

شرکتهای وارد کننده و صادرکننده کاال

Importers & Exporters companies

سازندگان تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر
Port Equipments Manufacturers

شرکتهای نجات دریایی

Salvage Companies

بانکهای وام دهنده به شرکتهای کشتیرانی
Ship Financer

Logistics Companies

41

شرکتهای  ITفعال در عرصه صنایع دریایی

Ship Registration

42

شرکتهای ایمنی و امنیتی در صنایع دریایی

Maritime IT Solution Provider

Maritime Safety & Security Companies
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بهـزاد الصفی

*

ب��ا توج��ه به اینکه عوامل اقتصادی تاثیر مستقیم و به سزایی ب��ر این صنعت دارند ،ابتدا رشد اقتصادی جهان طی سالهای اخی��ر را در جدول زیر مرور
میکنیم:
سال

میانگین 2004-1991

GDP

 2.9درصد

2007

 4درصد

2008

 1.7درصد

2010

2009

 3.9درصد

 2.1درصد

2011

 3.1درصد

2012

 2.7درصد

و در ادامه نگاهی به رشد تجارت دریایی طی  40سال اخیر داریم:
سال

میزان تجارت دریایی
بینالمللی (میلیون تن)

1970

1980

1990

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2566

3704

4008

5984

7700

8094

8229

7858

8408

8520

8700

و حال بر اساس گزارش سازمانها و اتحادیههای
بینالمللی نظی ر MUNCTAD – OECD - BI
 CO – Lloyds – Drewryاطالع��ات بیشت��ری
از وضعیت فعلی صنای��ع دریایی جهان را مرور
میکنیم:
ب��ه طور کلی تج��ارت جهانی از لح��اظ وزن به
می��زان  89درص��د و از لح��اظ ارزش به میزان
 70درص��د از طریق دریاها حملونقل میشود.
در سال  2012حجم تج��ارت جهانی از طریق
دریاها به میزان  8میلی��ارد و  700میلیون تن
کاال بود که شام��ل  573میلیون  TEUکانتینر
میشود (به عبارت دیگر در هر ساعت  65هزار
کانتینر در بنادر جهان در حال تخلیه/بارگیری
کشتی هستند) .در حال حاضر حدودا  104هزار
فروند کشتی ب��ا وزن  1میلیارد و  400میلیون
ت��ن  DWTبر روی ک��ره زمین وجود دارد که
تعداد  1/5میلیون دریانورد بر روی آنها مشغول
به فعالی��ت بوده ولی با این ح��ال جهان شاهد
کمبود  27هزار نفر دریانورد است .همچنین در
حال حاضر تع��داد  37میلیون دستگاه کانتینر
در سراسر جهان موجود بوده که  90درصد آنها
چینی هستند در حالی که در اوایل سال 1991
صرفا  7میلیون کانتینر در جهان وجود داشت.
برتری��ن بندر کانتینری جه��ان ،بندر شانگهای
چین با عملیات کانتین��ری  32میلیون و 530
ه��زار  TEUاست و بنادر سنگاپور و هنگ کنگ
رقبای اصلی آن هستن��د .بزرگترین کشورهای
سازن��ده کشتی نیز شامل چی��ن ،کره جنوبی و
ژاپ��ن هستند به نحوی که سازن��ده  94درصد
کشتیه��ای جهان هستند در این راستا شرکت
 Hyundaiک��ره جنوبی به تنهای��ی سازنده 15
درصد کل کشتیهای جهان
اس��ت .بزرگترین شرک��ت کشتیرانی کانتینری
جهان نیز خط  Maersk Lineبا دارا بودن 453
فروند کشتی کانتین��ری با ظرفیت  2میلیون و
 100هزار  TEUکانتینر است .همچنین برترین
پورت اپرات��ور کانتینری جه��ان شرکت HPH
هنگ کنگ است که طی سال  2012به میزان
 75میلی��ون  TEUکانتین��ر تخلی��ه و بارگیری
ک��رده ،و در  25کشور جهان 51 -بندر و 308
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اسکله فعال ب��وده و دارای  30هزار نفر پرسنل
است.
بزرگترین کش��ور اوراق کننده کشتی در جهان
هندوست��ان اس��ت که ب��ه تنهائ��ی  32درصد
کشتیه��ای جه��ان را اوراق میکند .بزرگترین
کشور دارنده ناوگان کشتی در جهان نیز یونان
است که  16درصد ناوگان
کشتیه��ای جه��ان را دارا اس��ت 25 .درصد
کانتینرهای جه��ان در بنادر کشور چین تخلیه
و بارگی��ری میشوند ،لذا چین در این خصوص
رک��ورد دار بوده به نحوی که بنادرش طی سال
 2012به می��زان  138میلی��ون  TEUکانتینر
عملی��ات تخلیه و بارگی��ری داشته است .چین
بعن��وان برترین کشور در زمین��ه ساخت بنادر
جدید و توسعه آنه��ا نیز در جهان شهرت دارد
و یک��ی از علل آن رشد فزاینده اقتصادی (بطور
میانگی��ن  8درص��دی) آن کش��ور اس��ت .این
کش��ور به موتور اقتصادی جهان نیز لقب گرفته
است .به��ره ورترین بندر کانتین��ری جهان نیز
بندر شنزن چین اس��ت که هر دستگاه گنتری
کری��ن آن در ه��ر ساعت بط��ور میانگین 120
دستگاه کانتینر تخلیه و بارگیری میکند .چین
بزرگتری��ن سازنده فوالد مورد نی��از در صنایع
کشتیس��ازی نیز است که در س��ال  2011به
میزان  630میلیون تن فوالد تولید کرد .برترین
کشور دنیا در زمینه ثبت کشتی در جهان پاناما
اس��ت که  21درصد کشتیه��ای جهان در آن
کشور ثبت شده اند .این کشور مالک مهمترین
کانال دریایی ساخت دست بشر (کانال پاناما به
طول  75کیلومتر) نیز است .سنگاپور طی سال
 2012بعنوان برترین کشور ارائه کننده سوخت
کشتیه��ا ( )Bunkeringبا حج��م عملیات 33
میلیون تن و درآم��د  15میلیارد دالر شناخته
شد .کشور قطر بعن��وان بزرگترین کشور صادر
کننده  LNGجهان با کشتی قلمداد میشود و
دانمارک نیز بزرگترین کشور دارنده کشتیهای
کانتینری دنیا ب��ا سهم بازار  12درصدی است.
فیلیپین بزرگترین کشور تأمین کننده دریانورد
( )Seafarerاست که تقریبا  330هزار فیلیپینی
بر روی کشتیهای جهان مشغول به کار هستند

ک��ه سالیاته  7میلی��ارد دالر ب��رای کشورشان
درآمدزائ��ی دارند .این کش��ور دارای بیشترین
جزیره در بین کشوره��ای جهان است (7100
جزیره و  36000کیلومتر طول سوحل).
کش��ور آلمان نیز بعنوان بزرگترین کشور تأمین
کننده منابع مالی شرکتهای کشتیرانی در دنیا
است ک��ه فقط یکی از بانکه��ای آن کشور طی
س��ال  2012به میزان  50میلی��ون دالر وام به
شرکتهای کشتیران��ی پرداخت کرده است.در
ح��ال حاضر کشوره��ای فنالند ،ن��روژ و ایتالیا
صاحب نام ترین کشورهای سازنده کشتیهای
لوک��س مساف��ری دریایی جه��ان هستند .طی
سالیان قبل کشورهای اسکاندیناوی سازندگان
مط��رح کشتیهای  LPG – LNGبودند ولی در
حال حاضر کره جنوبی و ژاپن گوی رقابت را از
آنها ربوده اند.
ژاپ��ن طی س��ال  2012بعن��وان صاح��ب نام
ترین کشور جه��ان در زمینه ساخت تجهیزات
مخابرات��ی و رادار دریای��ی شناخت��ه شد .ژاپن
همچنین دارنده بزرگتری��ن مؤسسه ردهبندی
کشتیها در جهان است.
طی سال  2012جمهوری اسالمیایران بعنوان
سومین صادرکننده سنگ آهن جهان با کشتی
معرفی شد .در این خصوص کشورهای استرالیا
و برزی��ل رتبهه��ای اول و دوم جهان��ی را دارا
هستن��د .ایران همچنین دارنده سومین شرکت
برتر کشتیرانی ملی نفتکش جهان است (با دارا
ب��ودن حدودا  150فرون��د کشتی نفتکش) .در
حال حاضر تع��داد  130سکوی نفتی در خلیج
فارس وجود داشته و روزانه در حدود  18میلیون
بشکه نفت خ��ام از تنگه هرمز بعن��وان شاهراه
ترانزی��ت انرژی جهان عب��ور میکند .انگلستان
بعنوان مهمترین کشور دریایی جهانی با سابقه
کهن معروف بوده و پایه گذار بیمه دریایی است.
در سال  2012بندر رتردام هلند بعنوان برترین
بن��در جه��ان در زمینه رعای��ت مسائل محیط
زیستی (بندر سبز) قلم��داد شد .طوالنی ترین
پل دریایی جهان در سال  2012در کشور چین
به طول  36کیلومتر و با هزینه  2میلیارد و 300
میلیون دالر افتتاح شد .در حال حاضر ظرفیت

Marine Engineering
بزرگترین کشتی کانتینری جهان TEU 18000

کانتینر ،بزرگترین کشتی مسافری جهان 9000
نفر ،بزرگترین کشتی فلهبر جهان  400هزار تن،
بزرگترین کشتی  RO-ROجهان  7000دستگاه
خ��ودرو و بزرگترین کشتی نفتکش جهان 564
هزار تن است.
چشمانداز آینده صنایع دریایی جهان:

 ب��ازار صنع��ت کشتیرانی که از س��ال 2008تاکن��ون در رک��ود به سر میب��رد شاید از سال
 2015رون��د تدریج��ی بهب��ود را تجربه کند.
گرچه بهب��ود بازار صنع��ت کشتیرانی در چند
سال اخیر به دلیل رکود اقتصادی جهانی دشوار
به نظر میرسد با ای��ن حال فعاالن این صنعت
امیدوارن��د این بازار به تدریج از رکود خارج و با
رش��د مواجه شود .الزم به ذک��ر است بر اساس
گ��زارش موسس��ه  Braemarپیشبین��ی شده
د ر س��ال  2013ب��ه می��زان  1/7میلیون TEU
کشتی جدید کانتینری وارد عرصه حمل ونقل
دریای��ی گردد که یک رکورد محسوب میشود.
این موضوع باع��ث میشود کشتیهای فرسوده
و غی��ر اقتص��ادی بیشتری به سایته��ای اوراق
کشتی روانه گردند .جهت اطالع در سال 2012
به میزان  30میلی��ون  DWTکشتی اوراق شد.
پیشبینی شده تا سال  2020نرخ ساالنه اوراق
سازی کشتیهای فله بطور میانگین  2/8درصد
و برای کشتیهای نفتکش  1/4درصد باشد.
 با توجه به هزینه باالی سوختهای فسیلی کهدر حاضر هر تن نفت ک��وره در بازار جهانی در
حدود  750دالر بوده و هزینه سوخت کشتی که
تقریبا  60درصد هزینههای عملیاتی کشتیها را
شامل میش��ود ،صنعت دریایی جهان به دنبال
تأمین سایر منابع ان��رژی جهت کشتیها است
که بعنوان نمونه میتوان به ساخت اولین کشتی
تمام برقی جهان به نام  120 Zero Catبه طول
 80مت��ر اشاره کرد که توسط نروژ ساخته شده
و در سال  2015آغاز به کار خواهد کرد .قیمت
این کشتی که ظرفیت حمل  120خودرو و 360
نفر مسافر را دارد برابر با  51میلیون یورو بوده و
شارژ باطریهای آن صرفا  10دقیقه زمان میبرد.
همچنی��ن میتوان به ساخت اولین کشتی تمام
هیبری��دی جهان به ن��ام  Viking Ladyاشاره
کرد ک��ه توسط نروژ ساخت��ه و توسط مؤسسه
ردهبندی  DNVنیز تایید شده و در اواخر سال
 2013آغاز به کار خواهد کرد .بزرگترین کشتی
مساف��ری جهان که با سوخ��ت گاز ( )LNGکار
میکند نیز در ابتدای سال  2013فعالیت خود
را آغاز ک��رد .این کشتی که  Viking Graceنام
دارد با هزین��ه  240میلیون یرو توسط شرکت
کشتیس��ازی  STXفنالن��د ساخته شده است.
ساخ��ت کشتیهای اتمیکه به جای استفاده از
سوختهای فسیلی آلوده کننده محیط زیست از

سوخت هسته ای استفاده کند از دیگر تحوالت
آیند ه است .ظهور کشتیه��ای موسوم به Eco
 Shipک��ه انرژی محرکه این نوع شناورها بجای
سوخت فسیلی عمدتا ب��رق ،انرژی باد و انرژی
خورشیدی است نی��ز از جمله تحوالت صنعت
دریانوردی در سالهای آتی است.
 موضوع بسیار مهم «توسعه پاید ار » ( nSustai )able Developmentدر آین��ده نی��ز با شدت
بیشتری در صنای��ع دریایی ادامه خواهد یافت.
«توسعه پایدار» هنگامیبه وجود میآید که در
کن��ار توجه به مسائل اقتص��ادی ،کسب سود و
درآمد ،دولتها ،سازمانه��ا ،شرکتها و ...توجه
جدی ب��ه اثر فعالیتش��ان به جامع��ه و محیط
زیست داشت��ه باشد و فقط به فک��ر سود خود
نباشند .چالشهایی نظی��ر ایجاد حفره در الیه
اوزون ،گرم شدن زمین ،آب شدن یخهای قطب
شمال ،آتشسوزیهای متعدد جنگلها و دشتها
و ...باعث شد تا  20سال پیش کشورهای جهان
در اجالس محی��ط زیستی برزیل شرکت کرده
و توافقات��ی را جهت کاهش اثرات منفی اقتصاد
جهان��ی بر محیط زیست بعم��ل آورند .حال در
س��ال  2013سازمان جهان��ی دریانوردی شعار
خ��ود را «توسع��ه پای��دار؛ مشارک��ت سازمان

بینالمللی دریانوردی فرات��ر از توافقات محیط
زیستی  20سال قب��ل در برزیل» تدوین کرده
و از جامع��ه دریایی جهان خواست��ه تا موضوع
محیط زیس��ت را با اهمیت بیشت��ری پیگیری
نمایند .الزم به ذکر است  IMOکنوانسیونهایی
نظیر MARPOL - DSC - INTRAVATION -
 OPRC - COLREGو ...را در ای��ن خصوص به
تصویب رسانده و به اجرا گذاشته است.
 ام��روزه  72درص��د از سفارش��ات ساخ��تکشتیه��ای فراساحلی مربوط ب��ه کشتیهای
 FPSO/FSOو حفاری
اس��ت در حالی ک��ه این رق��م در دسامبر سال
 2011ب��ه میزان  51درصد بود .در حال حاضر
بزرگترین کشتی پاالیشگاهی جهان ( )FPSOبه
ن��ام  Kizombaدر آبهای دریای آتالنتیک در
سواحل کشور آنگوال توسط شرکت نفت ی xEx
 onmobilدر ح��ال فعالیت اس��ت .ظرفیت این
غول  285متری برابر با  2.2میلیون بشکه نفت
بوده و قیمت آن  800میلیون دالر است.
 همچنین بزرگترین سازه دریایی جهان به نام Prelude FLNGدر تابستان سال  1392توسط
شرکت کشتیس��ازی سامسونگ ک��ره جنوبی
عملیات ساخت آن آغاز شد .این سازه  600هزار
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تنی حدود نیم کیلومتر طول خواهد داشت که از
طول چهار زمین فوتبال بیشتر است .برجک 93
متری پهلوگیری این سازه شناور در دبی ساخته
میش��ود و قرار است در  5قسمت به شیپیارد
ک��رهای منتقل شود .این شناور نخستین شناور
مایعسازی گاز جهان نیز به شمار میآید.
 پ��س از ساخ��ت موفقیتآمی��ز کشتیه��ایکانتین��ری  ،TEU 18000طراح��ی کشتیهای
موس��وم ب��ه  Malacamaxتوس��ط کرهایها به
نمایش گذاشته شده که ظرفیت حمل 35000
دستگاه کانتین��ر را دارا هستند .جهان هنوز در
خصوص ساخت چنین کشتیهای غولپیکری
تصمیم نگرفته است.
 ب��ا توجه به گران ش��دن تدریجی قیمت نفتدر بازارهای جهانی ،مدتی است که شرکتهای
نفتی به سمت استخ��راج نفت و گاز از آبهای
عمیق روی آورده اند و به نظر میرسد این روند
در آتی با شدت بیشتری ادامه یابد.
 در حال حاضر تعداد  100آکادمیدریایی درفیلیپین وج��ود دارد که سالیانه  40هزار نفر از
آنها فارغ التحصیل و روانه کار بر روی کشتیها
میگردن��د .دولت آن کشور قصد دارد با توسعه
دانشگاهها و آکادمیهای دریایی شاهد آن باشد
ک��ه تا س��ال  2016ب��ه می��زان  50درصد کل
دریانوردان جهان فیلیپینی باشند.
  BIMCOپیشبینی کرده صنعت کشتیسازیطی سالیان آتی همچنان تحت فشار تورم ناشی
از مازاد ظرفیت حمل (تعداد کشتیهای ساخته
شده ) باشد  .الزم به ذکر است بیشترین رکورد
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عرضه کشتی در جهان طی یک سال مربوط به
سال  2010است که تعداد  3748فروند کشتی
جدید با  96میلیون تن  GTدر سال مذکور وارد
چرخ��ه حملونقل دریایی ش��د و به یکباره 12
درصد ظرفیت کشتی جهان را افزایش داد.
 ب��ا توجه به ظه��ور کشتیه��ای کانتینری باظرفی��ت  16ال��ی  18ه��زار  TEUدر صنع��ت
حملونقل دریای��ی ،بنادر نیز سع��ی میکنند
زیرساخته��ای بندری را به نحوی فراهم آورند
تا بتوانند چنی��ن کشتیهایی را پهلو دهند .لذا
ساخ��ت ترمینالهای کانتینری با اسکلههای به
عمق  18متر در بنادر معتبر جهان روند شتابانی
به خود گرفته چرا که در غیر این صورت بنادر از
صحنه رقابت بینالمللی در آینده حذف خواهند
ش��د .الزم به ذکر است براساس گزارش شرکت
مش��اورهای  OSCبنادر کشوره��ای خاورمیانه
و جن��وب آسیا در حال هزین��ه کردن مبلغ 46
میلیارد دالر جهت طرحهای توسعه خود تا سال
 2015هستند.
 ب��ا توج��ه ب��ه الزم االجرا ش��دن کنوانسیونک��ار د ریای��ی Maritime Labor Convention
 )(MLCاز تاری��خ  20آگوس��ت سال  2013که
در آن حق��وق دریان��وردان بهصراحت ذکر و از
مالکی��ن کشتیه��ا خواسته شده ب��ه آن عمل
کرده و مقام��ات بندری نیز با انج��ام بازدید از
کشتیها ب��ه نحوه اجرای آن نظارت مینمایند،
پیشبین��ی میشود رضایتمن��دی بیشتری در
جامعه دریانوردان جهان که شامل  1/5میلیون
دریانورد است به بوجود آمده و شرایط کاری آنها

بهبود یابد .این کنوانسیون به طور غیرمستقیم
باعث جذب بیشتر جوانان به صنعت دریانوردی
نیز میشود.
 ط��رح توسعه و افزایش عم��ق کانال پاناما درس��ال  2014به پای��ان خواهد رسی��د .در این
صورت کشتیهای کانتینری با ظرفیت 12600
 TEUقادر به گذر از آن خواهند بود.
 عملیات شناورس��ازی کشتی مسافری Costa Concordiaکه در ژانویه سال  2012در سواحل
جزیره گیلیو ایتالیا به حالت نیمه غرق درآمد در
شهریور س��ال  1392آغاز شد .پیشبینی شده
هزین��ه  Salvageای��ن کشتی در ح��دود 600
میلی��ون دالر هزینه دربرداشت��ه باشد .با توجه
ب��ه قیمت کشت��ی که در ح��دود  500میلیون
دالر بود متوجه میشویم اشتباه ،غفلت و سهل
انگ��اری یک کاپیتان کشتی هزین��ه ای برابر با
 1میلی��ارد و  100میلی��ون دالر به همراه جان
باختن  37نفر را در پی داشته است .از این رو به
اهمیت شغل دریانوردی – کنوانسیون STCW
 2010و ...بیشت��ر واقف میگردیم .الزم به ذکر
است کشورها صرفا تا سال  2017فرصت دارند
تا تمامیمق��ررات و الزامات کنوانسیون STCW
 2010را اجرائی نمایند.
 اتحادی��ه اروپا با اج��رای برنامههای متنوع وسیاستهای تشویقی قص��د دارد به میزان 60
درصد از کربن تولید شده توسط دود کشتیها
ت��ا سال  2050را کاهش دهد .همچنین اجرای
دقیق کنوانسیون  MARPOLاز سال  2015در
منطق��ه ( Area Emission Control) ECOکه
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شام��ل دریای بالتیک ،دری��ای شمال ،آمریکا و
کانادا است الزم االجرا میشود .این کنوانسیون
در سال  2025در ک��ل جهان اجرائی میشود.
همچنین کش��ور هلند در حال ساخت ترمینال
کانتینری جدی��دی با ن��ام  Maasvlakte IIدر
بن��در رتردام با ظرفیت  2/7میلیون  TEUاست
که تمام تجهیزات آن اتوماتیک و بدون مصرف
ان��رژی فسیلی ب��وده و بدین وسیل��ه تولید گاز
کربنیک آن صف��ر است .این ترمینال جدید در
سال  2014به بهرهبرداری خواهد رسید .الزم به
ذکر است بند ر رترد ام بعنوان بند ر سبز (Green
 )Portطی سالیان اخیر معرفی شده است.
 ترمین��ال اپرات��ور  APMمرس��ک برنام��هایرا تدوی��ن ک��رده که تا س��ال  2020تولید گاز
کربنی��ک ناش��ی از عملیات تخلی��ه و بارگیری
کانتینر در ترمینالهای کانتینری تحت پوشش
به میزان  25درصد به ازای هر دستگاه کانتینر
کاهش یافت��ه و بدین وسیله فعالیتش کمترین
آسیب را به محیط زیست وارد کند.
 از ابتدای سال  2013کشتیهای تازه ساختموظ��ف به د اشتن سیست م fEEDI (Energy E
 )ficiency Design Indexهستن��د بدین معنی
که میزان مصرف انرژی کشتیها و مبحث مهم
کارایی آنها در دنی��ای حاضر از اهمیت خاصی
برخوردار است.
 مبحث مه��م افزایش بهره وری و کارائ ی ( fE )ficiencyدر بنادر نی��ز در آینده ادامه خواهد
داش��ت .براساس تحقیق��ی که اخی��را سازمان
همکاری اقتص��ادی و توسع��ه ( )OECDانجام
داده ،افزای��ش دو برابری کارآی��ی در بنادر دو
کش��ور عضو اتحادی��ه اروپا باع��ث میشود 33
درصد بر حج��م تجارت دریای��ی آن دو کشور
افزوده شود.
 مالکی��ت و مد یری��ت مؤسس��ات رد هبن��د ی( )Classification Societiesبط��ور کل��ی د ر
د ست��ان کشورهای توسعه یافت��ه است چرا که
با موضوع��ات فن آورهای پیشرفت��ه د ر ارتباط
است .با این حال د ر سال  2012امارات متحد ه
عرب��ی با توجه به ت��رد د سالیانه  50هزار فروند
شن��اور از خلیج فارس و ب��ازار پررونق و جهت
تأئید مسائل فنی و صد ور گواهینامههای ایمنی
کشتیها تصمیم گرف��ت تا با همکاری مؤسسه
رد هبند ی  RINAایتالیا (بعنوان نهمین مؤسسه
رد هبند ی جهان) ،مؤسسه رد هبند ی  Tasneefرا
ایجاد کند  .برنامه این شرکت بازرسیهای فنی
 44فروند کشتی د ر حال ساخت و بهرهبرد اری
طی س��ال  2013است .راه اند ازی این مؤسسه
رد هبند ی نش��ان از بلند پ��روازی آن کشور د ر
توسعه صنایع د ریایی است.
 در حال حاض��ر لوکس ترین کشتی مسافریجه��ان ب��ه ن��ام  Oasis of The Seaبا ظرفیت

 9000نفر مساف��ر و ساخته شده توسط کشور
فنالن��د مشغول ب��ه فعالیت اس��ت ولی شرکت
سامسونگ ک��ره جنوبی در سال  2009ساخت
بزرگترین و لوکس ترین کشتی مسافری جهان
را با استانداردهای هت��ل  7ستاره آغاز کرد که
پیشبینی میشود در سال  2014به بهرهبرداری
برسد .این کشتی که با هزینه یک میلیارد و 100
میلی��ون دالر در حال ساخت اس��ت  296متر
طول داشته و ظرفیت ناخالص آن  108000تن
اس��ت .نکته جالب توجه اینکه کشتی Oasis of
 The Seaرا فنالندیها در سال  2005با هزینه
 4میلی��ارد یورو ساخت��ه در صورتی که کشتی
 Utopiaکره جنوب��ی در سال  2013هزینه ای
بال��غ بر  1میلیارد و  100میلیون دالر به همراه
خواه��د داشت که ب��ه مراتب کمت��ر از کشتی
ساخت��ه شده توس��ط اروپائیها اس��ت .با توجه
ب��ه اینکه کشورهائی نظیر ک��ره جنوبی و ژاپن،
کشتیها را با هزینه به مراتب کمتری میسازند
باعث ش��ده که طی سالیان اخیر گوی رقابت را
از کشتیسازیه��ای اروپائی بربایند .مثال دیگر
ساخت کشتی  Emma Mearskبعنوان بزرگترین
کشتی کانتینری جه��ان در سال  2005توسط
شیپ یارد  Odenseدانمارک انجام پذیرفت ولی
در سال  2010شرکت مرسک سفارش ساخت
 20فروند کشتی  TEU 18000کانتینری را به
شرکت  Daewooکره جنوبی واگذار کرد.
 استفاده فراگیر  ITدرصنعت دریایی جهان درآینده روند رو به رشدی خواهد داشت( .مباحثی
نظیر  ) E-shippingو امثالهم.
 ب��ا توجه به مزایای حملونق��ل کاال از طریقرودخانهه��ا و کانالهای آبی ک��ه با بارج و سایر
شناورهای کم عمق انجام میپذیرد و به Short
 Sea Shippingمع��روف اس��ت ،دول��ت چین با
تدوین استراتژی مدونی در این راستا قصد دارد
حجم کااله��ای جابجاشده از این طریق را به 3
میلیارد تن در سال  2020افزایش دهد.
 در خص��وص تجهی��زات دریان��وردی هر روزشاهد اختراع و تولید سیستم و قطعات جدیدی
هستیم که قطعا این روند در آینده نیز به رشد
شتاب��ان خود ادامه خواهد داد که بعنوان نمونه
به  6مثال اشاره میشود:
• نقشه خوانی و تعیین مسیر دریانوردی کشتیها
بوسیله نقشهه��ای دریایی انجام میپذیرد .ولی
چن��د سالی است که سیست�� م cECDIS (Ele
tronic Chart Display & Information Sys-

سیستم مد یریت ترافیک کشتی VTS (Vessel
 )Traffic Systemبر پای��ه رادارهای مخابراتی

بصورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.
• بستن کشتیها با طناب به اسکله به مرور زمان
به روش سنتی تبد یل شد ه و کاربرد   tAutoma
 ed Ship Mooring Systemک��ه در آن کشتی
بوسیله سیستم مکش خال مغناطیسی به اسکله
پهلو گیری میش��ود ،افزایش خواهد یافت .این
روش ایمن تر ،با صرفه تر و سریع تر است
• عرض��ه موتور کشتی تحت عنوان G- Engine
که نسبت ب��ه موتورهای معمولی ب��ه میزان 7
درصد کمت��ر سوخت ک��رده و بالتبع  7درصد
نیز گازکربنیک کمتری ساطع میکند ،فراگیرتر
خواهد شد.
• در آین��ده شاه��د بکارگی��ری گست��رده ت��ر
سیستمیتحت عنوان  Cold Ironingو یا AMP
 )(Alternative Maritime Powerخواهی��م بود
ک��ه طی م��دت توقف کشت��ی در اسکله نیازی
به روشن ب��ودن موتور کشتی جهت تامین برق
شناور ناس��ت .با استفاده از ای��ن سیستم تمام
ژنراتورها و موتورهای کشتی طی مدت توقف در
کنار اسکله خاموش و از سیستم الکتریسیته که
بندر به کشتی ارایه میکند ،استفاده خواهد کرد
که باعث حفظ بیشتر محیط زیست میشود .این
سیستم که ب��ه  Shore Connectionنیز معروف
است در حال حاضر استفاده شده ولی پیشبینی
میشود درآینده به صورت فراگیر دراید.
• مهندسی��ن ب��ا طراحیهای جدی��د موفق به
ساخ��ت پروانههای کشتی شده اند که از حالت
هیدرودینامیک��ی بیشت��ری برخ��وردار بوده و
باع��ث مصرف کمتر سوخت به میزان  5الی 15
درصدی کشتی میشود.
 دهه��ا نکت��ه دیگ��ر در خص��وص چشماندازآین��ده صنایع دریایی جهان وج��ود دارد که به
لح��اظ طوالنی شدن مقاله به ناچ��ار آن از آنها
چشمپوشی ک��رده؛ ولی توجه عالق��ه مندان و
دستاندرک��اران صنعت دریای��ی را به تحقیق
بیشتر جلب مینمایم.
* دانشجوی دکترای
حمل ونقل و مدیریت دریایی
منبع:
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دریانوردی ایران در نقطه سرنوشت
نگاهی به مقاولهنامه کار دریایی ( )MLC2006و الزماالجرا شدن آن

تاریخچه

سازم��ان بینالملل��ی کار
( )ILOدر س��ال 1919
بعنوان یک��ی از آژانسهای
«اتحادیه کشوره��ا» برای
سیدعلیرضانوابصفیالدین ارتق��اء شرای��ط کارگ��ران
در سراسر جه��ان فعالیت
رسمیخ��ود را آغاز کرد .پ��س از تأسیس سازمان
ملل متح��د در سال  ،1945سازم��ان بینالمللی
کار بعنوان یکی از آژانسه��ای اصلی آن سازمان
ب��ا  185عضو از  193عض��و سازمان ملل ،تاکنون
 189کنوانسیون تدوین کرده که برای کشورهای
عضوی که به آنها ملحق شدهاند ،الزماالجراست .تا
س��ال  2001میالدی این سازمان  39کنوانسیون
درخص��وص شرای��ط استخ��دام ،ک��ار و زندگی
دریانوردان تدوی��ن و تصویب کرده بود که تعداد
معدودی از کشورهای عضو به هر یک از آنها ملحق
شده و لذا برای آنها الزم االجرا بوده است.
بدی��ن لحاظ ب��ا توجه ب��ه محدودی��ت استقبال
کشوره��ای عضو از مقاولهنامهه��ای مصوب ،ILO
در س��ال  2001و ب��ا پیشنه��اد Joint Maritime
 )Commission (JMCک��ه یک��ی از بازوه��ای
مشورت��ی  ILOدر امور دریان��وردان است ،اتخاذ
راهک��اری برای تشویق کلیه کشورهای عضو برای
اتخ��اذ استانداردهای مناسبی ب��رای ارتقاء روش
استخدام ،کار و زندگی دریانوردان در زمان اشتغال
مورد تایید واقع شد که نهایتا پس از حدود  4سال
بررسی و با تلفیق  37کنوانسیون از  39کنوانسیون
مربوط به دریانوردان (به جز کنوانسیونهای  98و
« ،)108مقاولهنامه ک��ار دریایی» یا Maritime
 Labor Conventionدر  7فوری��ه 2006
میالدی در  94مین کنوانسیون بینالمللی کار به
تصویب رسید.
شایان ذکر است ک��ه در رأیگیری نهایی از 314
نمایندگ��ان حاضر دولتها ،کارفرمایان و کارگران
کشورهای عضو ،این مقاولهنامه با قاطعیت مطلق
 314رأی مثب��ت و بعن��وان چهارمین رکن اصلی
قوانین بینالمللی دریایی پس از SOLAS، MAR
 POLو  STCWب��ه تصویب رسید .این مقاولهنامه
ک��ه از  16م��اده ( 5 ،)Articleفص��ل ( )Titleو
 22مق��رره ( )Regulationتشکیل شده منحصرا
استانداردهای مشخصی را ب��رای استخدام ،کار و
شرایط زندگی دریان��وردان شاغل در کشتیهای
تجاری تعریف میکند.
*

رئوس مواد  16گانه مقاولهنامه

م��اده  )1کشورهایی که به مقاولهنامه کار دریایی
ملح��ق میشوند متعه��د میگردند کلی��ه مفاد
مقاولهنامه را به شرحی که ذیل ماده  6آمده است،
اجرا کنند.
م��اده  )2عطف به مفاد این ماده کلیه دریانوردان
شاغل در کشتیهای تجاری به غیر از کشتیهای
ماهیگیری ،لنجها و شناورهای مشابه ،و کشتیهای
نظامی ،مشمول این مقاولهنامه هستند.
م��اده  )3کشورهای عضو میباید نسبت به وضع
یا اص�لاح قوانین خود برای حص��ول اطمینان از
«آزادی دریان��وردان در برخورداری از پیمانهای
جمعی»« ،جلوگیری از کار اجباری»« ،ممنوعیت
کار کودکان» ،و «جلوگیری از تبعیض در استخدام
و اشتغال دریانوردان» اقدام کنند.
ماده  )4ه��ر دریانوردی بای��د از «محیطی ایمن
برای ک��ار»« ،شرایطی عادالنه ب��رای استخدام»،
«شرای��ط مناسب کار و زندگی در زمان اشتغال»،
و «مراقبته��ای پزشکی ،امکانات رفاهی و تأمین
اجتماعی» برخ��وردار باشد .استانداردهای مندرج
در مقاولهنامه کار دریایی را میتوان از طریق«وضع
و ی��ا اص�لاح قوانین و مق��ررات مل��ی»« ،تدوین
پیمانهای جمع��ی مرتبط» ،و یا «در عمل» اجرا
کرد.
م��اده  )5کشوره��ای عض��و مسئ��ول طراح��ی
نظامیب��رای نظارت بر اج��رای استانداردهای این
مقاولهنام��ه در کشتیها ،ص��دور گواهینامههای
مرتبط ب��ه کشتیهای تحت پرچ��م خود و وضع
اقدام��ات تنبیه��ی برای ع��دم رعایت مف��اد این
مقاولهنام��ه هستن��د .بع�لاوه کشوره��ای عضو
میتوانند برای حصول اطمینان از رعایت مفاد این
مقاولهنامه کلیه کشتیهای مشمول این مقاولهنامه
را ک��ه در بنادر آنها پهل��و میگیرند مورد بازرسی
ق��رار داده و در صورت عدم رعایت استانداردهای
مقاولهنامه نسبت به اجرای اقدامات تنبیهی اقدام
کنند« ،حتی اگر کشور صاحب پرچم آن کشتی به
مقاولهنامه ملحق نشده باشد».
ماده  )6رعایت مواد  16گانه و بخش  Aمقررههای
مقاولهنام��ه اجباری است .رعای��ت مفاد بخش B
مقرره اختیاری است اگرچه رعایت آنها قویا توصیه
میشود.
م��اده  )7هرگون��ه تغییر ،تفسیر و ی��ا معافیت از
اجرای مفاد این مقاولهنامه در کشورهای عضو باید
پس از مشورت با انجمنهای دریانوردان و مالکین
کشتی انجام شود.
ماده  )8رعایت مفاد مقاولهنامه کار دریایی  12ماه
پس از ثبت درخواس��ت الحاق هر کشور برای آن

کشور الزماالجراست.
ماده  )9درص��ورت عدم تمایل به ادامه عضویت،
کشورهای عضو میتوانند  10سال پس از الزماالجرا
شدن این مقاولهنامه درخواست لغو عضویت خود
را ارائه دهند.
ماده  )10این ماده فهرست  37کنوانسیون سازمان
بینالملل��ی ک��ار در خصوص وضعی��ت استخدام
و اشتغ��ال دریان��وردان است ک��ه از تجمیع آنها
مقاولهنامه کار دریایی تدوین شده است.
ماده  )11دبیرکل سازمان بینالمللی کار مسؤول
اطالع رسانی به کشورهای عضو در خصوص الحاق
کشوره��ای عضو و یا لغو الحاق کشورهای عضو به
مقاولهنامه دریایی است.
م��اده  )12کلی��ه اطالع��ات الح��اق کشوره��ا به
مقاولهنام��ه کار دریایی به دبیرک��ل سازمان ملل
متحد ارائه خواهد شد.
ماده  )13اج��رای مقاولهنامه ک��ار دریایی توسط
کمیتهای سهجانبه متشک��ل از دو نفر نماینده از
دولتهای کشورهای��ی که به آن ملحق شدهاند و
نمایندگان مالکان کشتی و دریانوردان به انتخاب
هیأت حاکمه سازمان بینالمللی کار ،پایش خواهد
شد.
ماده  )14هرگونه اصالحیه یا ترمیم مفاد مقاولهنامه
پ��س از تأیید حداقل  30کشور عضو با  33درصد
تناژ جهانی ،الزماالجرا خواهد بود.
م��اده  )15شرای��ط دیگری ب��رای ترمی��م مفاد
مقررهه��ای مقاولهنامه در این م��اده ترسیم شده
است.
ماده  )16نسخههای اصل��ی این مقاولهنامه به دو
زبان انگلیسی و فرانسوی تهیه شده است.
اصول مقررههای مقاولهنامه

فصل اول
مقرره  )1.1حداقل سن :عطف به مفاد این مقرره
استخ��دام افراد زیر  16سال ب��رای کار در کشتی
و اشتغال به کار اف��راد زیر  18سال برای کارهای
شبانه در کشتی ممنوع است.
مق��رره  )1.2شرایط احراز سالم��ت دریانوردان و
نح��وه صدورگواهی سالمت :ه��ر شخصی قبل از
اشتغال به کار در کشت��ی باید دارای یک گواهی
سالمت باشد .گواهی سالمت مذکور باید حاکی از
توانای��ی دریانورد در بینایی ،شنوایی و تمیز رنگها
و ع��دم ابتالی وی به هر گونه بیماریای باشد که
اشتغال در کشتی باعث تشدید آن و یا سرایت آن
به دیگر دریانوردان شود.
مقرره  )1.3آموزشها و شایستگیهای الزم برای

Marine Engineering
احراز شغل :هر دریانوردی برای کار در کشتی باید
آموزشهای الزم برای کاری که برای آن استخدام
شده است را دیده و دارای گواهینامه مرتبط باشد.
هیچ دریانوردی نمیتواند در کشتی کار کند مگر
اینکه از آموزشهای الزم برای ایمنی شخصی در
کشتی برخوردار شده باشد.
مق��رره  )1.4استاندارد ه��ای ج��ذب و استخدام
دریانوردان :مؤسسات کاریابی و تأمین نیرو میباید
تح��ت ضوابط و استاندارده��ای مشخص و با اخذ
گواهینامهه��ای مناسب فعالیت کنند .مضافا هیچ
وجه��ی تحت هرعنوان نبای��د از دریانوردان برای
کاریابی اخذ شود.
فصل دوم
مق��رره  )2.1قرارداد کار دریان��وردان :اشتغال هر
دریان��وردی در کشتی باید براس��اس یک قرارداد
ک��اری باشد که ب��ه امضای آن دریان��ورد و مالک
کشتی رسیده باشد و یک نسخه اصل آن قرارداد
باید به دریان��ورد ذینفع داده شود .در صورتی که
ضوابط اشتغال دریان��وردان براساس مفاد پیمانی
جمع��ی بی��ن مالک آن کشت��ی و نماین��دهای از
دریانوردان باشد ،باید در هر قرارداد کار دریانورد
ب��ه آن پیمان اشاره ش��ده باشد .در پای��ان دوره
اشتغال هردریانوردی در کشتی باید گواهی سابقه
خدمت وی ،بدون درج کیفیت کارکرد و حقوق و
مزای��ای پرداختی ،به وی ارائه شود .بعالوه ،هر دو
ط��رف مالک کشتی و دریانورد باید از حق خاتمه
زودهنگام قرارداد کار ،تحت شرایط تعریفشدهای،
برخوردار باشند.
مقرره  )2.2پرداخت حقوق و مزایا و اضافه کاری:
حق��وق دریانوردان باید حداکث��ر در پایان هر ماه
پرداخ��ت شود .عالوه بر پرداخ��ت حقوق ماهیانه
فیش حقوق نی��ز با ذکر دقیق کلی��ه پرداختها
و کس��ورات باید به دریان��وردان داده شود و باید
ترتیبی اتخاذ شود تا هر دریانوردی بتواند بخشی
از حقوق ماهیانه خود را ب��رای خانوادهاش ارسال
کند .حداقل حق��وق و مزایای قاب��ل پرداخت به
دریانوردان نباید کمتر از مبالغ مندرج در جداول
مصوب کمیسیون دریایی سازمان بینالمللی کار
( )Joint Maritime Commissionباشد.
مق��رره  )2.3ساعات ک��ار و استراحت دریانوردان:
ساعات ک��ار و استراحت دریانوردان باید بر اساس
ضواب��ط مدونی تعریف ،کنترل و ثب��ت شود تا از
خستگی مفرط دریانوردان جلوگیری شود.
مق��رره  )2.4مرخصی استحقاقی :دریانوردان باید
از مرخصی استحقاقی متناسب با مدت اشتغال در
کشتی برخوردار باشند .مرخصی استحقاقی نباید
از  2/5روز در ماه کمتر باشد.
مق��رره  )2.5بازگرداندن دریانوردان به محل اولیه
استخ��دام :مالک کشتی به هزینه خ��ود ملزم به
بازگرداندن دریانوردان به محل استخدام در پایان

دوره اشتغال اس��ت .دوره اشتغال نباید از  12ماه
تجاوز کند .عدم تقب��ل هزینههای مذکور ممکن
اس��ت به توقیف کشتی بیانجام��د .ازجمله دالیل
خاتم��ه زودهنگام قرارداد ک��ار ممکن است عدم
موافق��ت دریانوردان برای عب��ور از مناطق جنگی
باشد که در آن صورت مالک کشتی مسؤول تقبل
هزینههای بازگرداندن دریانوردان ذینفع به هزینه
خود به محل استخدام آنها است .بعالوه هزینههای
سف��ر ،مالک کشت��ی ملزم به پرداخ��ت حقوق به
دریان��وردان ذینفع تا زم��ان رسیدن آنها به محل
استخدام است.
مقرره  )2.6غرامت قابل پرداخت به دریانوردان در
صورت قطع اشتغال به علت از دست رفتن کشتی:
درصورت غ��رق کشتی به هر علتی ،مالک کشتی
ملزم به پرداخ��ت غرامت بابت بیک��اری ناشی از
خاتمه زودهنگام قرارداد به دریانوردان است.
مقرره  )2.7جداول حداقل کارکنان کشتی :مالک
کشتی ملزم به استخدام تعداد مناسب دریانوردان
برای حصول اطمینان از سفر ایمن کشتی است.
مق��رره  )2.8استانداردهایی ب��رای ارتقاء شرایط
اشتغال :کشورهای عضو ملزم به اتخاذ سیاستهایی فصل پنجم
برای ارتقاء شرایط اشتغال دریانوردان هستند.
مق��رره  )5.1مسؤولیته��ای کشوره��ای صاحب
پرچ��م :کشورهای عضو مسئ��ول استقرار نظامی
فصل سوم
ب��رای بازرس��ی از کشتیهای تح��ت پرچم خود
مقرره  )3.1محل اسکان و تسهیالت رفاهی برای برای حصول اطمین��ان از رعایت مفاد مقاولهنامه
دریانوردان در کشتی :درکشتیهای غیرمسافربری و ص��دور گواهینامههای مرتب��ط هستند .در این
بزرگت��ر از  GT 3000هر دریانورد باید اتاق خواب راستا ،کشوره��ای عضو میتوانند اختیار بازرسی
خصوصی داشته باشد.
ی
و حت��ی صدور گواهینامهها را به نهادهای عموم 
مقرره  )3.2تامین غ��ذا و آب سالم :مالک کشتی ی��ا خصوصی که دارای توانمندیهای الزم باشند،
موظ��ف به تأمین غ��ذا و آب سالم و مناسب برای بسپارند .در این صورت کشورهای عضو موظف به
دریان��وردان اس��ت .بع�لاوه آشپز کشت��ی باید از تعیی��ن دقیق محدوده اختی��ار نهادهای مذکور و
آموزش وگواهینامه معتبر برای آشپزی در کشتی مسؤول نظارت بر عملکرد آنها هستند .بدین لحاظ
برخوردار باشد.
کشورهای عضو موظف به برقراری ارتباط مؤثر بین
نهادهای مسئول مذکور و انجمنهای دریانوردان
فصل چهارم
برای ارتق��اء وضعیت دریان��وردان هستند .بعالوه
مق��رره  )4.1مراقبتهای پزشک��ی در کشتی و در کشورهای عضو موظف به تدوین مقررات تنبیهی
خشکی :هزینههای درمان دریانوردان در کشتی و الزم برای کشتیهایی که از اجرای مفاد مقاولهنامه
در بنادر (در صورت پیاده شدن به علت بیماری یا
سانحه) به عهده مالک کشتی است.
مقرره  )4.2مسؤولیتهای شرکتهای کشتیرانی:
مالکان کشتیها مل��زم به احراز بیمههای مناسب
برای پرداخت غرامت بابت ازکارافتادگی و یا فوت
دریانوردان هستند.
مقرره  )4.3حراست از سالمت و ایمنی و جلوگیری
از وقوع ح��وادث :مالکان کشتیها موظف به آشنا
س��ازی دریانوردان به خط��رات کاری در کشتی و
ارتق��اء ایمنی و دانش دریانوردان در این خصوص
هستند.
مق��رره  )4.4دسترس��ی ب��ه امکان��ات رفاهی در
خشک��ی :میباید اقدامات الزم ب��رای برخورداری
دریان��وردان از امکانات رفاهی مناسب در خشکی
معمول گردد.
مقرره  )4.5برخ��ورداری از تأمین اجتماعی :باید
شرایط مناسب ب��رای برخ��ورداری دریانوردان و
اعض��ای خانوادههای آنها از پوشش مناسب تأمین
اجتماعی فراهم شود.

سرباز میزنند و یا ب��رای مانعتراشی برای اجرای
بازرسیه��ای بازرسین قانونی مقاولهنامه ،هستند.
عطف به مفاد این مقرره کلیه کشتیهای مشمول
ی مؤث��ر برای رسیدگی
ای��ن مقاولهنامه باید نظام 
سریع و عادالنه به شکایات دریانوردان در خصوص
عدم رعایت مفاد این مقاولهنامه داشته باشند.
مق��رره  )5.2مسؤولیتهای کشورهای میزبان :هر
کش��ور عضو میتواند جهت بررسی وضعیت کار و
زندگی در یانوردان در کشتیهایی که در بنادر آن
پهلو میگیرند ،نسبت به بازرسی آن کشتیها اقدام
کن��د ،چه اینکه کشور صاحب پرچم آن کشتیها
به مقاولهنامه کار دریایی ملحق شده باشند یا خیر.
بع�لاوه کشورهای عضو میبای��د اطمینان حاصل
کنند که دریانوردان شاغل در کشتیهایی که در
بنادر آنها پهل��و میگیرند ،میتوانند گزارش خود
را حاکی از ع��دم رعایت استانداردهای مندرج در
مقاولهنامه کاردریایی به مسؤوالن بندر ارائه دهند
و مس��ؤوالن بندر نیز اقدام مقتضی را در خصوص
گزارشهای دریافتی مبذول دارند.
مق��رره  )5.3مسؤولیتهای تأمین نیرو:کشورهای
عضو موظف به نظارت دقیق بر عملکرد مؤسسات
کاریابی و تأمین نیرو در کشور خود هستند.

و حتی توقیف آن کشتی تا اصالح شرایط موجود،
اقدام کنن��د .بدین لحاظ به تحقیق میتوان گفت
که کلیه کشتیهای تجاری جهان ملزم به رعایت
استانداردهای مقاولهنامه کار دریایی هستند.
اقدامه�ای انج�ام گرفت�ه در ایران در راس�تای
اجرای مقاولهنامه کار دریایی

براس��اس مصوبه اردیبهشت م��اه  1389مجلس
محترم شورای اسالمیایران ،که متعاقبا به تأیید
ش��ورای محترم نگهبان نی��ز رسید ،دولت موظف
ش��د پس از اصالح مف��اد قانونی مرتبط نسبت به
الحاق رسمیبه این مقاولهنامه اقدام کند .بر اساس
اطالعات موجود ،در راستای مصوبه مجلس شورای
اسالمیتاکنون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
سازمان بنادر و دریانوردی طی نشستهای متعدد
اقدام به بسترسازی ب��رای اصالح قوانین و تدوین
آییننامههای الزم کردهاند.
در صورت الحاق ب��ه مقاولهنامه ،اجرای آن از یک
سال دیگر برای کشتیهایی که با پرچم ایران تردد
میکنند اجباری خواهد شد .بدین لحاظ نهاد های
نماینده دولت موظف به صدور گواهینامههای الزم
( Maritime Labor Certificateو Declaration of
 )Maritime Labor Complianceبرای کشتیهای
همچنان که مالحظ��ه میشود؛ این مقاولهنامه به تحت پرچ��م ایران پ��س از حص��ول اطمینان از
تحقیق کلیه جوانب زندگ��ی دریانوردان را از بدو استقرار استاندارده��ای مقاولهنامه در کشتیها ،و
اق��دام به استخدام تا زمان پای��ان خدمت و فسخ نظارت بر حسن اجرای آن خواهند بود.
ق��رارداد و بازگش��ت به وط��ن ،در ب��ر میگیرد.
براساس مفاد م��اده  8مقاولهنامه ،اجرای مفاد آن موقعیت کشتیهای ایرانی
ی��ک سال پس از الحاق حداق��ل  30کشور عضو ب��ا توجه به عدم الحاق جمه��وری اسالمیایران به
ب��ا  33درصد تناژ جهانی ب��ه آن ،برای آن اعضاء ،مقاولهنام��ه مذکور تا بدین روز و ل��ذا عدم امکان
الزماالج��را میشد .بدین ترتیب و با محقق شدن ص��دور گواهینامههای الزم توسط نه��اد نماینده
شرایط مذک��ور در آگوست س��ال  ،2012اجرای دول��ت ،کشتیهایی که با پرچم جمهوری اسالمی
ای��ن مقاولهنامه از 20آگوس��ت سال جاری ،یعنی ایران ت��ردد میکنند از این طری��ق قادر به اثبات
 29مرداد م��اه  ،1392برای کشورهایی که به آن رعای��ت استانداردهای مقاولهنامه ک��ار دریایی به
مقاولهنام��ه ملحق شدند ،الزماالج��را شد .شایان بازرس��ان بن��ادر کشورهای میزب��ان نخواهند بود.
ذکر است که بر اساس آخرین اطالعات تا روز  20از ط��رف دیگر ،کشتیهایی ک��ه تحت پرچمهای
آگوس��ت  2013میالدی 51 ،کشور با سهمیبرابر مصلحتی تردد میکنند نیز با مشکل مشابهی روبرو
ب��ا  75درصد تناژ جهانی به این مقاولهنامه ملحق خواهند بود .اگر که کشورهای صاحب آن پرچمها
ی برای الحاق به مقاولهنامه نداشته باشند.
تصمیم 
شدهاند.
اگرچه بر اساس ماده شم��اره  8مقاولهنامه اجرای در این خصوص ،عط��ف به مفاد آرتیکل شماره 4
مفاد آن اینک ب��رای کشورهایی که به مقاولهنامه مقاولهنامه ،اجرای مفاد مقاولهنامه اگر به هر دلیلی
ملحق شده اند الزماالجراس��ت ،اما عطف به مفاد از طری��ق دولتها میسر نباشد ،میتواند بر اساس
م��اده شم��اره  5آن و در راست��ای ه��دف ارتقاء مفاد پیمانهای جمعی (Collective Bargaining
وض��ع دریان��وردان درسراسر جه��ان ،کشورهایی  )Agreements - CBAک��ه بی��ن انجمنه��ای
که ب��ه مقاولهنامه ملحق شدهان��د میتوانند کلیه دریانوردی و شرکتهای کشتیرانی منعقد میشوند،
کشتیهایی را که در بنادر آنها پهلو میگیرند ،حتی محقق شود .در خصوص پیمانهای جمعی ،قانون
کشتیهای تحت پرچم کشوری را که به مقاولهنامه کار جمهوری اسالمیایران مصوب  1369طی ماده
ملحق نشدهاند؛ مورد بازرسی قرار داده و درصورتی  140میگوی��د« :پيمان جمع��ی كارعبارت است
ک��ه استان��دارد ک��ار و زندگی دریان��وردان در آن از پيمان��ی كتبی كه به منظ��ور تعيين شرايط كار
کشتیها با استانداردهای تعیین شده در مقاولهنامه فيمابين يك يا چند انجمن صنفی از يك طرف و
کار دریایی انطباق نداشته باشد ،نسبت به جریمه يك یا چند كارفرم��ا و يا نمايندگان قانونی آنها از

س��وی د يگر منعقد میشود» .و در خصوص اعتبار
قانونی پیمانهای جمع��ی میگوید« :پيمانهای
جمع��ی كار هنگامیاعتبار قانونی و قابليت اجرایی
خواهند داشت كه:
الف – مزايائی كمتر از آنچه در قانون كار پيشبينی
شده است در آن تعيين نشده باشد.
ب – با قوانين و مقررات جاری كشور وتصميمات
ومصوبات قانون��ی دولت مغاير نباش��د» .و اضافه
میکن��د که« :در كليه قرارداده��ای انفرادی كار،
كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان جمعی كار منعقد
ساخته و ی��ا پس از آن منعق��د میکند ،مقررات
پيمان جمعی الزماالتباع است ،مگر در مواردی كه
قراردادهای انفرادی از لح��اظ مزد دارای مزايایی
بيشتر از پيمان جمعی باشند».
بدین لحاظ ،پیمانهای جمعی فرصتی است مغتنم
برای تعیین شرایطی مطلوب نظرات و خواستهای
هر دو ط��رف (کارگر و کارفرما) و پوششی قانونی
برای شرکتهای کشتیرانی که نه تنها با شفافتر
کردن شرایط اشتغال دریانوردان هر دو طرف را از
تبعات منفی بسیاری انتظارها و خواستهای مبهم در
امان نگاه خواهد داشت ،بلکه کمکی مؤثر خواهند
ب��ود برای دفاع از نظ��ام حاکم در کشتی در زمان
بازرسیهای بنادر برای حصول اطمینان از رعایت
استانداردهای مقاولهنامه کار دریایی و لذا اجتناب
از عواقب سوء عدم تطابق با آن استانداردها.
نقش انجمنهای دریانوردی

شای��ان ذک��ر است ک��ه در بی��ش از  60مورد در
مت��ن مقاولهنامه کار دریایی ،تبیی��ن شرایط کار
دریانوردان و تفسیر الزامات مقاولهنامه درهرکشور،
به عهده شوراه��ای سهجانبه با حضور نمایندگان
دولت ،کارفرما و دریان��وردان گذاشته شده است.
ل��ذا به جرأت میتوان ادعا کرد که در هیچ زمانی
نمایندگان مالک��ان کشتی و دریانوردان در کشور
درموقعیتی چنین استثنایی و تعیینکننده برای
ایفای نقشی ماندگ��ار در تدوین قوانین و مقررات
دریایی کشور که متضمن رشد و تعالی همهجانبه
صنع��ت دریای��ی کش��ور و حفظ مناف��ع طرفین
باشد ،ق��رار نگرفته بودند .در ای��ن برهه حساس
و سرنوشتس��از که الزماالجرا ش��دن مقاولهنامه
کار دریای��ی از یک سو و هجمهه��ای بینالمللی
برای به حاشی��ه راندن صنع��ت دریایی کشور از
دیگر س��و ،صنعت دریایی را در ای��ران به چالش
کشیده است ،نگذاریم فرصتها برای هماهنگی و
همسویی تشکلهای ذینفع در کشور برای مقابله با
تهدیدهای روزافزون از یک طرف ،و ارتقاء موقعیت
ای��ن تشکله��ا درجایگاهی در ش��أن دریانوردان
و مدیران زحمتک��ش در صنعت دریایی کشور از
طرف دیگر ،از دست برود.
* عضو هیات مدیره
انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران
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گزارشی از فعالیتهای شورایعالی صنایع دریایی در پایان دولت دهم منتشر شد
دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور گزارشی
از اهم اقدامهای انجام شده و در حال اجرای خود،
در راس�تای توس�عه و پیش�رفت در فعالیتهای
دریایی كشور را ارائه كرد .متن کامل گزارش بدین
شرح است:
مقدمه

فرآیند توسع��ه و پیشرفت کشور در ت��راز جهانی،
تنه��ا با توج��ه وی��ژه ب��ه دریاه��ا و اقیانوسها در
برنامهریزیهای ک�لان و در نظر گرفتن مزیتهای
فراوان ،ثروتآفرین،اشتغالزا ،راهبردی و تأثیرگذار
دریا و همچنین اهتمام جدی برای پیشرفت در حوزه
فرابخش دریایی در سطح ملی میسر است.
این مهم ،باید در برگیرنده تمامی قلمروهای اقتصادی،
فنی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و زیست محیطی به
صورت یك مجموعه واحد باشد و نیازمند رویکردی
آمایش��ی و نیز نگاه��ی تعاملی به ای��ن قلمروها در
حوزهه��ای خرد و كالن ،سختافزاری و نرم افزاری،
ملی و فراملی ،است .از اینرو ،حذف قلمروها و یا بها
دادن به یكی و نادیده گرفتن دیگری ،در این نگرش
مطرح نیست .پیشرفت در این قلمروها نه تنها تقابلی
با یکدیگر ندارند ،بلكه چگونگی همافزایی و كارآمدتر
ساختن آنها از طریق سیاستگذاری کالن و هماهنگی
میان ذینفعان ،به عنوان یك دغدغه جدی مطرح است.
در همین راستا ،نه تنها تقابلی بین توسعه خشکی و
دری��ا ،صنعت و تجارت دریایی ،فناوریهای بزرگ و
كوچك ،توسعه روستایی و شهری و برنامهریزی ملی
و منطقهای وجود ندارد؛ بلكه چگونگی حضور موثر
و بهبود مستمر این متغیرها در بخشهای مختلف
و هماهنگ��ی آنها براساس برنامهریزیهای جامع و
متكی بر چشمانداز مطلوب و همچنین التزام عملی به
همه قوانین مرتبط با عرصه دریاها مسئلهای راهبردی
اس��ت .از این رو ،حرك��ت هماهنگ و همه جانبه بر
پایه چشمانداز صحیح و جامع درحوزه فعالیتهای
دریایی ،مبتنی بر اطالعات و آمار مناسب و به هنگام،
شناخ��ت کافی از وضع موج��ود و شرایط آن ،رصد
مستمر شاخصه��ا و تحلیل دقیق محیط داخلی و
بینالمللی و باالخ��ره ترسیم یك نقشه راه مطلوب
و روزآم��د است كه نگرشهای عمیق و فعالیتهای
سازن��ده را در پی داشته و صنایع و امور دریایی را به
حوزهای با نقشآفرینی ممتاز در کشور تبدیل خواهد
کرد.
آییننام�ه اجرای�ی قان�ون توس�عه و حمایت از
صنایعدریایی

ماده ( )11قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی،
دول��ت را مكلف کرده ک��ه حداكثر ظرف مدت سه

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

در طول س�الها تالش و تعامل دستاندرکاران فعالیتهای دریایی در کشور در حوزههای مختلف ،اعم از
حمل و نقل دریایی ،انرژی ،صیادی ،دفاعی و تولیدی ،به رغم وجود تجارب مناسب در این زمینهها ،کشور
با عدم رش�د متوازن در حوزههای مرتبط با دریا مواجه بوده و نیاز به وجود نگرش جامع (فنی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی) برای رفع مشکالت در این عرصه ،همواره دیده میشد .در سال 1378
طی گزارشی مشکالت ناشی از عدم توسعه متوازن صنایع و امور دریایی کشور توسط سازمان مدیریت و
برنامهریزی کش�ور(معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور) و وزارت صنایع و معادن (وزارت
صنعت ،معدن و تجارت) به «شورای اقتصاد» منعکس شد و متعاقب آن طی مصوبهای ،نهادسازیهای الزم
برای توسعه در این حوزه و لزوم سیاستگذاری کالن و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی كشورمورد
تأکید قرار گرفت و برخی سازوکارهای اجرایی نیز ارایه شد .از آن جمله در بند (هـ) مصوبه مزبور به شماره
 34/1601مورخ  ،1378/12/7دبیرخانه شورای اقتصاد مکلف به تهیه الیحهای در این خصوص شد.
وزارت صنایع و معادن با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوردر تاریخ  1379/6/1پیشنویس الیحه
قانونی «راهکارهای اجرایی توسعه دریایی کشور» را در قالب پیشنویس تصویبنامه ( )7مادهای ،برای طی
مراحل تصویب ،ارائه نمودند .پیشنهاد مذکور در تاریخ  1379/6/28به سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و
صاحبنظران منعکس و نظرخواهی شد؛ پس از جمعبندی نظرات دریافتی ،الیحه مزبور در تاریخ 1383/4/6
به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد و در تاریخ  1383/4/9اعالم وصول شد .این الیحه با تغییراتی در تاریخ
 ،1387/2/15مش�تمل بر  11ماده و ش�ش تبصره ،در قالب سه گروه راهکار کلی به شرح زیر و تحت عنوان
«قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور» ،به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید:
الف) ماده یك و تبصرههای مربوط به آن :درخصوص تشکیل یک نهاد مالی و توسعهای تحت عنوان «صندوق
توسعه صنایع دریایی» ،برای مساعدت و پشتیبانی از فعاالن حوزه فعالیتهای دریایی به ویژه صنایع دریایی
اس�ت و شامل مس�ائل مربوط به موضوع و محدوده عملیات صندوق توسعه ،سرمایه اولیه ،اعضای مجمع
عمومی و منابع و سایر موارد مرتبط با آن نهاد مالی ،است.
ب) مواد ( )2تا ( )8قانون مذکور :دربرگیرنده حمایتها و بخش�ودگیهای الزم برای فعاالن عرصه دریایی
کشور بهویژه بهرهبرداران و محرکهایی برای رونق فعالیتهای دریایی است.
ج) ماده ( )9تا ( )11قانون :یک راهکار دائمی ،پویا و ریش�های را مطرح می س�ازد که تش�کیل ش�ورایی با
اختیارات کافی و مناسب ،به ریاست رییس جمهور و عضویت 9عضو از هیأت وزیران ،تحت عنوان «شورایعالی
صنایع دریایی کشور» میباشد .این شورا شامل شش وزارتخانه و دو معاونت رییس جمهور است تا ضمن
«تمرکز سیاستگذاریها» و «ایجاد هماهنگیهای الزم» در حوزه فعالیتهای دریایی ،به عنوان مرجع عالی،
مقررات روزآمد و مورد نیاز توسعه دریایی كشور را در آینده تصویب نماید .این قانون پس از تائید شورای
محترم نگهبان در تاریخ  ،1387/2/25توسط رئیس جمهور محترم به دستگاههای اجرایی كشور در تاریخ
 ،1387/3/5ابالغ شد .اگر چه این موفقیت تاریخی برای جامعه دریایی ایران بسیار با اهمیت و با ارزش است،
لیکن در آن برهه ،نبود مطالعات جامع و سند راهبردی (کالن) در این زمینه و وجود برخی ناهماهنگیها و
بخشینگریها ،موجب سپری شدن زمان نسبتا طوالنی برای تدوین و تصویب این الیحه شد.
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م��اه پس از تصویب قانون ،آئیننامه اجرائی آن را با
پیشنهاد وزارتخانههای صنای��ع و معادن ،بازرگانی
و سازم��ان مدیریت و برنامهری��زی كشور(معاونت
برنامهری��زی و نظ��ارت راهب��ردی رئیسجمهور)
تصویب كن��د از این رو دبیرخانه شورایعالی صنایع
دریای��ی کشور طی جلسات متعددی با نمایندگان
تاماالختیار دستگاهه��ای اجرایی مذکور ،آییننامه
اجرای��ی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را
تدوی��ن و نهایی كرد و ای��ن آییننامه سرانجام ،در
تاریخ  1388/8/9تصویب شد.
آییننامه اجرایی مزبور ،در تاریخ  1388/10/1توسط
مع��اون اول رئیس جمهور به كلی��ه دستگاههای
اجرایی كشور ابالغ شد.
همچنین بر اساس تبصره ( )1ماده ( )1این قانون،
اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی باید ظرف
م��دت دوماه پ��س از تصویب قانون ،ب��ا پیشنهاد
مشترك وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت
و برنامهری��زی كشور(معاونت برنامهریزی و نظارت
راهب��ردی رئیس جمهور) به تصویب هیأت وزیران
برس��د .لذا با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان
تاماالختی��ار وزارت صنای��ع و مع��ادن و معاون��ت
برنامهری��زی و نظ��ارت راهبردی رئی��س جمهور،
اساسنام��ه صندوق ،تدوی��ن و جهت تصویب برای
هیئت محترم دولت ارسال شد.
اساسنامه مذکور در کمیسیونهای فرعی و اصلی امور
اجتماع��ی و دولت الکترونیک هیئت دولت بررسی
ش��د و سرانجام در جلسه م��ورخ  1388/11/18به
تصویب هیئت وزیران رسید ودر تاریخ 1389/3/22
توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد.
سال  ،1390اولین سالی بود که شماره ردیف بودجه
شرکتهای دولتی ب��رای صندوق تعیین شد و لذا
امکان ج��ذب اعتبارات و بودجهه��ا از محل منابع
عموم��ی کشور برای صندوق فراهم شد .اما به رغم
پیگیریهای صن��دوق و وزارت صنایع و معادن ،در
بودجه سالهای  1390و  1391بخش کوچکی از
منابع مص��وب و تصریح شده در قانون ،مورد توجه
قرار میگیرد.
ای��ن رقم فقط جزئی از سرمایه اولیه آن بود و سایر
بودجههای حمایت��ی لحاظ نگردید .این ارقام فقط
درحد امور برنامهری��زی و راهاندازی اولیه شرکت و
تهیه رویهها و آئیننامههای مختلف و ارایه تسهیالت
بسیار محدود (برای تعمیرات شناورها) بوده است.
ب��رای بودجه س��ال  1392نی��ز پیگیریهای الزم
صورت گرفته است و امید است با توجه به مصوبات
اخیر شورایعالی صنایع دریایی کشور و توجه دولت و
مجلس ،کشور شاهد پیشرفت الزم در تحقق تأمین
اعتبارات سال جاری و سالهای بعد صندوق باشد.
تشکیل جلسات شورایعالی صنایع دریایی

هماهنگ��ی» الزم در جه��ت بهرهگی��ری كامل از جهت سیاستها ،برنامهها و تصمیمات متخذه.
ظرفیتهای كش��ور در حوزه فرابخش صنایع و امور ج.تهیه اسناد باالدست توسعه دریایی كشور
دریایی ،شورایعال��ی صنایع دریایی كشور با حضور تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی و
نظام نوآوری بخشی صنایع دریایی کشور و ارائه آن
اعضای زیر تشكیل میشود:
.1رئیس جمهور -رییس شورایعالی (و در غیاب وی به مراجع ذیربط در صورت لزوم.

معاون اول رئیس جمهور)
.2وزیر صنعت ،معدن و تجارت  -دبیر شورایعالی
.3وزیر راه و شهرسازی (وزیر راه و ترابری)
.4وزیر نفت
.5وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
.6وزیرجهادكشاورزی
.7وزیر امور اقتصادی و دارایی
.8معاون رئیس جمهور و رئیس س�ازمان حفاظت
محیطزیست
.9مع�اون برنامهری�زی و نظارت راهب�ردی رئیس
جمه�ور (مع�اون رئیس جمهور و رئیس س�ازمان
مدیریت و برنامهریزی)

بررس��ی راهكارهای جذب سرمایهه��ای داخلی و
خارجی در صنایع و ام��ور دریایی با رعایت قوانین
و مقررات مربوط.

هـ.رفع تعارضات و خالءهای قانونی

بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه امور دریایی
كشور و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط.
تعداد جلسات برگزار شده شورایعالی صنایع دریایی
کش��ور تا کنون شش جلسه ب��وده که در قالب سه
گروه مصوبه ابالغ شده است.

تصمیمات شورایعالی صنایع دریایی كشور پس از کمیس�یون راهب�ری (کمیس�یون تخصص�ی)
تأیید رئیسجمهور ،برای همه دستگاههای اجرایی شورایعالی صنایع دریایی کشور

کشور ،الزماالجراء خواهد بود.ضمنا بنا به درخواست
وزیر عل��وم ،تحقیقات و ف ّن��اوری و تصویب هیأت
وزی��ران ،وزارت علوم ،تحقیقات و ف ّن��اوری نیز در
جلسات این شورا حضور مییابد .همچنین به لحاظ
اختیارات قانونی و ارتباط کاری ،برخی دستگاههای
اجرایی غیرعضو از جمله وزارت کشور ،وزارت نیرو
و معاونت علم��ی و ف ّناوری رئی��س جمهور ،بانک
مرک��زی ،وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی در
جلسات شورایعالی دعوت شده و با سایر شوراهای
عالی کشور ،صاحبنظ��ران و تشکلهای غیردولتی
دریایی از جمله اتحادیه مالکان کشتی ایران ،انجمن
مهندسی دریایی ایران ،انجمن کشتیرانی و خدمات
وابسته ،انجمن توسعه دریامحور ،انجمن علوم و فنون
دریایی ایران ،دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی
و ....تعامل و همکاری الزم وجود دارد.
وظایف شورایعالی صنایع دریایی کشور

براساس تبصره ( )1ماده ( )2آئیننامه اجرایی ،مقرر
شده است ،شورایعالی یك كمیسیون تخصصی در
سطح معاون وزراء عضو به ریاست دبیر شورایعالی،
تحت عنوان «كمیسیون راهبری» داشته باشد .این
كمیسیون از آذر ماه  1388عمال فعالیت خود را آغاز
كرد كه حسب مورد ،از نمایندگان سایر دستگاههای
اجرایی و تشکلهای غیردولتی نیز برای حضور در
جلسات کمیسیون ،دعوت بعمل میآید.
جلسات كمیسیون راهبری با حضور دبیر شورایعالی
و وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت یا نماینده ایشان
تشکیل میشود كه دبیری این جلسات نیز بر عهده
رئیس دبیرخانه شورایعالی است.
تاکنون  15جلسه کمیسیون مذکور برگزار شده و
تصمیماتی در قالب  50فقره مصوبه نهایی شده که
تعدادی از آنها در شورایعالی تأیید و ابالغ شده است
و الباقی مراحل تصویب و ابالغ را میگذراند.
کمیسی��ون راهبری ب��ا حضور اف��راد زیر تشکیل
میشود:

ب��ه استناد ماده ( )2آیین نامه اجرای��ی و ماده ()9
قانون توسعه و حمای��ت از صنایع دریایی ،وظایف .1وزیر صنعت ،معدن و تجارت و دبیر شورایعالی -
رئیسکمیسیونراهبری
شورایعالی صنایع دریایی به شرح زیر است:
الف .سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی

سیاستگ��ذاری و ایجاد هماهنگ��ی الزم در جهت
بهرهگی��ری كامل از ظرفیته��ای كشور در بخش
صنای��ع و امور دریایی ،اتخاذ تصمیمات راهبردی و
نظارت ب��ر اجرای مصوبات در جهت رفع مشكالت
و موانع فعالیتهای ام��ور دریایی و صنایع مربوط؛
متناس��ب با نقش و جایگ��اه این صنعت در توسعه
اقتصادی ،اجتماعی ،دفاعی و امنیتی كشور.

ب .تقس�یم كار و حس�ن انجام وظایف هر یك از
دستگاههای اجرایی و نهادسازی در صورت لزوم

براساس ماده ( )9قانون توسعه و حمایت از صنایع هماهنگی بین دستگاههای اجرایی به منظور حسن
دریایی ،به منظور «تمركز سیاستگذاری» و «ایجاد انجام وظایف مرتبط با صنایع و امور دریایی كشور در
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د.بهب�ود فض�ای كس�ب و كار و تس�هیل
سرمایهگذاریها

.2رئیس دبیرخانه ش�ورایعالی -دبیر کمیس�یون
راهبری
.3نماینده رئیس جمهور و رئیس شورایعالی
 .4معاونین اعضای شورایعالی
 .5معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
.6مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی
.7مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
 .8نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
.9معاون وزیر کشور
.10معاون وزیر نیرو
.11معاون بانک مرکزی
.12سایر مدعوین حسب مورد

Marine Engineering
کارگروهه�ای تخصص�ی و گروهه�ای وی�ژه
شورایعالی صنایع دریایی کشور

براساس تبصره ( )1ماده ( )2آئیننامه اجرایی قانون
توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور و به منظور
بررسیهای دقیقتر و عمیقت��ر در تهیه مصوبات
كمیسی��ون راهبری ،با نظ��ر اعض��ای شورایعالی
چهار کارگ��روه تخصصی نیز در سطح مدیران كل
دستگاههای اجرایی كشور ،فعالیت خود را آغاز كرد.
در ای��ن راست��ا و در جلسه م��ورخ ،1390/10/22
به دستور ریی��س شورایعالی صنایع دریایی کشور
کارگ��روه دیگ��ری در زمین��ه مشاغ��ل دریایی و
سرمایههای انسانی ب��ه کارگروههای موجود افزوده
شد و تعداد کارگروههای شورایعالی به پنج کارگروه
رسید.

•كارگروه تخصصی امور اقتصادی و فنی
•كارگروه تخصصی امور پژوهشی و فناوری
•كارگروه تخصصی امور حقوقی و برنامهریزی
•كارگروه تخصصی امور مناطق و محیط زیست
•كارگ�روه تخصصی ام�ور آموزش ،س�رمایههای
انسانی و مشاغل دریایی

رؤسای كارگروههای تخصصی با نظر دبیر شورایعالی
از می��ان معاونین وزرای عضو ش��ورا (و تایید وزیر
مربوط��ه) ،به ص��ورت دورهای انتخ��اب و فعالیت
مینمایند.
در این راستا کارگروه تخصصی امور اقتصادی و فنی
ده جلس��ه ،کارگروه تخصصی امور حقوقی و برنامه
ری��زی و کارگروه تخصصی ام��ور مناطق و محیط
زیست هرک��دام هفت جلس��ه ،كارگروه تخصصی
مشاغل پنج جلسه و کارگروه تخصصی امور پژوهشی
و فناوری سه جلسه برگزار نمودهاند و تصمیماتی را
اتخاذ كرده اند.
تصمیم��ات کارگروههای تخصصی ب��رای طرح در
شورایعال��ی صنایع دریای��ی کشور ،ب��ه دبیرخانه
شورایعالی ارائه میگردد.
جلسات كارگروههای تخصصی ،با هدایت رئیس هر
كارگروه تخصصی و مساعدت دبیرخانه شورایعالی
برگزار میشود و همچنین هر یک از این كارگروههای
تخصصی عالوه بر پیگیری اهداف مندرج در قانون
و تصمیمات شورایعالی ،بر حسب نیاز و عنداللزوم،
اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی (فرعی) تحت
عنوان «گروه ویژه» مینماید .عناوین گروههای ویژه
که تاکنون تشکیل شده است:
•صنعت و فناوریهای دریایی
•تدوین بسته سیاستی رفع موانع تولید در صنایع
دریایی
•برنامهریزی و تدوین اس�ناد راهبردی توس�عه و
چشمانداز دریایی کشور
•تدوین ش�یوه اجرای تبصره ( )5م�اده( )1قانون
(موضوع ماده  34قانون برنامه چهارم توسعه)
•ج�ذب منابع صندوق توس�عه صنای�ع دریایی-

بررسی موانع حقوقی
•حقوق دریایی
•بیمهفعالیتهایدریایی
•پژوهش و فناوریهای دریایی
•آموزشهای دریایی
•فرهنگی و اطالعرسانی دریایی
•استانداردهایدریایی
•یکسانسازی اصطالحات قانونی دریایی
•شیالت و فعالیتهای وابسته
•توسعه معادن جنوبی کشور
•خدمات دریایی و آب و سوخت رسانی دریایی
•گردشگریدریایی
•جغرافیای توسعه و آمایش سرزمین
•محرومیتزدای�ی از جزایر و س�واحل و مدیریت
مناطقساحلی
•زیرس�اخت فضای�ی دادهه�ای مکان�ی دریایی
()MSDI
•محیط زیست دریایی و توسعه پایدار

شده که ب��ا ( )6جلسه شورایعال��ی و ( )15جلسه
کمیسی��ون راهبری ،جمع��ا ( )138جلسه رسمی
برگزار شده است:

 )1كارگ�روه ام�ور اقتصادی و فنی « »10جلس�ه و
گروههای ویژه آن ( )47جلسه جمعا ( )57جلسه
 )2كارگروه امور پژوهشی و فناوری «سه» جلسه و
گروههای ویژه آن( )3جلسه جمعا ( )6جلسه
 )3كارگروه امور مناطق و محیط زیس�ت «هفت»
جلس�ه و گروههای ویژه آن ( )11جلسه جمعا ()18
جلسه
 )4كارگ�روه امور حقوق�ی و برنامهریزی «هفت»
جلسه و گروههای ویژه آن ( )12جلسه جمعا ()19
جلسه
 )5كارگروه امور آموزش ،س�رمایههای انس�انی و
مشاغل دریایی «پنج» جلسه و گروههای ویژه آن
( )12جلسه جمعا ( )17جلسه

عالوه بر موارد فوق ،تعداد بسیاری جلسه دو جانبه و
چند جانبه و موردی نیز برگزار و نتایج جلسات مزبور
تصمیم��ات کارگروههای تخصص��ی برای تصویب به کارگروههای تخصصی ارسال شده است.
نهایی و ط��رح در شورایعالی صنایع دریایی کشور
ب��ه کمیسیون راهب��ری ارائه میشود .ب��ا توجه به عناوی�ن برخ�ی از تصمیمات مهم ش�ورایعالی
پیشنهادات ارسالی به دبیرخانه شورایعالی ،با دریافت صنایع دریایی کشور
حدود  300پیشنهاد ،موارد در دبیرخانه شورایعالی  -1طراحی و تدوین زیرساخت دادههای مكانمحور
جلسات هماندیشی نخبگان (کمیتههای مشورتی) و اطالعات دریایی ()MSDI
و گروههای وی��ژه کارشناسی و فرعی مورد بررسی  -2تهی��ه آمار و اطالعات توسع��ه دریایی و تدوین
قرار گرفته و تا کنون دهها مورد از آن به كمیسیون «شاخصه��ای توسعه دریایی كشور» برای تهیه «
راهب��ری شورایعالی ارسال شده است و نهایتا بیش اسناد راهبردی توسعه صنایع و امور دریایی کشور»
از  50فقره از آنها در كمیسیون راهبری شورایعالی  -3تسهیل در امور گمرکی بر اساس ماده ( )۵قانون
توسعه و حمایت از صنایع دریایی
نهایی شده است.
دبیری کمیسیون راهبری و نیز تشکیل گروههای  -4اولوی��ت تأمی��ن مال��ی پروژهه��ای دریایی در
ویژهفرعیبرعهدهدبیرخانهشورایعالیصنایعدریایی «شورای برنامه ریزی و توسعه» و «کارگروه اشتغال»
کش��ور میباشد و دبیرخان��ه مسئولیت هماهنگی استانهایساحلی
با روس��ای کارگروههای تخصصی ب��رای برگزاری  -5بوم��ی سازی و تأمین شناوره��ای تحت اجاره
جلس��ات آنها را دارد .نتایج جلس��ات کارگروههای دستگاههای اجرایی کشور و ارایه تضمین الزم جهت
تخصصی ،برای جمع بندی در کمیسیون راهبری و استفاده از شناورهای ایرانی
سپس شورایعالی صنایع دریایی کشور مطرح شده و  -6تأمین منابع مورد نی��از برای «صندوق توسعه
برای تایید نهایی و ابالغ به دفتر رئیس جمور و دفتر صنایع دریایی»
 -7شیوه واریز  10درصد هزینه حمل مایعات نفتی و
هیئت دولت ارسال میشود.
در ای��ن ارتباط تعداد شش جلس��ه شورایعالی در گازی وارداتی و صادراتی با توسط ناوگان غیرایرانی
حضور معاون اول رئی��س جمهور برگزار گردیده و  -8حمایت و پشتیبانی از تحقیقات دریایی از ارتقاء
طی آن عالوه بر تبیین اهمیت و جایگاه فعالیتهای استانداردهای دریایی و كاهش ریسكهای دریایی و
دریایی و لزوم اهتم��ام بیشتر دستگاههای اجرایی توسعه بیمه انواع مختلف فعالیتهای دریایی:
در این خصوص ،تصمیمات کارگروههای تخصصی •بیمه حمل و نقل مسافر دریایی
و كمیسیون راهبری بررسی شده است و مصوبات •بیمه ساخت و ساز و سازههای دریایی
نهایی ،بعضا با تجمیع و ادغام برخی از آنها ،در قالب •بیمه سرمایهگذاری و تأمین مالی كسب و كارها و
سه گ��روه مصوبه با توشیح رئیس جمهور و رئیس طرحهای دریایی
شورای عالی ،ابالغ ش��ده و تعدادی از آنها در حال •بیمه كار در دریاها
•بیمه حفاظت از مناطق و محیط زیست دریایی
بررسی بیشتر است.
از ای��ن رو ،تاكن��ون ( )32جلس��ه در كارگروههای •بیمه كشتیرانی و حمل و نقل بار دریایی
ی ویژه (فرعی)  -9تهیه و تدوین بستههای اجرایی توسعه دریایی
تخصص��ی شورا و در قال��ب گروهها 
شورا نیز بیش از ( )85جلسه به تفکیک زیر تشکیل در دستگاههای اجرایی کشور و شاخصهای مربوطه
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در قالب ماده  217برنام ه پنجم
« -10توسعه مشاغل دریایی» و رونق اقتصاد دریا و
احصاء سهم دریا در تولید ناخالص ملی در حوزههای
مختلف از جمله موارد زیر:
تهای وابسته و تدوین بسته حمایت
•شیالت و فعالی 
از صنعت شیالت
•توسع��ه معادن جنوب��ی کشور(شام��ل اکتشاف،
استخراج ،اج��اره ،صاردات از طری��ق دریا و غیره)
و تدوین بسته حمای��ت از توسعه معادن و صنایع
معدنیجنوبی
•توسعه ان��واع خدمات دریای��ی (شامل سوخت و
آبرسانی به شناورها ،شناورهای مسافری و تفریحی
و شناورهای خدماتی به صنعت نفت و گاز دریایی و
غیره) و تدوین پیشنویس مصوبه توسعه بانکرینگ
 -11احصاء نیازمندیهای کارفرمایان اصلی صنایع
دریای��ی و برنامهریزی برای رفع این نیازها از طریق
صنایع داخلی
 -12پیشبین��ی و تأمی��ن منابع مورد نی��از برای
راهاندازی و تأمین هزینههای «دبیرخانه شورایعالی
صنایع دریایی كشور» به ویژه تأمین هزینههای انجام
مطالعات و پژوهشهای الزم از جمله تهیه « اسناد
راهبردی توسعه صنایع و امور دریایی کشور»
شکل گیری و ایجاد دبیرخانه شورایعالی

با اب�لاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
کشور و براساس تبصره ( )1ماده ( )2آیین¬نامه
اجرای��ی قان��ون ،پ��س از تشکی��ل شورایعال��ی
صنای��ع دریایی کش��ور ،اولین رئی��س دبیرخانه
ش��ورای عال��ی ،در مهرم��اه س��ال  1387با نظر
دبیر شورایعالی (وزیر صنای��ع و معادن) انتخاب
شد و بدین ترتیب دبیرخان��ه شورایعالی صنایع
دریای��ی کشور فعالیتهای خ��ود را آغازكرد .در
مهرم��اه سال  1388این مسئولیت به یکی دیگر
از مش��اوران وزارتخان��ه مح��ول گردی��د که این
مسؤولیت همچنان ادامه دارد.
در ای��ن راست��ا و ط��ی این مدت تركی��ب اعضای
كمیسی��ون راهب��ری و كارگروهه��ای تخصص��ی
شورایعال��ی مشخص شده و كمیسی��ون راهبری،
كارگروهه��ای تخصص��ی ،گروههای وی��ژه و فرعی
تشكی��ل شده و جلسات آنها به طور مستمر برگزار
شده است .همچنی��ن دستورالعملهای اجرایی و
شرح وظایف دبیرخانه شورایعالی و ساختار سازمانی
آن و رؤسای کارگروههای تخصصی تعیین و اعالم
شده است.
در نهایت جلسات شورایعالی به صورت متناوب (به
طور متوسط سه جلسه درسال) با حضور معاون اول
رئیس جمهور برگ��زار شده و فرآیند تصمیمسازی
و تصمیمگیری در شورایعال��ی هموار شده است و
این ظرفیت در کشور بوجود آمده است که نظرات
ته��ای دریایی
کارشناس��ی شده در ح��وزه فعالی 
ب��ا سرعت بیشتری از مسیر این ش��ورا به تصویب
شماره  /111آبان مـاه  1392صفحه110

رسی��ده و با تأیید رئیس جمه��ور ابالغ شود .طرح نظارت بر اقدامات صندوق توسعه صنایع دریایی.
پیشنهادهای راهگشا با توجیهات دقیق اقتصادی و -اج��رای وظای��ف محول��ه از ط��رف شورایعالی و
فنی (کارشناسی شده) و استفاده هر چه بیشتر از این كمیسیون راهبری آن.
ظرفیت ،برای فعاالن دریایی در دستگاههای اجرایی
و استان��داران استانهای ساحل��ی ،موجب تقویت مهمتری�ن اقدام�ات انج�ام ش�ده در دبیرخان�ه
بیشتر جایگاه صنایع و امور دریایی و شورایعالی در شورایعالی
اجرایی شدن مواد قانون توسعه و حمایت از صنایع
کشور خواهد شد.
دریایی و آییننامه اجرایی آن از مهمترین اهداف و
اولویتهای کاری دبیرخانه شورایعالی بوده است.
وظایفدبیرخانهشورایعالی
ایج��اد س��از و کار الزم به منظ��ور تصمیم سازی در این راستا ،برخی از مهمترین اقدامات انجام شدهبه شرح زیر است:
صحیح در شورایعالی صنایع دریایی کشور.
دریاف��ت و تحلی��ل درخواسته��ا و پیشنهادات -1پیگیری و تصویب آییننامه اجرایی قانون توسعهدستگاههای مختلف و تهی��ه دستور كار و تنظیم و حمایت از صنایع دریایی
رون��د بررسی و تصویب موضوع��ات در شورایعالی -2اج��رای م��اده ( )1و تبصرههای مرب��وط به آن،
پیگیری و تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع
درچارچوب وظایف شورای عالی.
انجام بررسیهای الزم به منظور بازنگری قوانین و دریایی و تشکیل «صندوق توسعه صنایع دریایی»و پیگیری و تشكیل هیأت مدیره و مجمع عمومی
مقررات در حوزه صنایع و امور دریایی کشور.
بررس��ی راهکارهای ج��ذب سرمایههای داخلی و صندوق توسعه صنایع دریایی.خارج��ی و بررسی فرصته��ای سرمایهگذاری در -3اجرای م��اده ( )9تا ( )11قانون موضوع تشکیل
«شورایعالی صنایع دریایی کشور» و تدوین ساختار،
داخل و خارج از کشور.
تشكیل كمیسیون راهبری ،كارگروههای تخصصی ،وظایف و نمودار سازمانی شورایعالی صنایع دریاییگروههای ویژه و تدوین دستورالعملهای اجرایی و کشور و دبیرخانه شورایعالی در وزارت صنعت ،معدن
شرح وظایف و تركیب اعضای كمیسیون راهبری و و تجارت به طوری که امروزه روال و مسیر طبیعی
كارگروههای تخصصی شورایعالی و برگزاری جلسات خ��ود برای صدور مصوبات م��ورد نیاز فعالیتهای
دریایی را بدست آورده است.
آن.
ابالغ مصوب��ات شورایعالی و پایش مستمر اجرای  -4پیگی��ری تامی��ن مناب��ع الزم و بودجهه��ایپیشبینی شده برای صندوق توسعه صنایع دریایی
قوانین و مقررات مرتبط.
 برنامهری��زی و هماهنگی به منظ��ور تهیه اسناد و شورایعالی.راهب��ردی صنایع و امور دریای��ی در کشور و انجام اگرچه بخشی از منابع و بودجهها برای توسعه صنایع
دریایی تأمین شده و تخصیص یافته است ،ولی این
مطالعات الزم.
انجام مكاتبات و هماهنگی اجرایی بین وزارتخانهها ارقام با انتظارات و مناب��ع قانونی مطابقت ندارد .باو دستگاههای اجرایی در قلمرو صنایع و امور دریایی وجود پیگیریهای الزم و علی رغم تصویب بودجه
اختصاصی در دو سال اخیر ،در مرحله تخصیص آن،
کشور.
پیشبینی بودجه ساالنه مورد نیاز دبیرخانه و ارائه به دلیل وجود محدودیتهای مالی دولت و شرایطویژه در کش��ور در این سالها ،شورایعالی و صندوق
پیشنهاد به دبیر شورای عالی.
تهیه برنامههای كمیسیون راهبری و كارگروههای با عدم تحقق بودجهه��ای پیش بینی شده مواجهبودهاند.
تخصصی و ارائه به دبیر شورای عالی.
ایجاد ارتباطات بین وزارتخانهای اعضای شورایعالی  -5پیگی��ری اجرای تبصره ( )5م��اده ( )1قانون باو كمیسیون راهبری و كارگروههای تخصصی با سایر تدوین و تصوی��ب شیوه اجرای��ی تفکیک وظایف
سازمانهای غیر دولتی و بنگاههای اقتصادی كشور .حاکمیت��ی و تصدیگ��ری در ح��وزه فعالیتهای
جمعبندی و تحلیل شاخصها و اطالعات راهبردی دریایی (موضوع ماده  34قانون برنامه چهارم توسعهبه منظور بهرهب��رداری در شورایعالی و كمیسیون اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور).
-6تشکی��ل جلسات متع��دد دو یا چن��د جانبه و
راهبری و كارگروههای تخصصی.
تهی��ه پیشنویس سیاستهای كالن بین بخشی کمیتههای مشورتی و نیز جلسات هماندیشی.و اقدام��ات اجرایی و پیشنه��اد تقسیم مسئولیت  -7برگ��زاری جلس��ات کمیسی��ون راهب��ری و
کارگروههای تخصصی(  5کارگروه) و گروههای ویژه
بخشهایمربوطه.
تهیه گزارشات نظارتی و موردی و پایش برنامهها ( 20گروه)و پروژهه��ای اجرایی ،شناسایی مشكالت و موانع و -8نظ��ارت بر تدوین پیشنویس اسن��اد راهبردی
نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات الزم به شورای عالی ،توسعه صنایع و امور دریایی (فاز اول) توسط سازمان
مدیریتصنعتی.
كمیسیون راهبری و كارگروههای تخصصی.
-ایجاد هماهنگی و ارتباط با هیئت مدیره ،به منظور -9اصالح پیشنویس سند راهبردی توسعه صنایع و
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امور دریایی -ویرایش دوم
ناپذی��ر و ضروری است که پیشنه��اد الزم در این
 -10مشارکت و همکاری نزدیک با سایر دستگاههای خصوص به مراجع ذیربط ارایه شده است.
اجرایی در تدوین طرحها ،اسناد راهبردی و باالدست
و تصویب قوانین ،مقررات و آییننامههای مرتبط با شکلگیری صندوق توسعه صنایع دریایی
براساس ماده ( )1قانون توسعه و حمایت از صنایع
دریا در کشور.
 -11برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان حقوقی دریایی ،صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان یک
دستگاههای اجرایی عضو شورایعالی صنایع دریایی نهاد مالی جهت توسعه صنعت دریایی و حمایت از
کشور برای بررسی مفاهیم مندرج در قانون توسعه و فعاالن این حوزه ،تشکیل شده است.
حمایت از صنایع دریایی و مواد مرتبط در آئیننامه به موجب ماده ( )2اساسنامه صندوق توسعه صنایع
دریای��ی که در تاری��خ  1388/11/18به تصویب
اجرایی قانون مزبور.
-12برگزاری جلس��ات دورهای در مورد مواد ( )2تا هیئت وزیران رسیده ،در تاریخ  1389/3/22ابالغ
()8قانونکهدربرگیرندهحمایتهاوبخشودگیهایی گردیده است ،صندوق دارای شخصیت حقوقی و
استق�لال اداری و مالی و تابعیت ایرانی بوده و به
برای فعاالن عرصه دریایی کشور است با حضور:
•مدی��ران بخشهای مختلف دستگاهه��ای اجرایی صورت شرکت دولت��ی وابسته به وزارت صنعت،
ب��رای ایجاد هماهنگی الزم می��ان واحدهای تابعه معدن و تجارت (صنایع و معادن) ،اداره می شود.
وزارتخانههای عضو شورایعالی صنایع دریایی کشور فعالیت صندوق توسعه صنایع دریایی در ماههای
نظیر سازمان هواشناسی كشور ،سازمان نقشهبرداری پایان��ی س��ال  ،1389با انتخ��اب اعضای هیئت
كشور ،سازمان بنادر و دریانوردی ،سازمان گسترش مدیره و مدی��ر عامل ،آغاز ش��د .تجهیز منابع و
و نوس��ازی صنایع ایران ،سازم��ان زمینشناسی و ایج��اد ساختارهای مورد نیاز برای این نهاد مالی
اكتشاف��ات معدنی کشور ،سازمان شی�لات ایران ،از اولویتهای اصلی صندوق در فاز تاسیس است
شرکت ملی نفتکش ایران ،معاونین و مدیران ستادی که از جمل��ه میتوان به دریاف��ت ردیف بودجه
شرکتهای دولت��ی ،طراحی ساخت��ار سازمانی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
•مدیران كشتیسازیهای عمدتا بخش خصوصی و پیگی��ری تصویب آن در مراج��ع ذیربط و اخذ
پسته��ای سازمانی الزم و تدوین آیین نامههای
جهت بررسی مسائل و مشكالت آنها.
•مدیران شرکتهای بیمه ،در بخش خصوصی جهت مورد نیاز فعالیت صندوق اشاره نمود.
طبق نظر قانونگ��ذار ،این نهاد مالی باید توسعه
بررسی مسائل بیمههای دریایی.
• دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و تشكلهای غیردولتی صنعت دریایی را سرعت بخشیده و بتواند فاصله
درخص��وص توسعه صنای��ع و ام��ور دریایی و اخذ ایجاد شده با رقبای جهانی را تا حد امکان ،کوتاه
نماید .بر این اساس صندوق توسعه صنایع دریایی
پیشنهادات.
در این زمینه اقدامات الزم برای اجرا و اخذ مجوزها به عنوان یک شرکت تخصصی توسعهای معتبر،
و مصوب��ات تکمیل��ی ،از جمله تفاه��م با سازمان مرجع��ی برای تبدیل ظرفیته��ای بالفعل و نیز
امور مالیاتی ،سازم��ان بنادر و دریانوردی ،معاونت پتانسیله��ای دریایی کشور به منافع پایدار ملی
برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،وزارت است.
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت صنعت ،معدن و توسعه و رونق بازار صنایع دریایی و افزایش سهم
تج��ارت ،سازمان استاندارد ای��ران ،گمرک و همه این صنایع در تولید ناخالص ملی از اهداف اصلی
ذینفعان و تشکلهای مربوطه صورت پذیرفته است صندوق است.
و پیشرفتهای خوبی نیز بدست آمده است .لیکن ل��ذا ای��ن شرکت ب��ه م��دد بهرهگی��ری از توان
بدلیل گذشت زمان نسبتا طوالنی از تدوین الیحه و ثروتآفری��ن دریا ،ارزشآفرینی در این حوزه را با
شرایط جدیدی که بر محیط اقتصادی کشور حاکم رویکردی دانشبنیان و سرعت خواهد بخشید و
ش��ده است مانند هدفمندی یارانهها ،افزایش نرخ در این راستا اولویتهای اصلی صندوق توسعه در
ارز ،تورم و غیره ،همچنین بروز تغییراتی در قوانین گام نخست شامل موارد زیر بوده است:
و رویههای برخ��ی از این سازمانها ،اجرای برخی •پیگی��ری ام��ور تأسیس��ی شرک��ت و تدوی��ن
از مواد این قانون با دشواریهای حقوقی و قانونی آییننامههای داخلی و ارایه خدمات
• تدوی��ن سازوکار الزم برای ج��ذب منابع مالی
مواجه شده است.
البت��ه برخ��ی از دستگاههای اجرای��ی نیز بدلیل مندرج در قانون تأسیس
بخشینگری و ناآگاهی ،همک��اری الزم و یا توجه • تدوی��ن سازوکار الزم ب��رای جذب سرمایههای
مورد انتظار جامعه دریایی ایران را به مقوله دریا و انسانی کارآمد
مشکالت آن نداشت ه و به بهانه شرایط ویژه کشور• ،انج��ام مطالع��ات الزم ب��رای تحقق اه��داف و
ت�لاش الزم برای ایفای تعهدات خود نکردهاند .در مأموریتهای قانونی صندوق
این راستا اصالح و به روز رسانی برخی از مواد قانون •تدوین راهبردهای توسعهای و حمایتی صندوق
مزبور و نیز سایر قوانین و مقررات مرتبط اجتناب •انتخ��اب بازارهای هدف مناسب و مطالعات بازار

صنایع دریایی
•تدوین دستورالعمل الزم و اعطای تسهیالت به
تعمیرات شناورها و ساخت شناورهای کوچک
•پرداخت تسهی�لات به حوزه تعمیرات شناور به
عن��وان یکی از مهمتری��ن عوامل توسعه صنعت
دریایی در کشور
•پرداخت تسهیالت به حوزه شناورهای کوچک به
عنوان نقطه ورود مناسب به ساخت و ساز شناور
•توجه به بازار تجهی��زات و قطعات شناور و ایجاد
فاز اول بسترهای نرم افزاری مورد نیاز برای توسعه
این حوزه
•طراحی و ایجاد زیرساختهای نرم افزاری
•طراحی شیوه همکاری با بنگاههای مالی معتبر
داخلی (و خارجی)
• تفاهم و تعامل با بنگاههای تخصصی دریایی
صندوق در ای��ن سالهای اولی��ه تاسیس دچار
تالط��م زیادی شد و چال��ش بزرگ صندوق بجز
تامین مناب��ع مالی ،بحث تجمی��ع صندوقهای
تحت پوشش وزارت صنعت ،معدن و تجارت بود
که بدلیل مشخص نبودن آینده صندوق ،بسیاری
از اقدام��ات آغاز شده در صندوق را نزد نهادهای
تصمیمگی��ر و مخاطب��ان کند ی��ا کامال متوقف
میساخت.
خوشبختانه با تدبی��ر نمایندگان مجلس شورای
اسالمی این معضل جدی در حال برطرف شدن
کام��ل میباشد ولی در هر ص��ورت زمان را برای
بهرهمندی جامعه دریایی از برکات تأسیس آن باز
هم به تعویقانداخت.
نکته کلیدی« :امکان نقشآفرینی ممتاز دریا»

دستیاب��ی به توسعه دریایی کش��ور ،شرط الزم
و حلق��های مفقود ه در برنامهه��ای کالن توسعه
و پیشرف��ت ای��ران اسالمی است و ام��روز فراهم
ساختن امکان «نقشآفرینی ممتاز» فعالیتهای
دریایی در توسعه مل��ی و رشد اقتصادی کشور،
آنه��م در ی��ک تراز جهان��ی و ب��دون خدشه در
جایگاه سایر عرصهها و حوزههای راهبردی ملی،
ب��ا برنامهریزی و «سیاستگذاری» اصولی و متقن
(پرهی��ز از شتابزدگی و خامی) و ایجاد همسویی
و «هماهنگی» فرابخشی (پرهیز از بخشینگری و
خودمحوری) ،کامال در دسترس قرار دارد.
امید است ،ب��ا تدبیر دول��ت و همکاری مجلس
محترم وهم��ه دستگاهه��ای اجرای��ی و فعاالن
دریایی ،با استفاده از ظرفیتهای بکر و بی بدیل
دری��ا ب��رای مواجهه با چالشه��ای عمده کشور
اهتم��ام کاف��ی و اق��دام عملی و عاج��ل صورت
پذیرفته و تاثیر این اقدامات در حوزههایی مانند
اشتغال و سرمایهگذاری ،ارزآوری و ثروتآفرینی،
ارتقاء دانش و فن��اوری کاربردی ،توسعه متوازن
و محرومیتزدای��ی ،تعامل جهانی و بسط روابط
بینالمللی ،اقتدار و امنیت ملی نمایان گردد.
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بنیانگذار پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه:

امکان نجات بخشهایی از دریاچه ارومیه وجود دارد
بنیانگذار پژوهشکده آرتمیا و آبزی��ان دانشگاه ارومیه
با اشاره به تجربه نجات بخشهای��ی از دریاچه آرال با
اح��داث سدی بتونی به طول  11ه��زار و  500متر و
مدیری��ت دریاچه بزرگ نمک ایال��ت یوتای آمریکا بر
ب
امکان نجات بخشهایی از دریاچه ارومیه با تمرکز آ 
ورودی از جنوب دریاچه در پهنه ای به وسعت  100تا
 200کیلومترمربعتاکیدکرد.
دکتر ناصر آق ،عضو هیات علم��ی دانشگاه ارومیه در
گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت :نخستین گام
ب��رای نجات دریاچه ارومیه ،توجه به ضرورت مدیریت
علم��ی دریاچه است .وی ادام��ه داد :تشکیل کارگروه
نجات دریاچه ارومیه به دستور رییس جمهوری بعد از
نخستین جلسه هیات دولت از یک طرف دغدغه دولت
تدبیر و امید را در ارتباط با این زیست بوم باارزش نشان
می دهد که در واقع انعکاس دغدغه اصلی مردم منطقه
اس��ت و از طرف دیگر اهمی��ت موضوع نجات دریاچه
ارومیه و ارزشهای تاالبی ،اجتماعی و اقتصادی آنرا به
اثبات می رساند.
آق افزود :نخستین گام کارگروه می بایستی برنامه ریزی
و حرکت بس��وی مدیریت علمی دریاچه ارومیه باشد.
برای بنده و بسیاری از متخصصان کشور سئوال بزرگی
است که چ��را تاکنون مسووالن سیاسی کشور مساله
احیای دریاچه ارومیه را به یک تیم تخصصی دانشگاهی
واگ��ذار نکرده اند؟ درحالی که در تمام کشورهای دنیا
اعم از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه ،تحقیق و
ارائه راهک��ار درخصوص معضالت زیست محیطی به
دانشگاهها واگذار می شود چون هم به رفع مشکالت از
طریق علم اعتقاد دارند و هم به تواناییهای دانشمندان
خود اعتماد می کنند.
پای��ه گذار انجمن علمی آبزی پروری ایران گفت :بنده
از طرف بسیاری از متخصصان دانشگاهی از مسووالن
سیاسی کشور تقاضا می کنم قبل از اینکه فاتحه دریاچه
ارومیهبهطورکاملخوانده شود اختیاراتکاملبازسازی
آنرا به یک مرکز دانشگاهی قوی بومی (ترجیحا دانشگاه
ارومیه) بسپارند تا راهکارهای علمی کوتاه مدت برای
نجات دریاچه ارومیه ارائه کند.
وی با اشاره به اینکه نیازی نیست دولت راسا وارد چنین
مقوله ای شود ،اظهار داشت :باید به نقش خود به عنوان
حام��ی مالی و معنوی ب��رای حل مشکل عمل کند و
زیرساختهایاجراییبرایطرحهایپیشنهادیدانشگاه
را فراهم کن��د .دولت تدبیر و امید با هزاران مشکل به
مراتب بزرگتر در عرصههای ملی و بین المللی روبروست
که باید حل و فصل کند؛ لذا نباید خود را درگیر مسائلی
بکند که فقط با راهکارهای علمی به نتیجه می رسد.
درگیر شدن دولت با مشکالتی نظیر دریاچه ارومیه تنها
باعث زیر سوال رفتن دولت شده و عدم موفقیتش در
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حل مشکل باعث سرافکندگی آن در بین ملت می شود.
از طرف دیگر نباید نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی
کشور را به عنوان بازوان علمی دولت نادیده گرفت.
آق تاکی��د کرد :تیم تخصصی دانشگ��اه ارومیه تحت
مدیریت یک محقق توانمند قابلیت آنرا دارد تا با استفاده
از تخصص ،توانمندیها و تجربیات اعضای هیات علمی
خود و از طریق مشارکتهای فکری و عملی متخصصین
داخل��ی و خارجی در کوتاه ترین زم��ان و با کمترین
هزینه به مشکل دریاچه ارومیه رسیدگی و در راستای
احیای آن برنام��ه ریزی علمی کند لذا بنده پیشنهاد
می کنم طب��ق قوانین موج��ود در کشور مسئولیت
حفاظت از تاالبهای کشور همچنان که هست به عهده
سازمان حفاظت محیط زیست کشور باشد و سازمان
طی قراردادی ماموریت ویژه نجات دریاچه ارومیه را با
اختیارات تام به دانشگاه ارومیه واگذار کند به طوریکه
در آینده هیچ مسئولیتی متوجه سازمان و دولت نباشد.
سازمان با تعیین ناظرین داخل��ی و خارجی می تواند
بر نحوه اجرای ماموریت توسط دانشگاه ارومیه نظارت
نماید و دانشگاه ارومیه هر شش ماه یکبار با برگزاری یک
همایش ملی یا بین المللی نتایج اقدامات خود را ارائه و
مورد نقد و بررسی متخصصین از کل کشور و همچنین

تصویر دریاچه بزرگ نمک آمریکا با دو قسمت کامال مجزا

از مراکز علمی بین المللی قرار دهد.وی با اشاره به گام
دوم اساسی و حیاتی برای نجات دریاچه اظهار داشت:
اجرای فاز اول احیای بخشی از دریاچه ارومیه از طریق
مدیریت آبهای ورودی گام دوم بسیار اساسی و حیاتی
در راستای نجات دریاچه است.
آق ادامه داد :دریاچه ارومیه توسط جاده شهید کالنتری
تقریبا به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است.
اکثر رودخانههای بزرگ و پر آب از جنوب دریاچه به آن
می ریزند ولی از آنجاییکه عمق شمال دریاچه بیشتر
قسمت جنوبی است آب ورودی از جنوب نیز به طرف
شمال حرکت می کند لذا اثرات کم شدن آب دریاچه
ارومیه را در جنوب دریاچه بیشتر مشاهده می کنیم.
وی افزود :می��زان آب در دریاچه ارومیه بسیار کاهش
یافته و ادامه روند کنونی باعث خواهد شد جنوب دریاچه
به جز بخش کوچکی در زیر پل تا پایان شهریور سال
آینده خشک شود و شمال دریاچه نیز بیش از سه ،چهار
س��ال دوام نخواهد آورد .فقط یک اقدام بسیار سریع و
مؤث��ر می تواند با احیای بخشی از دریاچه از ادامه روند
خشک شدن سریع آن جلوگیری کند و امید را به دل
مردم و مسووالن برگرداند .این اقدام سریع چیزی نیست
جز مدیریت و حفظ آبهایی که همه ساله از طریق آبهای
روان وارد دریاچه ارومیه می شوند.
عضو هی��ات علمی دانشگاه ارومیه اظه��ار داشت :اگر
از آمارهای بلن��د و میان مدت که نشانگر ورود مقادیر
کاف��ی آب به دریاچه ارومی��ه است ،صرف نظر کنیم،
طب��ق آمارهای رسمی طی چهار سال گذشته به طور
متوس��ط ساالنه حدود یک میلی��ارد مترمکعب آب از
طریق روان آبها وارد نیمه جنوبی دریاچه ارومیه شده
است ولی میزان آب دریاچه ارومیه در پایان شهریور هر
س��ال نسبت به سال پیش کاهش نشان می دهد .این
بدین معن��ی است که تبخیر از سطح دریاچه بیش از
میزان ورودی است؛ لذا ضروری است آبهای ورودی از
جنوب دریاچه به جای اینکه در پهنه ای به وسعت بیش
از 2000کیلو متر مربع با عمق متوسط 10تا15سانتی
متر پخش شده و در مدت کوتاهی تبخیر و از دسترس
خارج شود در منطقه ای کوچکتر به وسعت حدود 100
تا  200کیلومتر مربع با عمق سه تا چهار متر متمرکز
شود .بدین ترتیب به راحتی می توان با کاهش تبخیر
سطحی به میزان حدود  90درصد از هدر رفتن آبهایی
که در حال حاضر به طور طبیعی وارد دریاچه می شوند
جلوگیری کرد و بخشی از دریاچه ارومیه را به عنوان فاز
اول طرح احیای جام��ع دریاچه ارومیه نجات داد و به
شکوفایی دوران قبل از خشکسالی رساند.
موسس پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه افزود:
کنوانسیون رامسر به وضوح در خصوص استفاده بهینه
از تاالبها برای بهبودی معیشت مردمی که در پیرامون
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تاالب زندگی می کنند اشاره می کند؛ لذا سرمایه گذاری
دولت برای احیای دریاچه ارومیه باید با تاکید بر بهبودی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه صورت گیرد
و برای تحقق این مه��م باید از تجربه سایر کشورها و
مدلهای به کار رفته استفاده کرد.
وی با بیان اینکه آرتمیا کلید حل معمای دریاچه ارومیه
است به ایسنا گفت :به وجود آوردن شرایط بهینه برای
بازس��ازی ذخایر آرتمیا و شکوفا ک��ردن جمعیت آن
زنجیره حیات و تنوع زیستی را در دریاچه ارومیه احیا
و بازگشت مجدد پرندگان بومی و مهاجر را به دریاچه
تضمین خواهد کرد؛ بدین ترتیب اجرای هر فاز از طرح
جامع نج��ات دریاچه ارومیه در واقع بخشی از دریاچه
ارومیه را با تمامی ویژگیها و ارزشهای ملی و بین المللی
آن احیا خواهد کرد.
آق ادام��ه داد :با شکوفا کردن آرتمیا در بخشهای احیا
شده م��ی توان درخصوص استفاده بهین��ه از دریاچه
ارومیه جهت بهبودی وضعیت معیشتی مردم منطقه
بر اساس دستورالعملهای کنوانسیون رامسر و در قالب
برنامه توسعه پایدار اقدام کرد .به ازای هر منطقه 100
کیلومترمربعی احیا شده ساالنه می توان حداقل هزار تن
توده زنده و  120تن سیست آرتمیا تولید کرد .عملیات
صید ،عمل آوری ،بسته بندی و فروش داخلی و صادرات
آرتمیا می تواند برای حدود  200نفر اشتغال و ساالنه
حدود  10میلی��ون دالر درآمد برای دولت ایجاد کند؛
بنابراین احیای مرحله به مرحله دریاچه ارومیه عالوه بر
بازسازی اکوسیستم طبیعی آن فصل جدیدی از مبحث
توسعهاقتصادیواجتماعیمنطقهرامبتنیبرشکوفایی
دریاچه ارومیه خواهد گشود به طوریکه مردم منطقه نیز
ب��ا شور و شوق فراوان در تم��ام مراحل اجرای طرح از
دولت حمایت و برای اجرای فازهای بعدی در کنار دولت
قرار خواهند گرفت.
وی در ادام��ه دو مثال تاریخ��ی در ارتباط با مدیریت
دریاچهه��ای ش��ور بزرگ دنی��ا را بیان ک��رد و گفت:
در ابت��دای قرن بیست��م دریای آرال  67ه��زار و 499
کیلومتر مربع (بیش از  10برابر دریاچه ارومیه در پرآب
ترین زمان) وسعت داشت و حج��م آب آن هزار و 89
کیلومترمکعب ( 34برابر حجم آب دریاچه ارومیه) بود.
ش��وری آب آن  10گ��رم در لیتر بود و  20نوع ماهی و
 200نوع بی مهرگان مختلف در آن زندگی می کردند.
روند خشک ش��دن دریای آرال به دالیل مختلفی که
بی شباهت به دالیل منجر به بح��ران دریاچه ارومیه

نیست از دهه 1960شروع شد .دولت مسوولیت مطالعه
و احی��ای آنرا به انستیتوی علوم جانوری آکادمی علوم
روسیه سپرد .متخصصان آن مرکز پس از مطالعه دقیق
و همه جوانبه نهایتا پیشنهاد دادند با احداث یک دیوار به
طول  11هزار و  500متر بخش شمال دریاچه را تحت
عنوان آرال کوچک از بخش اصلی آرال جدا کنند و آب
رودخانه سیر دریا را به آن قسمت هدایت کنند .آنها با
اجرای آن طرح با حمایت مالی بانک جهانی ( 62میلیون
دالر) و دولت قزاقستان ( 21.3میلیون دالر) موفق شدند
آرال کوچک را ب��ه ابعاد بیش از  4300کیلومتر مربع
احیا کنند و ضم��ن بازسازی تنوع زیستی آن ،مجددا
باعث شکوفا شدن زندگی اقتصادی مردم منطقه شدند.
برنامههای بعدی آنها در ارتباط با احیای فازهای بعدی
نیز توسط محققان همان مرکز اجرا و یا در دست اجرا
است که در نهایت منجر به احیای بخشهای بزرگتری
از دریای آرال می شود .وی دریاچه بزرگ نمک آمریکا را
نمونه دیگری از مثال تاریخی برای مدیریت دریاچههای
شور بزرگ دنیا عنوان کرد و افزد :دریاچه بزرگ نمک
ایال��ت یوتای آمریکا  4400کیلومتر مربع وسعت دارد
و حج��م آب آن مع��ادل  19میلیارد مترمکعب است.
حداکثر طول و عرض آن به ترتیب  120و  45کیلومتر
اس��ت و عمق متوسط آن  4.90متر است .این دریاچه
 1283متر باالتر از سطح دریاهای آزاد واقع شده است.
یک پل چوبی برای عبور قطارهای سبک در سال1904
روی دریاچه بزرگ نمک ساخته شد که تا سال 1959

مورد استفاده قرار می گرفت.
آق ادامه داد :به علت افزایش فعالیتهای اقتصادی از یک
طرف و برنامه ریزی برای بهره برداری بهینه از دریاچه
بزرگ نمک ،ساخت یک جاده کامل با سه سرریز کوچک
 100تا  150متری در سال  1957آغاز و در سال 1959
کامل شده و مورد بهره برداری قرار گرفت .برای ساخت
این جاده  50میلی��ون دالر هزینه شد .از آن تاریخ پل
چوب��ی بال استفاده ماند تا اینکه در سال  1993به طور
کامل تخریب شد .نظر به اینکه اکثر رودخانههای منتهی
به دریاچه از جنوب وارد آن می شوند ساخت جاده باعث
شد دو اکوسیستم تقریبا متف��اوت ایجاد شود .شمال
دریاچ��ه با شوری باالت��ر از  250گرم در لیتر و جنوب
دریاچه با شوری ح��دود  100گرم در لیتر .با توجه به
شرایط پیش آمده چندین شرکت بزرگ برای استحصال
امالح مختلف با ارزش در حاشیه بخش شمالی دریاچه
مستق��ر شده اند که ارزش تولیدات ساالنه آنها به 200
میلی��ون دالر بالغ می شود .تکثیر آرتمیا نیز به میزان
بسیار زیاد در ناحیه جنوبی دریاچه انجام می گیرد و از
این رو تعداد  26شرکت برای صید ،عمل آوری و صادرات
سیست آرتمیا پس از اخذ مجوز از سازمان حیات وحش
آمریک��ا در آن منطقه مستقر و به فعالیتهای اقتصادی
مشغول شده اند که درآمد ساالنه آنها برابر  100میلیون
دالر است .مسوولیت مطالعه مستمر دریاچه بزرگ نمک
به عهده سازمان حی��ات وحش آمریکا ،دانشگاه یوتا و
انجمن زمین شناسی آمریکا است.

تصویر پل چوبی ساخته شده روی دریاچه بزرگ نمک
آمریکا در سال 1904

سد بتونی ایجاد شده برای جدا کردن آرال کوچک از بدنه
اصلی دریای آرال

تصویر جاده قطار رو احداث شده روی دریاچه بزرگ نمک
آمریکا (مشابه میانگذرشهید کالنتری دریاچه ارومیه)

چگونگی تغییرات کمی
و کیفی آب آرال طی
پنج دهه
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سیستمسوختگیریکشتی

FUEL OIL BUNKERING AND TRANSFERING SYSTEM
سیستمه��ای موجود در
یک کشت��ی را میتوان به
سه قسمت اصلی عرشه و
پل فرماندهی ،ماشینآالت
و بار تقسی��م کرد.هریک
از ای��ن قسمته��ا دهه��ا
*
سیروس سیلتان
سیستم پیچیده دارند که
هرکدام بصورت مستقل و یا وابسته ارائه خدمات
مینمایند.ب��رای مث��ال میت��وان سیستمهای
تعادل ،سوخت ،خنکک��اری ،آب خوراکی ،آب
دریا ،روغنکاری موتور اصلی و ماشینآالت فرعی
و سیستمه��ای الکتریک��ی و  ...و دهها سیستم
دیگ��ر در کشتی نام برد.از این پس سعی بر این
است که در هر ماهنام��ه یکی از این سیستمها
را بطور خالصه بررس��ی کرده تا بتوان با ویژگی
ساختمانی و مکانیکی هریک از آنها آشنا شد.
سوختگی��ری یکی از مهمتری��ن عملیاتهای یک
کشت��ی میباشد که ممکن اس��ت در هر جایی
از دنی��ا ،در سفرهای مختلف و یا چندین مرتبه
در ی��ک سفر انج��ام شود.به همی��ن دلیل برای
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این شماره سیست��م سوخت انتخاب شده است .مشخ��ص شود .با توجه به اینکه ابتدا سوخت به
سیستم سوخت که ب��ه دو بخش سوختگیری
( )bunkering systemو سیست��م سوخت موتور تنظی��م و سپس یک��ی از دریچهه��ای ورودی
اصل��ی ( )oil manifold( Main Engine Fuel Oil Serviceک��ه در دو سم��ت کشتی و در
 )Systemتقسی��م میش��ود.در ادام��ه شک��ل قسم��ت میانی قرار دارد باز میشود.تغییر مسیر
سیست��م سوختگیری و انتقال سوخت یک تانکر سوخت ورودی برای تانکهای ذخیره باید فقط
ک�لاس  Hآمده است.ی��ک کشتی ب��ا توجه به ب��ا باز و بسته کردن ولوه��ا صورت گیرد و نباید
موقعیت و یا نوع ماشی��نآالت از دونوع سوخت از پمپهای نش��ان داده شده در شکل استفاده
سبک (گازوئیل) و سنگی��ن ( )Heavy Fuel Oilشود و این پمپها در طول عملیات باید خاموش
استفاده میکن��د که خود میتواند معمولی و یا باشن��د (مگر در م��وارد اورژانس��ی) در غیر این
کمسولفور باشد.هریک از کمپانیها با تبعیت از صورت محاسبه مقدار سوخ��ت خریداری شده
 )ISM (International Safety Managementبسیار مشکل خواهد بود.این پمپها سه وظیفه
چکلیستهای��ی را آم��اده کردهان��د که خدمه دارند:
کشتی باید مطابق ب��ا آن ،گامبهگام پیش رفته  -1همیشه توصی��ه میشود سوخت قدیمی که
و عملی��ات سوختگیری را انجام دهند.عالوه بر در کشتی وجود دارد را با سوخت جدید مخلوط
آن همه افرادی که در این عملیات شرکت دارند نکرده و قبل از عملیات باید سوخت قدیمی را با
بای��د  Bunkering planeو  Risk assessmentرا کمک این پمپها به یک تانک منتقل کرد.
مطالعه کرده تا خطرات احتمالی هنگام سوخت  -2پس از اتمام سوختگیری باتوجه به وضعیت
گیری را به حداقل رساند.وظایف هریک از افراد تع��ادل و تریم کشتی انتقال سوخت بوسیله این
برای زمانهای قبل ،حین و بعد از عملیات باید پمپه��ا میان تانکه��ای مختلف ص��ورت گیرد
ک��دام تانک منتقل خواه��د شد،ولوها ()Valve

Marine Engineering
(.)internal transferring
 -3سوخت مورد نیاز برای مصرف موتورها پس
از عبور از فیلت��ر از طریق این پمپ ها به تانک
میانی ( )settling tankانتقال می یابد تا د ر آنجا
ته نشی��ن شود .این تانک د ارای نشانگرهای د ما
و سطح مایع می باشد .پس از این تانک سوخت
وارد تصفیه کنند و سپس آماد ه مصرف می شود
ک��ه از این مرحله به بعد را د ر سیستم سوخت
موتور اصلی د ر شماره های بعد بررسی خواهیم
کرد .
یک تانک دیگر ب��ه نام تانک سرریز (Overflow
 )Tankوجود دارد.سوخ��ت اضافی موتور اصلی
و ی��ا ژنراتورهای ب��رق و یا نشتیهای قسمتهای
مختلف و یا سرریز تانکهای مختلف (مانند تانک
میانی که در شکل نشان داده شده) و یا شیرهای
تخلیه تانکه��ا وارد این تانک میشود .این تانک
باید قبل از آغاز عملیات خالی باشد تا در صورت
سرریز هریک از تانکها در طول عملیات سوخت
وارد آن شده و زمان کافی برای عیبیابی و حل
مشکل وجود داشته باشد .سیستم سوختگیری
که برای ی��ک کشتی طراحی میش��ود باید به
گون��های باشد که بت��وان سوخ��ت را در داخل
کشتی ،به هری��ک از تانکهای دلخ��واه انتقال
داد (یعن��ی دارای قابلیت internal transferring
باشد) .ولوهای موجود ب��ا توجه به محل کاربرد
آنها و ویژگیهای مکانیکی در آن محل میتوانند
یکسویه و یا دوسویه باشند.
خطرات و مشکالت احتمالی:

 -1مق�دار س�وخت :با توجه ب��ه هزینه باالی
سوخ��ت ،اینکه چه مقدار سوخ��ت وارد کشتی
شده بسیار مهم است.مقدار سوخت وارد شده به
کشتی از دو طریق اندازه گیری میشود.
الف) یک کنتور باید در کنار پمپ باشد و مقدار
را مشخص کند.
ب) قبل و بعد از عملیات تمامی سوخت موجود
در مخازن هر دو کشتی دهنده و گیرنده سوخت

باید به دقت اندازهگیری ،ثبت و به امضای طرفین
رسیده باشد.و از این طریق مقدار سوخت منتقل
شده محاسبه گردد.
-2کیفی�ت س�وخت :کیفیت سوخ��ت مورد
استف��اده در کشتی باید مطاب��ق با MARPOL
باشد.ب��ه همین دلیل بای��د از سوخت خریداری
ش��ده نمونهب��رداری کرد .نمون��ه گرفته شده را
بای��د در ظرفه��ای مخصوصی ریخت��ه و هریک
از آنه��ا را بای��د در اختی��ار یک��ی از نمایندگان
فروشنده،خریدار،آزمایشگ��اه و  MARPOLقرار
داد.این نمونه سوخ��ت باید چهار ویژگی داشته
باشد:
ال��ف) دستگاه نمونهگیری بای��د در کنار دریچه
ورودی کشتی گیرن��ده ی سوخت و قبل از ولو
اصلی ورودی سیستم باشد.
ب) نمونهگی��ری در تمام طول مدت سوختگیری
انجام شود و از نمونهگیریهای مقطعی پرهیز شود.
ج) درب ظرفه��ای نمونه پلمپ ش��ود تا قابل
تغییر و یا دستکاری نباشد.
د) شماره پلمپها در برگه خرید سوخت نوشته
و به امضای طرفین رسیده باشد.
 -3آلودگی نفتی :سومین خطر آلودگی نفتی

اس��ت که ممکن اس��ت بدلی��ل ترکیدگی لوله،
سرریز شدن تانکها ،خطای انسانی و یا هر دلیل
دیگری اتفاق افتد.
 -4آتشسوزی :قبل از عملیات تمامی وسایل
اتفای حری��ق را آماده کرده ت��ا در صورت لزوم
سریعا استفاده شود .چند نکته پایانی:
 -1مقام��ات بن��دری بای��د از انج��ام عملی��ات
سوختگی��ری مطل��ع باشند تا درص��ورت بروز
هرگونه مشکل سریعا ارائه خدمات نمایند.
 -2در تم��ام طول عملیات نمایندگان دو کشتی
بای��د با ه��م در ارتباط باشند ت��ا درصورت بروز
حوادث عملیات را کند و یا قطع نمایند.
 -3تمامی وسای��ل محدود کننده آلودگی نفتی
در دست��رس و آماده باشد ت��ا در صورت نشت
سوخت به دریا سریعا استفاده شوند.
 -4تمام��ی Scupperه��ای روی عرش��ه بست��ه
باشند.
-5تمام��ی این عملیات بر طب��ق  check listو
 bunker planeانجام شود.
 -6قبل از آغاز عملیات تمامی خطرات احتمالی
درنظ��ر گرفته و راههای مقابل��ه و یا کاهش آنها
پیشبینی شوند.
 -7بعد از پر شدن یک تانک و بسته شدن ولوها
تا پایان عملیات ،میزان سوخت موجود در تانک
اندازهگی��ری شود تا هیچگون��ه خطر سرریزی و
آلودگی نفتی وجود نداشته باشد.
 -8تمام��ی دریچهه��ای ورودی ( )manifoldبه
غیر از دریچ��ه مورد استفاده باید عالوه بر بسته
بودن ولوها ،با صفح��ات فلزی و آببندها کامال
بسته و اصطالحا  blankشوند.
 -9سوخ��ت گی��ری را ابتدا با سرع��ت کم آغاز
نموده و رفتهرفته سرع��ت را به ماکزیمم رساند
همچنی��ن فشار موجود در لولهه��ا نباید از 4.4
بیشتر شود.
* عضو کمیته دانشجویی انجمن و  دانشجوی
دانشکده علوم دریایی صنعت نفت

Taking bunker risk assessment
Type of control

Assigning
designated
engineer as
supervisor

safeguard
Safety check List must be filled. Always starting
bunkering by Low Rate. Use proper gasket for
connection. Pipe line & valves to be maintained
in good order.
Proper bunker plan with piping diagram to
be made fully aware to the personnel before
bunkering.
Wear proper safety gear.

consequence
Pollution
Fire
Injury

Explosion

Risk statement
Fuel oil spillage during
bunkering

1

Pollution
Damage

Improper knowledge
of piping system

2

Delay
Injury

Slips or falls of
personnel

3
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تأسیسات LNGشناور و امکان دستیابی به ذخایر دورافتاده

در حال حاضر گاز طبیعی بعد از نفت و ذغال سنگ قابلیت حم��ل آن در مسافتهای طوالنی افزایش تأسیسات  LNGشناور

رتبه س��وم را در سبد انرژی دنیا به خود اختصاص
داده است .در میان سوختهای فسیلی ،گازطبیعی
به مراتب دی اکسید کربن کمتری تولید میکند ،به
همین دلیل به عنوان تنها منبع انرژی شناخته شده
است که میتواند انتشار دی اکسید کربن را در میان
مدت کنترل کرده و نگرانیهای زیست محیطی در
خصوص تغییرات آب و هوایی را کاهش دهد.
باید توجه داشت که انرژیهای تجدید پذیر همچون
انرژی خورشیدی و باد ،اگرچه دارای پتانسیل بالقوه
باالیی هستند اما تنها در دراز مدت اثرگذار خواهند
ب��ود .سالها زم��ان مورد نیاز است ت��ا انرژیهای
تجدید پذیر بتوانند نقش عمده ای در جایگزینی
منابع فعلی سوخت ایفا کنند .مصرف جهانی گاز به
سرعت در حال افزایش است و پیش بینی میشود
در بازه زمانی  ٢٠٢٠تا  ٢٠٣٠مصرف آن از مصرف
نفت پیشی گی��رد که منجر به توسعه قابل توجه
تجارت گاز شده و در نتیجه تغییرات عمده ای در
روشهای انتقال گاز از مبدا به بازارهای مصرف به
وجود خواهد آمد.
بازاره��ای گاز طبیعی ک��ه در گذشته منحصر به
مص��ارف داخلی و یا انتقال ب��ه بازارهای همسایه
توس��ط خط لوله بوده است با ورود تکنولوژیهای
مایعسازی گاز طبیعی وامکان انتقال آن به صورت
مایع ،به سراس��ر دنیا گسترش یافته است .بر این
اساس پیش بینی میشود تا سال  ٢٠٢٠میالدی،
حدود  ٢٠درصد تجارت جهانی گاز به صورت مایع
انجام گیرد.
عامل دیگری که منجر به افزایش تمایل به انتقال
گاز در مسافته��ای طوالنی شده ،رشد تقاضا در
منطقه آسیای دور است .منابع انرژی در این منطقه
در مناط��ق دور افتاده قرار دارن��د و بسیار ناکافی
هستند.از طرف دیگر به دلی��ل وجود کشورهای
صنعتی همانند ژاپن و ک��ره و از سوی دیگر رشد
سریع صنعتی سایرکشورهای منطقه مثل چین و
هند در سالهای اخیر ،سطح تقاضا بسیار باالست.
در نتیجه تمایل جهانی به تجارت  LNGبه دلیل
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یافت��ه است و بازاری ف��را روی صنعت  LNGقرار
گرفته که انتقال گاز آن با خط لوله دور از دسترس
اس��ت .در ضمن جهت گیری مص��رف به سمت
کشورهای صنعتی صاح��ب سرمایه مانند برخی
کشورهای اروپایی ،ژاپن ،کره و غیره حاکی از تمایل
انتق��ال فن آوری و سرمایهگ��ذاری آنها در صنایع
مایعسازی گاز است.
توجه به صنعت  LNGو انعطاف پذیری باالی آن
در انتخاب بازار هدف ،برای کشورهایی مثل ایران
که دارای ذخایر قابل توجه گاز است ،منجر به تنوع
بخشی در صادرات گازمیشود که این موضوع هم
از نظر استراتژیک و هم از بعد درآمدزایی ،اهمیت
بسیار باالیی دارد.
ب��ر اساس آخرین برآوردها کشور ایران با دراختیار
داشتن ذخایر گازی معادل ٣٣,٦تریلیون مترمکعب
گاز در جهان دارای رتبه نخست است ،از نظر تولید
نی��ز در رتبه سوم جهانی قرار دارد ،در همین حال
نتوانسته است سهم قابل توجهی در تجارت جهانی
گاز داشته باشد.
متاسفانه تا به ح��ال در ورود به صنعت  LNGدر
ایران تعلل و تاخیر بسی��اری شده است .اگرچه از
اوایل دهه  ٨٠شمسی پیگیری چند طرح  LNGبا
سرمایهگذاری خارجی در شرکت ملی نفت ایران به
تصویب رسید ،اما به دلیل عدم اتفاق نظر در لزوم
بهره گیری از کاالی استراتژیک  LNGنزد تصمیم
گیرندگ��ان مربوطه و مطرح ش��دن موضوعاتی از
قبیل توسعه داخلی صنعت گاز و عدم صدور آن یا
اقتصادی نبودن آن در مقایسه با خط لوله ،توسعه
صنع��ت  LNGبا سرعت الزم ب��ه پیش نرفت ،تا
اینک��ه در نهایت با تشدید تحریمهای غیر قانونی
متوقف شد .هزینه ساخت تأسیسات  LNGکه در
س��ال  ٢٠٠٠به حدود ٢٠٠دالر در هر تن رسیده
بود(،هزینه ساخت عمان  )LNGتنها به فاصله چند
سال به دلیل توسعه اقتص��ادی کشورهایی نظیر
چین و هند که منجر به کمبود مواد خام و باال رفتن
قیمت فوالد و سایر مواد اولیه ،کمبود نیروی ماهر
و افزایش نرخ پیمانکاران شد ،به حدود ١٢٠٠دالر
در تن رسید؛ این افزایش قیمت در حقیقت هزینه
از دست دادن زمان است.
صنعت  LNGنی��از به سرمایهگذاری اولیه باالیی
دارد ،اما با توجه به تقاضای روزافزون آن در دنیا،
این سرمایهگذاری در مدت کوتاهی برگشت داده
شده و سریعا سودآور میشود ،همچنان که تا به
حال برای تمام کشورهایی که در این صنعت وارد
شده اند همی��ن گونه بوده است .به عالوه تمایل
ب��ه تامین سرمایهگ��ذاری از س��وی شرکتهای
بزرگ ان��رژی و خریداران  LNGبطور فزاینده رو
به افزایش است.

اخیرا تحقیقات و مطالعات زیادی در باره ساخت
تأسیسات تولید  LNGشناور صورت گرفته است.
وجود ذخایر دریایی دورافتاده که انتقال گاز آنها
به تأسیسات  LNGدر ساحل اقتصادی نیست و
یا ذخایر گازی کوچکی که توسعه آنها به تنهایی
توجیه اقتصاد ی ب��رای ساخت تأسیسات LNG
در خشک��ی ن��دارد ،از عوامل اولی��ه رویکرد به
تأسیسات  LNGشناور ب��وده است ،اما بتدریج
کاربرده��ای بیشتری ب��رای آن پیشبینی شده
اس��ت ،از جمله اینکه تأسیس��ات  LNGشناور
را میت��وان یک راه حل ب��رای استفاده بهینه از
گازهای همراه نفت در میدانهای نفتی دریایی
و جلوگیری از سوزاندن آنها به شمار آورد .حتی
میت��وان تأسیسات شن��اور  LNGرا درنزدیک
ساح��ل مستقر کرد و گ��از دریافتی از خط لوله
موجود در خشک��ی را در آنجا به مایع تبدیل و
ذخیره کرد تا آماده بارگیری کشتیهای LNG
شود .ای��ن یک راه حل ب��رای مواقعی است که
زمین مناس��ب و یا زیر ساخته��ای مورد نیاز
برای احداث تأسیسات در خشکی موجود نباشد.
کاربرد دیگر این تکنولوژی میتواند برای تولید
زودهنگام از ذخایر گازی بزرگ باشد.
 LNGشن��اور موج��ب کاه��ش هزینهه��ای
سرمایهگذاری به ع�لاوه افزایش رقابت پذیری
به واسطه مد ت زمان کوتاهتر ساخت میشود .
د ر حال حاضرهزین��ه ساخت تأسیسات LNG
شناور ح��د ود  ٥٥٠تا  ٧٠٠د الر د ر تن برآورد
ش��د ه اس��ت ،د ر حالیکه تأسیس��ات  LNGد ر
خشک��ی ح��د ود  ١٢٠٠د الر د ر ت��ن ب��رآورد
میگ��رد د  LNG .شن��اور ب��ه واسط��ه قابلیت
جابجای��ی میتوان��د برای سایته��ای مختلف
م��ورد استفاد ه ق��رار گی��رد و د ر نتیجه اجازه
مید ه��د هزینه آن بین چن��د پروژه سرشکن
ش��ود .از سوی د یگر  LNGشناور تبعات زیست
محیطی وارد شد ه بر ساحل را کاهش مید هد ،
چراکه ب��ه زیرساختی د ر ساحل احتیاج ند ارد .
از آنجایی که  LNGشناور از مکآنهای مسکونی
و نواحی صنعت��ی د ور است ،ایمنی بیشتری را
نیز ضمانت میکند .
با توجه به موارد فوق شایسته است که صنعت نفت
ای��ران به امکان به کارگیری این تکنولوژی عنایت
نمای��د که میتواند ب��رای فائق آمدن به مشکالت
ناشی از تحریم وهمچنین استفاده بهینه از منابع
گازی مشترک یا گازهای همراه نفت در میدآنهای
نفتی کمک کند.
تهیه شده از سوی گروه پروژه پرشین ،LNG
شرکت ملی صادرات گاز ایران

جزیره آزاد

جزیره کیش بار دیگر میزبان فعاالن دریایی کشور است تا آنها در رویدادی بزرگ
در قالب همایش و نمایشگاه صنایع دریایی توانمندیها ،خواستها و برنامههای
خود را ارائه دهند .جزیره کیش اما هم در گذش��ته و هم حال ،جایگاهی مهم در
اقتصاد و گردش��گری ایران داشته اس��ت .جزیرهای آزاد و دیدنی که در گذشته
«قیس» خوانده میشد .این جزیره در  ۱۲کیلومتری کرانه شیبکوه جای گرفته است.
این جزیره یک میلیون نفر گردشگر را ساالنه به خود جذب میکند .کیش جزیرهای
بیضی ش��کل با محیط  ۴۴کیلومتر اس��ت و با طولی در حدود  ۱۵.۴۵کیلومتر و
عرضی حدود  ۷.۵کیلومتر ،مساحتی معادل  ۹۰کیلومترمربع دارد .ارتفاع بلندترین
منقطه این جزیره حدود  ۳۵متر از سطح دریاست .چهارم مهرماه  1365اما تاریخ
کیش ورقی تازه خورد .با تأسیس بندر و منطقه آزاد تجاری در این جزیره ،روند
س��ریع تحوالت جزیره بومی را مدرن ساخت و عالوه بر تجارت و گردشگری،
برخ��ی فعالیتهای صنعتی را نیز در آن ش��کل داد .صنایع دریایی از مهمترین
فعالیتهایی اس��ت که بس��تر آن در کیش وجود دارد و در سالهای گذشته نیز
برخی مجموعههای ساخت شناور در این حوزه فعال شدهاند .در صفحات پیشرو،
نگاهی داریم به برخی ویژگیها و ظرفیتهای کیش در بخشهای مختلف.

بزرگترين پايانه مسافري دريايي در جزيره كيش احداث ميشود
مديركل بندرگاه كيش از احداث بزرگترين پايانه مسافري دريايي در اين جزيره خبر داد
و افزود :اين ترمينال با  ۱۱هزار مترمربع زير بنا ،سه برابر ترمينال فعلي است و تا سال
 ۹۳به بهره برداري ميرس��د .امير رستگار افزود :هم اكنون در جزيره كيش يك ترمينال
مسافربري با ظرفيت  4000مترمربع زيربنا وجود دارد و اعتبار ترمينال جديد نيز از سوي
معاونت عمراني سازمان منطقه آزاد كيش تامين شده است.
مديركل بندرگاه كيش افزود :جزيره كيش به صورت متوسط ساالنه پذيراي يك ميليون
گردش��گر اس��ت كه تعدادي از اين گردش��گران از طريق دريا و بندرگاه وارد اين جزيره
ميش��وند و در ايام نوروز آمار گردشگراني كه با خودرو به كيش سفر ميكنند ،بيشتر
است.
وي با اشاره به فعاليت اين بندرگاه گفت :در حال حاضر بندرگاههاي كيش در حوزههاي
مختلف از جمله اسكله كشتيهاي تجاري ،اسكله كشتيهاي تأمين مصالح ساختماني و
مايحتاج عموميجزيره ،اسكله كشتيهاي ورود مواد سوختي و پشتيباني شركتهاي نفتي
ي و مسافري به جزيره ،فعال هستند.
و ساير كاالهاي عموم 
وي ،در خص��وص نوع كارب��ري بندر كيش و بندرگاههاي چ��ارك و آفتاب گفت :انجام
مسافرتهاي روزانه و نيز جابجايي كاالهاي ساختماني از جمله آهن آالت ،شن و ماسه،
سيمان و هر نوع مصالح ساختماني ديگر ،از طريق اين سه بندرگاه انجام ميشود.
رستگار افزود :البته در بندر چارك بيشتر بحث جابجايي مسافر مطرح است و اين بندر يكي
از بندرگاههاي پشتيباني جزيره به شمار ميرود كه توسط سازمان منطقه آزاد احداث شده
است .مديركل بندرگاه كيش افزود :در حال حاضر روزانه شش شناور با گنجايش  ۵۰تا
 ۲۴۰نفر از بندر چارك به بندر كيش وارد ميش��وند و در ايام نوروز اين تعداد به روزي
 ۴۰تا  ۵۰سفر ورودي و حدود  ۹۰تا  ۱۰۰سفر به خارج از بندر ميرسد .وي با اشاره به
ورود خودروها به جزيره كيش از طريق بندرگاهها گفت :در ايام نوروز وروديها از طريق
سه بندر لنگه ،چارك و آفتاب انجام ميشود .در بندر لنگه دو شناور هرمز  ۱۲و  ۱۴كه به
شركت كشتيراني والفجر تعلق دارد ،تردد ميكنند و از بندر چارك و آفتاب نيز مسافرين و
وسايل نقليه توسط لندينگ كرافتها جابجا ميشوند .رستگار با اشاره به تعداد خودروهايي
كه از طريق بنادر وارد جزيره كيش ميشوند ،گفت :در ايام نوروز حدود  ۱۹هزار دستگاه
خودرو ،حدود  1000دس��تگاه انواع كاميون وارد جزيره ش��ده و مواد غذايي و مايحتاج
جزيره را حمل ميكنند .مديركل بندرگاه كيش در خصوص زمان صرف شده براي وارد
شدن خودروها به لندينگ كرافت در ايام شلوغ سال گفت :در اين ايام ،كمترين زمان براي
سوار كردن خودروها به لندينگ كرافت در نظر گرفته شده و اين زمان نيم ساعت است اما
مالكان خودروها حدود  ۱۳تا ۱۴ساعت در صف انتظار خواهند بود.
وي ،مسافت بندر چارك تا بندر كيش را نيز حدود  ۳۴كيلومتر عنوان كرد.
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استقبالگردشگرانازشهرحريرهکيش
بيش از  40هزار گردش��گر تابستان امسال
از ش��هر حريره کيش بازدی��د کردند که 20
درصد بيشتر از مدت مشابه پارسال است.
گردشگرانبيشترازاستانهايتهران،اصفهان،
فارس ،خراسان رضوي ،کرمان،گيالن،هرمز
گان،بوشهر،آذربايجان شرقي و يزد به اين
جزيرهسفرکردند.بخشيازگردشگران،اتباع
کشورهاي آسياي جنوب شرقي هستندکه
از مسير کشورهاي حاشيه خليج فارس به

کيش

زيستگاه 52گونهگياهدارويي

ايران به خاطر داشتن اقليمهاي مختلف آب و هوايي
موج��ود در دنيا زيستگاه بسيار خوبي براي گياهان
داروئي است .گياهاني که در جزيره کيش وجود دارند
در ساير نقاط کشورمان هم ديده شده اند و بعضي از
آنها به صورت انبوه کشت مي شوند ولي بعضي از اين
گياهان مخصوص مناطق آب و هوايي گرم و شرجي
است و در جزيره کيش محيط براي پرورش و تکثير
آنها بسيار مناسب است لذا شناسايي اين گونههاي
مفيد و پرورش آنها عالوه بر استفادههاي دارويي براي
عده اي ديگر نيز اشتغال ايجاد مي کند.
از طرف ديگر مردم در جزيره کيش به خاطر شرايط
خاص آب و هوايي درمعرض بيماريهاي خاص قرار
دارند و درمانهاي شيميايي در دراز مدت آثار نامطلوبي
به جا مي گذارد و گياهان دارويي و درمان با آنها مي
تواند براي ساکنان مفيد باشد .اهميت موضوع زماني
بيشتر احساس مي شود که بدانيم بسياري از داروهاي
مورد نياز مردم جزيره از کشورهاي همسايه و اخيرا ً
از چين وارد مي شود و اگر مردم جزيره کيش خود
به اين مهم اقدام کنند گياهاني مانند پنيرک ،ترشک،
آويشن گرمسيري ،سمسول ،پنجه گربه ،ريش بز از
جمله گياهاني هستند که در جزيره کيش رشد مي
کنند .در قرن اخير پيشرفت عمده اي در بهره گيري
از گياهان دارويي حاصل شده است و آزمايشگاههاي
مجهز در سراسر جهان براي بررسي اثرات اين داروها
به کار و فعاليت مشغولند .مقدار مصرف مجاز ،تعيين
گياهان سمي از دارويي ،نوع ونحوه استفاده هر گياه

Marine Engineering

برنامه ريزي براي توليد زودهنگام از ميدان گازي كيش

کيش وارد شدند .تعداد گردشگران به کيش
در تابستان به  150هزار نفر رسيده است.اين
تعداد مسافران از مسيرهاي هوايي ،دريايي
و يا با خودروهاي ش��خصي به اين جزيره
مرجاني واردشده ،اقامت سه تايک هفته اي
داشته اند .شهر حريره  800سال قدمت دارد
و آنچ��ه امروز از اين ش��هر بر جاي مانده،
حجمي از معماري شهري است.
با دقت زياد مورد بررسي قرار مي گيرد .در کشور ما
ايران نيز اين کار در ابعاد وسيع در حال انجام است و
مطالعات گسترده در اين زمينه همچنان ادامه دارد.
گوراگو از جمله گياهان دارويي در جزيره کيش است
ک��ه بوميان کيش به آن «گسد» م��ي گويند و از آن
براي درمان کمردرد استفاده مي کنند به اين ترتيب
که تمام قسمتهاي گياه را پس از شستن کوبيده و به
صورت ضماد درمي آورند .کمر را قبال گرم مي کنند
وضم��اد حاصله را روي قسمتي که درد مي کند قرار
داده و محکم مي بندند .حسن خلدون که در روستاي
باغوي کيش زندگي مي کند در خصوص فوايد دارويي
گياه ورث مي گويد:بوميان کيش برگهاي ورث را مي
کوبن��دو شيره موج��ود در آن را مي گيرند و غواصان
شب قبل از رفتن به دريا به دستهاي خود مي مالند تا
پوست دست حالت غليظ و ضخيم پيدا کند اين شيره
به دست حالتي چرب مانند م��ي دهد تا در آب دريا
ک��ه مدت طوالني خواهد بود آسيب نبيند.حدود 52
گونه گياه دارويي در سطح جزيره کيش شناسايي
شده اند که از اي��ن  52گونه گياه حدود 20گونه
گي��اه درختي 22 ،گونه بوت��ه اي و 10گونه گياه
علفي هستند و بوميان کيش از زمانهاي گذشته از
اين گياهان براي درمان دردهاي مختلف استفاده
م��ي کرده اند.رشد و توسع��ه کاشت و استفاده از
گياه��ان دارويي در کيش مي توان��د براي تعداد
زيادي از مردم ايجاد شغل کند.استفاده از گياهان
دارويي نسبت به داروهاي شيميايي عوارض بسيار
کمتري دارد و درصورت استقبال سرمايه گذاران
بخش خصوصي ،زمينه صادرات اين گياهان فراهم
خواهدشد.

طرح توسعه ميدان گازي كيش ،به عنوان بزرگترين ميدان گازي مستقل كشور در سه فاز با
هدف انتقال گاز توليدي از اين ميدان بوسيله خطوط لوله زيرزمين و دريايي و انتقال گاز ترش
به پااليشگاه گاز (واقع در منطقه گرزه) همچنين فرآورش گاز ترش در پااليشگاه براي توليد
گاز س��بك براي صادرات و يا مصارف داخلي كشور در دست اجرا است .بر پايه گزارش
وزارت نفت ،در برنامه تدوين شده براي توليد زود هنگام از اين ميدان برنامه ريزي الزم براي
توليد روزانه حدود  ۱۲۰ميليون فوت مكعب گاز از كالستر  Bجزيره كيش ايجاد شده است؛
هم اكنون طراحي مفهومياين پروژه در حال انجام و ويرايش نخست اين گزارش براي بهره
برداري ذينفعان آن نيز در مجموعه شركت ملي نفت ايران منتشر شده است .بر اساس اعالم
شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) ،حدود  ۱۲تا  ۱۵ماه براي طراحي ،تأمين كاال و اجراي
پروژه زمان نياز خواهد بود كه البته تحقق اين موضوع مشروط به تأمين برخي از كاالهاي
مورد نياز پروژه از داخل كشور است.
بر اس��اس برنامه ريزي انجام شده ،گاز مورد نياز نيروگاه جزيره كيش بوسيله  ۲حلقه از
چاههاي اين ميدان تأمين خواهد ش��د؛ اين در حالي است كه توان توليد يكي از چاهها براي
تأمين انرژي منطقه كيش كفايت ميكند و چاه ديگر در حالت آماده باش قرار خواهد گرفت.
در صورت تعمير يا توقف توليد چاه اول ،چاه دوم روند تأمين گاز شبكه را بدون وقفه ادامه
خواهد داد .تأمين لولههاي خط انتقال ،تجهيزات جانبي و همچنين تهيه تجهيزات فرآورش و
شيرين سازي گاز(در صورت نياز) براي توليد زودهنگام از ميدان كيش در دستور كار قرار
گرفته است .چاههاي كانديد شده براي تأمين گاز مورد نياز اين پروژه پس از عمليات تعمير و
تكميل ،توليدي شده و پس از نصب تجهيزات سرچاهي ،سيال توليدي بوسيله يك رشته خط
لوله به تاسيسات تقويت فشار موجود ارسال و پس از جداسازي مايعات همراه گاز ،بخشي
از گاز حاصله براي استفاده به نيروگاه جزيره كيش ارسال ميشود .فعاليتهايي كه در بخش
مقدماتي طرح توليد زودهنگام ميدان كيش برنامه ريزي شده است ،شامل ،مطالعات زيست
محيطي ،تحصيل اراضي ،مطالعه بستر دريا در موقعيت تعيين شده براي حفاري چاه جديد
و مطالعه محل اجراي پروژه ،جمع آوري اطالعات و در بخش حفاري ،انتخاب دكل حفاري
مناسب ،انتقال و استقرار دكل و پس از آن شروع عمليات حفاري خواهد بود .بر اساس اعالم
شركت متن ،فعاليتهاي مقدماتي الزم براي تهيه بخشي از كاال و مواد پروژه شروع شده
و بخشي ديگر نيز در روزهاي آينده نهاييسازي و انجام ميشود .هم اكنون طرح توسعه
ميدان كيش در مرحله طراحي و مذاكرات فني ،حقوقي و مالي ،نهايي سازي قرارداد بوسيله
برگزاري جلسههاي مذاكره در قالب يك قرارداد يي پي سي اف  ))EPCFبا پيمانكار اين طرح
است .شركت طرف مذاكره ،مسئول تأمين فاينانس ،انجام مهندسي پايه و تفصيلي ،تأمين
كاال و اجراي پروژه خواهد بود و كار در سه دسته شامل ،فعاليتهاي پيش از عقد قرارداد،
فعاليتهاي در حين مذاكرهها و فعاليتهاي پس از عقد قرارداد پيگيري خواهد شد.
پيگيريهاي الزم براي حفاري چاه شماره  ۴ميدان گازي كيش با هدف كسب اطالعات دقيق
تر از ميزان گاز درجاي اين مخزن آغاز شد .بر اساس اطالعات و آزمايشهاي بدست آمده
حجم گاز درجاي اوليه اين چاه حدود  ۴۸تي سي اف تخمين زده شده است ،اما پس از حفاري
چاه توصيفي  -تحديدي شماره  ، ۳در سال  ۱۳۸۷تا عمق  ۴۵۷۰متر ،حجم گاز درجاي اوليه
اين چاه نيز  ۶۰تي سي اف (معادل  ۶فاز پارس جنوبي) اعالم شد.
همايون كاظميني مجري طرح توسعه ميدان گازي كيش چندي پيش از اتمام عمليات حفاري
 ۱۲حلقه و بازيابي يك حلقه چاه در فاز نخست طرح توسعه اين ميدان تا پايان امسال خبر
داد و گفت :براي آغاز توليد زود هنگام از دو تا سه حلقه چاه اين ميدان برنامهريزي شده
است و عمليات حفاري كليه چاههاي فاز يك تا پايان امسال به اتمام ميرسد .بر اساس اين
گزارش ،هماكنون مذاكرات قراردادي فازهاي دو و سه ميدان گازي كيش انجام و آماده عقد
با يك پيمانكار داخلي است MDP .تاسيسات سطح االرضي و تحتاالرضي فازهاي دو و
سه نهايي شده و مطالعات زيستمحيطي و انجام كارهاي زيربنايي اين فازها نيز در حال
انجام است .طرح توسعه ميدان گازي كيش ،با هدف انتقال گاز توليدي از اين ميدان بوسيله
خطوط لوله زيرزميني و دريايي و انتقال گاز ترش به پااليشگاه گاز (واقع در منطقه گرزه)
همچنين فرآورش گاز ترش در پااليشگاه براي توليد گاز سبك براي صادرات و يا مصارف
داخلي كشور در دست اجرا است.
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اگر گردشگری دریایی فعال شود...

نکاتی درباره چالشهای موجود در کیش و راهکارهای پیشرو
ح��دود  2سال اس��ت که طرحه��ای زیادی در
بخش کالن و گردشگری دریایی به مناطق آزاد
کیش ارائه ش��ده است .بارها طرحها را پیگیری
کرد یم ،اما ب��ا تغییر مد یران طرحها نیز بایگانی
شد .مد یران طرحهای م��ا را رد کردند چون از
طرحهای ما چی��زی نفهمیدند .طبیعت گردی
ساحلی از جمله طرحهای ارائه شده به سازمان
منطق��ه آزاد کیش بود .گردشگ��ران کیش این
جزی��ره را با وجود هتله��ا ،بازارها ،خودروهای
ن شیک قلمداد میکنند و به فکر
گرانقیمت آ 
طبیعتگ��ردی نیستند .غافل از این موضوع که
طبیعت کیش ارزش سفر کردن دارد؛ وگرنه در
شهر خود هتله��ای مجلل و بازارهای ارزانتری
در دست��رس دارند .ب��رای سواح��ل و مرز آبی
سازم��ان مشخصی بعنوان متول��ی واحد وجود
ندارد .مد یران اختیارات کافی برای تصمیمگیری
ندارن��د .در خصوص ایج��اد پروژههای ساحلی
گردشگری با مشکالت زی��ادی مواجه هستیم؛
چه برسد به گردشگری در جزایر.
مد یرانی که در بخش گردشگری دریایی فعالیت
دارن��د سواد ،دانش فن��ی و توانمن��دی الزم را
ندارند .در صورتی که مشکالت متولی و مد یران
مرتف��ع شود ،سرمایهگذاری در این بخش توجیه
اقتصادی ندارد .با وجود مشاغل کاذب که درآمد
بیشت��ر دارد و برگشت سرمای��ه در آن سریعتر
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است سرمایهگذاری در بخش گردشگری دریایی
را سخ��ت کرده است .مشک�لات جوی نیز که از
جمله آن طوفانی شدن دریا است ،نیز به مشکالت
دام��ن میزند .قوانی��ن و مق��ررات سختی برای
سرمایهگذاران وجود دارد اما با این حال ،همچنان
سرمایهگذار در این بخش وجود دارد.
از سوی د یگر ،ایجاد حاکمی��ت در آبها و جزایر
و سواح��ل کشورم��ان ب��ا شعار میس��ر نیست و
موثرتری��ن راه توسعه گردشگری دریایی است .اما
گردشگ��ری دریایی در ح��ال حاضر مانند کشتی
بیناخ��دا در دریای متالطم قوانین دست و پا گیر
بیهدف در حرکت است و خطرات ناشی از سالیق
مد یران و جبر طبیع��ت در کمین این کشتی .اما
اگرگردشگری دریایی تعریف شود ،چه نتایجی در
ب��ر خواهد داشت؟ در ادام��ه این مقاله در  12بند
ب��ه این پرسش ،پاسخ گفت��هام .به اعتقاد من ،اگر
گردشگری دریایی فعال شود:
 1تکلیف سواحل مشخص میشود

ـ سازمان بنادر و دریانوردی برای صدور مجوزهای
الزم در خص��وص گردشگ��ری دریای��ی گرفت��ار
پاسخه��ای استعالم از سایر سازمانهایی کمترین
ارتباط را با بخش مهندسی سواحل دارد نمیشد.
ـ سازمانهای موازی مانند منابع طبیعی  ،مسکن
و شهرسازی ،آب منطق��ه ایی و جنگلها و مراتع

حمیدسلیمانی

*

پروندههای مربوطه را به دلیل بالتکلیفی  10سال
راکد نگه نمیدارند.
ـ برای برنام��ه ریزی سواحل دستگاههای شهری
و روستای��ی مناطق ساحلی و سازمانهای دولتی،
استانی و مرکزی منفردا عمل نمیکنند و در برنامه
ری��زی کالن کشوری و با تمرک��ز در یک سازمان
از دوباره ک��اری جلوگیری میشود و یک سازمان
میتواند طرح جامع سواحل کشور را متمرکز انجام
دهد.
ـ دامن��ه فعالیت سازمان بن��ادر از دریاها به کلیه
آبراهها ،رودخانهها ،تاالبها و حتی سدها کشیده
خواهد شد.
ـ آزادی سواح��ل در چالشهای حقوقی و قضایی
سرگرداننمیماند.
ـ سلیقه گرایی مد یران بی تجربه در دستگاههای
دولتی مانند شهرهای چندگانگی در سواحل ایجاد
نخواهند کرد.
 2ارکان و اجزاء آن مشخص میشود

ـ حتی اگر کودکی در کنار ساحل قصد ماسه بازی
را داشته باشد مک��ان وبرنامههای الزم وتمهیدات
مناسب برای این امر پیش بینی شده است.
ـ اگ��ر قصد سفر گردشگری ی��ا مسافری در قالب
تفریحات دریایی وجود داشته باشد نوع صندلی و
امکانات کشتی و نرخ آن پیش بینی شده است.

Marine Engineering
ـ معماری سواحل کنت��رل میشود و متناسب با
شرایط اقلیمیاین معماریها و امکانات اقامتی یا
تفریحی آنها در دستور کار سازندگان خواهد بود.
ـ ابزارهای تفریحی آن معرفی و در دسترس عموم
قرار میگیرد.
ـ استاندارده��ای خشکی به استانداردهای دریایی
تغییرمییابد.
ـ امکانات گردشگری و تجهیزات مورد نیاز در کلیه
سطوح ساحلی با توجه به تراکم جمعیتی تنظیم و
برنامه ریزی میشود.
ـ برای استفاده از ارکان و اجزاء گردشگری دریایی
گروههای فنی طبقه بندی و کیفیت و کمیت آنها
درجه بندی میشود
ـ نیازهای منطقه ای��ی در توسعه امکانات و اجزاء
گردشگری در کل کشور الویت بندی خواهد شد.
 3قابلیت برنامه ریزی پیدا میکند

ـ انجام عملیات ساحلی ،دریای��ی و ...در مناطق
مختل��ف ساحل��ی کشور ب��ا توجه ب��ه امکانات،
تواناییها ،اقلی��م و فرهنگ دسته بندی و برنامه
ریزی خواهد شد.
ـ در برنام��ه ریزی از اقدام��ات دولتی و خصوصی
تکراری و جلوگیری خواهد شد.
ـ پتانسیله��ای خارجی و ب��رون مرزیها در این
برنامه ریزی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد.
ـ از سق��وط یا سعود بی��ش از حد سرمایه گذاری
جلوگیری خواهد شد.
 4سازمانهای اضافی حذف میشوند

ـ بیش از  20دستگاه دولتی از اظهار نظر کردن در
این بخش حذف خواهند شد.
ـ قوانین دست و پاگیر این سازمانها حذف خواهد
شد.
ـ سلیق��ه گرایی مد یران با توجه به نا مفهوم بودن
مقررات حذف خواهد شد.
ـ بسیاری از سوء استفادهها از منابع طبیعی در این
بخش حذف میگردد.
ـ بزرگتری��ن س��د سرمایه گ��زاری در این بخش
برچیده خواهد شد.
ـ زمان سرمایه گزاری و رسیدن به بهره برداری به
شدت کوتاه خواهد شد.
ـ انگی��زۀ سرمایه گزاری داخل��ی و خارجی ایجاد
خواهد شد.

این طرح خواهند شد.
 6آموزش نیروی انسانی شکل میگیرد
ـ اگر تمام شاخصهای این صنعت مشخص وکلیه ـ اشتغالزایی آن کمک اقتصادی به کشور خصوصا
اب��زار و ارکان آن آمادۀ فعالیت باشد نیروی انسانی استانهای ساحلی خواهد بود.
مجرب وجود ندارد.
 10فرهنگ سازی میشود
ـ آموزش نیروی انسانی زمان بر است.
ـ آموزش نیروی انسانی میبایست به موازات سایر ـ هی��چ ارگانی در کشور در بخش فرهنگ دریایی
ایران فعال نیست.
ارکان گردشگری توسعه یابد.
ـ ب��ا ارتقاء فرهنگ دریای��ی و تاریخ دریایی کشور
ـ بدون قانون آموزش معنی نخواهد داشت.
ـ آم��وزش نیروهای انسانی تضمی��ن موفقیت یا نیروهای عالقه مند جذب این صنعت خواهند شد.
ـ با فرهنگ سازی بخ��ش عمده ایی از مشکالت
شکست پروژههای این صنعت است.
ـ در آینده حساسیت و امنیت این صنعت و شرایط جاری بهره برداری از سواحل حل خواهد شد.
جبر طبیعت امکان تربی��ت و استفاده از نیروهای ـ باالترین مقام گردشگری تا ساده ترین عوامل انها
درک درستی از دریا و ساحل پیدا خواهند کرد و به
داخلی را تحت شعاع قرار خواهد داد.
نوعی دریایی خواهند شد.
 7بودجه پیش بینی میشود

ـ هزینهه��ای متعددی در بخشه��ای دریایی و
آبی کشور بدون در نظر گرفتن این صنعت هزینه
میشوند و این هزینهها پس از تعریف این صنعت
در رد یف بودجه این صنعت قرار خواهد گرفت.
ـ کنترل هزینه و شناسایی نیازهای سایر ارگانها
در ارتب��اط با این صنعت بودجه قابل مالحظه ایی
را ب��رای صنعت گردشگری دریایی ذخیره خواهد
کرد.
ـ محیط زیست ،شیالت ،سازمان آب ،شهرداریها،
سازم��ان بنادر و سازمان می��راث فرهنگی ،وزارت
مسک��ن و شهرس��ازی ،وزارت راه ،ح�لال احمر،
حوادث غیر متقربه و نیروی انتظامی ،مرزبانی و ....
از جمله دستگاههایی هستند که بودجه مترادف با
گردشگری دریایی دارند.
 8توسعه پیدا میکند

ـ با برنامه ریزی و تدوین قوانین و جذب اعتبارات
و حذف بروکراسی هل و موانع موجود انگیزه کافی
ب��رای سرمایه گزاریهای داخای و خارجی بوجود
خواهد آمد.
ـ با درنظر گرفت��ن الویتها و سواحل و شناسایی
پتانسیلهای طبیعی مانند ساحل توریستی کشور
این بخش صنعت به سرعت توسعه خواهد یافت.
 9اقتصادی میشود

ـ ش��رط اصلی در بخش خصوصی سرمایه گزاری
رکن اقتص��ادی آن اس��ت با رفع موان��ع مطروح
توجیهات اقتصادی طرحهای گردشگری دریایی
افزای��ش مییابد در این توجی��ه اقتصادی طرحها
 5قانون تعریف خواهد شد
باع��ث توسعه اقتصادی و عم��ران سواحل خواهد
ـ برای اج��رای گردشگری دریای��ی قانونی وجود شد.
ندارد.
ـ بخشهای مختلف ورشکسته کشور مانند کشتی
صنعت
این
سرنوشت
ه
کنند
تعیین
قانون
تعریف
ـ
سازیها رونق پیدا خواهند کرد.
.
بود
خواهد
ـ روستاهای اطراف در درون این طرح تغییر شکل
ـ قانون اساسی بنیان این صنعت در کشور خواهد اقتصادی پیدا خواهند کرد.
شد.
ـ بیش از چهارصد شغل درگیر موضوعات اقتصادی

 11سوانح و بحرانها کنترل میشود

ـ بسیاری از طرحها ب��دون در نظرگرفتن ضریب
ایمنی مسافران در ح��ال اجراست و این طرحها
مد یریت خواهد شد.
ـ سوانح و خطرات ناشی از جبر طبیعت در کمین
سرمایه گزاران است.
ـ حوادث در حال وقوع هستند.
ـ ب��ا تعریف این صنعت متولی کنت��رل و امداد و
نجات آن نیز مشخص خواهد شد.
ـ بدعتهای نادرستی درحال شکل گیری است.
ـ تغییر دادن فرم و کنترل سوانح در آینده با شکل
گیری سازهها و ارکان گردشگری موجود در آینده
هزینههای بسیاری خواهد داشت.
 12حاکمیت و دفاع

ـ ب��ا تعریف گردشگری دریای��ی حاکمیت کشور
درآبهای مرزی افزایش مییابد.
ـ امکانات گردشگری در زمان جنگ شکل دفاعی
به خود خواهند گرفت.
ـ ایجاد پایگاههای مخفی دشمنان در مرزهای بدون
سکنه کشور افشا میگردد.و جایگاهی برای قاچاق
کاال در سواحل باقی نمیماند.
و در انتها متولی گردشگری دریایی پیدا میشود.
اگر دولت بخواهد و با جد یت کمیته ملی گردشگری
ایران را که در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
شکل گرفت��ه است حمایت کند بسی��اری از این
مسایل حل خواهد شد.
و در ح��ال حاضر نیز اگر شرایط موجود ادامه پیدا
کند به دلیل پایین بودن کیفیت طرحها مشکالت
بزرگی در آینده نه چندان دور به وجود خواهد آورد
و بستر سازی آن در آینده و تشویق سرمایه گذاری
توسط بخش خصوصی چالشهای بسیاری خواهد
داشت زیرا ساخت و ساز در بستر بکر به مراتب بهتر
از بستر نا مناسب است.
* مدیرعامل شرکت کیش پارس مارین
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مدیرعامل شرکت فایبرصنعت دریا کیش در گفتوگو با ویژهنامه همایش خبر داد:

رونق اکوتوریسم دریایی در کیش با ساخت شناورهای نسل جدید
جهانگیری ،مدیرعامل شرکت فایبرصنعت دریا
کیش ،از برنامههای گسترده این شرکت برای
رونق گردشگری دریایی در جزیره کیش خبر
داد .وی در گفتوگو با ویژهنامه همایش صنایع
دریایی ضمن تشریح این برنامهها ،از چالشها
و انتظارات موجود برای رونق صنعت دریایی
سخن گفت.
آقای مهندس! با توجه به فعالیت آن مجموعه در
حوزه س�اخت ش�ناور در جزیره کیش توضیحاتی
درباره روند فعالیت آن مجموعه ارائه دهید؟

ح��وزه اصلی فعالیته��ای این شرک��ت در زمینه
طراحی و ساخت سازههای کامپوزیتی و شناورهای
دریایی خصوصا شناورهای چندمنظوره و با کاربری
گردشگری ،غواصی ،صیادی و گشت ساحلی است.
این شرکت در سال گذشته موفق شد اولین شناور
نیمهمغروق توریستی خ��ود را در کشور با ظرفیت
 60نفر در جزیره کیش و با حضور مقامات عالیرتبه
سازمان عمران منطقه آزاد آباندازی کند و تستهای
راهان��دازی و تحویل نهایی این شناور توریستی را با
موفقیت به انجام برساند .شناور نیمهمغروق دریایی
این شرکت با امکانات مناسب و تجهیزات روز دنیا با
طول بیش از  24متر بزرگترین آکواریوم توریستی
ساخته شده در کشور اس��ت .با تحویل این شناور،
نگاهها به بخش اکوتوریستم جزیره دچار تحول شده
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و رون��د تولید شناورهای نسل جد ید در دستور کار
این شرکت قرار گرفته است .در حقیقت این شرکت
با تولیدات منحصر به فرد خود تنها شرکت سازنده
و تولیدکننده شناورهای نیمهمغروق تفریحی semi
 submersibleدر کشور اس��ت .به آباندازی شناور
جد ید در سال گذشته دارای بازتاب بسیار موفقی در
سطح رسانههای ملی برخوردار بوده و هماکنون این
وسیلهدرسطحجزیرهکیشجهتهزاراننفرگردشگر
داخلی و خارجی آماده ارائه خدمات است .دنیای زیر
آب و ماهیهای متنوع ،خصوصا صخرههای مرجانی
اطراف جزیره از مهمترین جاذبههای توریستی کیش
ب��ه حساب میآیند و این شرک��ت با ساخت شناور
آکواریوم نیمهمغروق دریایی پاسخگوی نیاز شد ید
کلوپهای دریایی به بحث گردشگری سطح جزیره
و بازد ی��د از مرجانها شد .خوشبختانه این طرح با
استقبال بسیاری از دستاندرکاران اکوتوریسم قرار
گرفت��ه و در صدد هستیم تا نمونههای بزرگتری را
از طرحه��ای مشابه به مرحله اج��را در آوریم .الزم
ب��ه ذکر است که بنا به آم��ار تاکنون نزد یک به 95
هزار نف��ر از طریق این شناور از صخرههای مرجانی
بازد ید کردهاند و این خود نشاندهنده ظرفیت باالی
گردشگ��ری اکوتوریسم دریایی اس��ت .الزم به ذکر
است ک��ه در سالهای گذشته نی��ز انواع قایقهای
کف شیشهای توسط این شرکت جهت دوستداران
اکوتوریس��م دریایی ساخته ش��ده است .همچنین،

برابر برنامههای مصوب کمیته راهبردی شرکت مقرر
اس��ت تا در سال ج��اری بزرگترین شناور تفریحی
کشور در ک�لاس  catamaran ferryآباندازی شود
و انشاءاهلل و با یاری خداوند متعال خبرهای مرتبط با
آباندازی این شناور بزرگ ،در آینده نزد یک به اطالع
عالقهمندان خواهد رسید .سفارشدهنده این کشتی
در نظر دارد تا از این شناور به منظور گشت ساحلی
دور جزیره کیش و رستوران از آن استفاده نماید .فرم
بدنه کاتام��ارن از پایداری مطلوب در دریا برخوردار
است .ضمن آنکه عرشه وسیع و مناسب این شناور
امکان نصب تجهیزات خدماتی مورد نیاز مسافرین را
فراهم ساخته است.
در مسیر فعالیتهای صنعت دریایی چه مشکالتی
وجود دارد؟

شرکتهاییهمانندشرکتفایبرصنعتدریاکیشدر
زمره شرکتهای خصوصی نوپا در صنعت دریایی به
شمار میروند .در حال حاضر برآیند همکاری صنایع
باالدستیومجموعهساختارهایدولتیازانسجامقابل
قبولی در زمینه حمایت از صنایع برخوردار نیست و
سیاستهای حال و گذشته موی��د این مسأله بوده
است که توسعه شرکتهای خصوصی شناورسازی با
مشکالت عد یدهای مواجه خواهد بود .بطور مثال در
منطقه آزاد کیش تاکنون چند ین شرکت شناورسازی
از ادامه کار منصرف شده و در سال گذشته نیز یکی
از شرکته��ای شناورسازی مجددا تعطیل شد .این

Marine Engineering
مسأله به دلیل عدم همگرایی سیاستهای باالدستی
کش��ور در حمایت از بخ��ش خصوصی شناورسازی
است .البته در همایشها و سخنرانیها و مصاحبهها
همواره ب��ر پشتیبانی کامل دولت تأکی��د شده؛ اما
در عمل فض��ا و روند تعاملی به شکل د یگری است
و برآین��د سیاستهای کالن کشور در حوزه صنعت
دریایی نیاز به بازنگری دارد.
باتوجهبهاینکهشعارهمایشدورهقبل«بکارگیری
تولی�دات ملی و حمایت از کار و س�رمایه ایرانی در
صنایع دریایی و دریانوردی» بود .آیا در یک س�ال
گذش�ته ،اقدامات مثبتی را در این جهت مالحظه
کردهاید؟

در زمینه بکارگیری تولیدات ملی باید اذعان داشت که
در حال حاضر نگاهها به نحو مطلوبی تغییر کرده است
و توج��ه به تولیدات داخلی با نگرش مثبت در حال
شکلگیری است .به موازات این مسأله میبایست در
صنعتدریاییبهمباحثمهمیازقبیلاستانداردهای
دریایی ،کنترل کیفیت ،بهرهبرداری و تولید فناوری
توجه ش��ود .مجموع��ه صنایع دریایی اگ��ر چه در
حوزههای انحصاری و جداگانه به صورت مطلوبی در
حال فعالیت اس��ت؛ اما در بخش ملی دارای زویکرد
نامنسجم است .در این زمینه ،انتظار از دولت جد ید
شناخت هر چه بیشتر دریا و فرصتهای موجود در
صنای��ع دریایی است .هماکنون مشکل عمده دولت
در زمینهه��ای :بیک��اری ،توسع��ه نیافتگی مناطق
محروم ،باال بودن ن��رخ تورم و تحریمهای اقتصادی
اس��ت ،اما واقعیت این است ک��ه توجه جدی دولت
به صنای��ع دریایی در تمامی بخشهای آن میتواند
مشکالت عمده کشور را به نحو مؤثری کاهش دهد.
در حقیقت کلید توسعه پایدار کشور ،توجه به دریا و
صنعت دریایی است که در مجموعههای باالدستی
و پاییندستی ظرفیتهای جدی و مهمی را بوجود
م��یآورد .باید بپذیریم که صنعت نفت و گاز کشور،
تجارت و مب��ادالت بازرگانی کالن ،شیالت و منابع
آبزی��ان و حتی مهمترین بخشهای ساختار دفاعی
کشور وابسته به صنعت دریایی کشور است و توجه
ج��دی به صنایع دریایی به معن��ای توجه جدی به
توسعه ساختار کالن کشور است و امید است که این
مهم در دولت تدبیر و امید اتفاق بیافتد.
با پایان کار دولت دهم ،شورایعالی صنایع دریایی
گزارش�ی از فعالیتهای خود را در ط�ول این دوره
منتشر کرد .ارزیابی شما از عملکرد این شورا در این
مدتچیست؟

شورایعالی صنای��ع دریایی در این مدت کوتاه منشأ
خدم��ات و تحوالت بزرگی بوده اس��ت .اگر چه باید
بپذیریم که مجموعه حرکتهای مهم صورت گرفته
و در صنعت دریایی از شتاب مطلوبی برخوردار نبوده؛
اما در مجموع سیر تح��والت و حرکتهای در حال
انجام به سمت نقطه مطلوب و مطابق با جایگاه واقعی
صنایع دریایی است .حرکتهای بسیار خوبی توسط
شورایعال��ی صنایع دریایی در سطح دولت و مجلس

شکل گرفته و ادامه این روند نویددهنده روزهای بسیار
خوبی جهت صنایع دریایی کشور است .اما مسأله مهم
آن اس��ت که شورایعالی صنایع دریایی میبایست از
مرحله شعار و تصویب قوانی��ن پا را فراتر گذاشته و
اقدامات جدی عملی را در زمینه تحقق اهداف دریایی
محقق س��ازد .این مسأله تاکنون به دالیل مختلفی
مسک��وت مانده و ادامه این وضع سیاستهای کالن
قدرت چندانی در سطح کارگزاران دولتی و خصوصی
نیست .یکی از پیشنهادهای راهبردی این است که
شورایعالی صنایع دریایی راهبردهای ده ساله و بیست
ساله خ��ود را منطبق با برنامهه��ای راهبردی نظام
تنظیم کند و در زمینه کاستیها هدفگذاری نماید و
در این مسیر از کلیه عوامل بهره بگیرد.

ب�ا توجه به آغاز به کار دول�ت جدید و تأکید این
دول�ت بر توجه به بخش خصوصی ،چه انتظاراتی را
از این دولت و وزارتخانههای مرتبط با حوزه دریایی
دارید؟

باتوجهبهتأکیددولتجدیدوشخصرییسجمهور
بر واگذاری امور به انجمنهای تخصصی و علمی ،چه
راهکارهایی را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمنهای
دریایی (از جمله انجمن مهندسی دریایی ایران) در
اینزمینهپیشنهادمیکنید؟

انجمن دریایی در ابت��دا حرکتهای خوبی را آغاز
کرد ،اما در حال حاضر دچار نوعی رکود شده است.
شما اگر به اعضای انجمن نگاهی بیاندازید ،متوجه
میشوید ک��ه اعضای اصلی در طی این چند سال
تغییری نکردهاند .البته باید از زحمات تمامی عزیزان
تشکر و قدردانی کرد ،اما قطعا حضور سایر نفرات
و اشخ��اص با د یدگاههای متفاوت به توسعه علمی
و تخصصی انجمن مهندسی دریایی خواهد افزود.
این یک قاعده است که در تمام دنیا رعایت میشود
و انجمن در این زمینه استثنا نیست .انجمن باید با
بکارگی��ری شیوههای درست در دورههای مختلف
پذیرای طیفها و سلیقههای گوناگون از بخشهای
مختلف دریای��ی در سطح هیأت مد یره باشد ،تا با
بکارگیری تمام��ی استعدادها مسیر پرشتابی را بر
آینده این انجمن فراهم س��ازد .واقعیت این است
ک��ه اصوال تا  15سال قبل هیچ همایش و سمینار
تخصصی در سط��ح دریایی برگزار نمیشد و تنها
در دو ت��ا سه دانشگاه رشتهه��ای دریایی تدریس
میش��د ،ام��ا امروز ب��ه لطف همدل��ی و همراهی
بسیاری از عزیزان تعدد رشتههای دریایی بیش از
گذشته افزایش یافته است و شرکتها و مؤسساتی
که صرفا در زمین��ه دریا و صنعت دریایی مشغول
به کار هستن��د ،در حال افزایشاند .اینها از برکات
فعالیتهای تخصصی انجمن مهندسی دریاست که
ب��ه نحو مؤثری در سایر بخشه��ا نمود پیدا کرده
است .در ح��ال حاضر جامع��ه دریایی مخاطبین
خ��ود را پیدا کرده و نشانههای رشد و بالندگی در
ای��ن حوزه به وضوح د یده میش��ود ،اما الزم است
ت��ا سرعت عمل بیشتر از سابق شده و راهبردهای
صحی��ح عملی در مقاطع کوتاهم��دت و بلندمدت
جوابگوی نیازهای واقعی جامعه دریایی شود.

دول��ت در زمینههای مختلف��ی میتواند راهگشای
بخش خصوصی در زمین��ه توسعه صنعت دریایی
کش��ور باشد .بسیاری از مشک�لات و موانع در ذات
خود بخش��ی از مشکالت کالن کش��وری است .به
طور مثال ،با بر طرف شدن بحث تحریمها مشکالت
مرتبط با این بح��ث در بخش صنعت هم بر طرف
میشود .همچنین سیاستهای محرومیتزدایی در
جنوب کشور منجر به آبادانی و عمران منطقه شده
که به صورت غیرمستقیم ب��ر توسعه شاخصهای
صنعت دریای��ی در جنوب کشور اثرگذار است ،چرا
ک��ه حضور نیروهای متخصص در شهرهای جنوبی
ملموس خواهد شد .به طور قطع بخش عمدهای از
موانع و مشکالت در حوزه تخصصی صنایع دریایی
است و قطعا دولت تدبیر و امید با اجرای سیاستهای
درست اقتصادی و برنامههای راهبردی صحیح نقش
مهمی را درثبات اقتصادی و توسعه صنعت دریایی
ایف��ا خواهد کرد .با این همه ،به نظر میرسد تأکید
جداگان��ه بر حل مشکالت صنعت دریایی کشور به
صورت مجزا امری نشدنی و غیرقابل اجراست و باید
این مهم را در کالبد ساختار مشکالت کشور بعنوان بعنوانسؤالآخر؛مهمتریناولویتهایپیشنهادی
شما جهت بررسی در کمیتههای تخصصی و طرح در
بخشی از یک ساختار تلقی کرد.
قطعنامه پایانی پانزدهمین همایش صنایع دریایی
چیست؟

مهمترین مسأله در بندهای قطعنامه خود ماهیت
قطعنامه است .در حقیقت قطعنامه صرفا یک بیانیه
پایانی ب��رای پایان همایش است .باید قطعنامه در
کالب��د ساختار صنعت دریایی رسوخ و نفوذ کند و
این چیزی است که اتف��اق نیافتاد و تا این مسأله
عملی نشود ،زیاد و کم کردن بندهای آن بینتیجه
است .در حال حاضر وضعیت صنعت دریایی نیازمند
قطعنامه نیست و مهمتر آنکه بسیاری از حرفهای
اساس��ی در قطعنامه قبلی گفته شده است .مسأله
مهم در این زمینه نحوه عمل به بندهای قطعنامه و
ارائه راهکار اجرایی است.
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مرجانهایکیش
روی خط مرگ

خلی��ج فارس و دری��ای عم��ان دارای متنوعترین
اکوسیستمهای جهان اس��ت و شرایط خاص این
مناطق از نظر تنوع گونههای مختلف جانداران آبزی
حساسیت ویژه ای را برای این محیط آبی به وجود
آورده است.
مهمترین آبزیان این مناطق آبسنگهای مرجانی،
پستانداران آبزی ،الکپشته��ای دریایی ،ماهیان
زینتی و تجاری هستند.
تردد ساالنه 15هزار کشتی حامل فرآوردههای نفتی
و افزایش روزافزون آنها در خلیج فارس و سکوهای
نفت و گاز موجب شده که آلودگیها به سادگی در
آبها و سواحل خلیج فارس منتشر شود.
ساخ��ت مجموعهه��ای متع��دد نف��ت و گ��از و
پتروشیم��یدر کنار ای��ن مناط��ق و پیامدهای
آن مانند ایج��اد پسابهای نفت��ی و شیمیایی،
آلودگیهای صوت��ی ،سوزاندن گازهای تفکیکی،
جم��ع شدن مواد زاید شیمیایی و دفع زباله یک
چالش بزرگ زیست محیطی است که باید برای
آن چارهای اند یشیده شود.
تخریب مرجانه��ای طبیعی ،تخریب اکوسیستم
خلیج ف��ارس ،از بین رفتن صدفهای مرواریدساز،
هیدرولیز شدن تخم موجودات آبزی ،بارور نشدن
و از بی��ن رفتن آبزیان در مرحله ن��وزادی و از بین
رفتن امنیت شغلی صیادان از عواقب آلودگی محیط
زیست دریایی است.
مد یر کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان
میگوید :آبسنگهای حساس مرجانی خلیج فارس
و سواحل کیش به علت فعالیتهای انسانی و تراکم
جمعی��ت در نواحی ساحلی تهد ی��د میشود ،این
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تهد یدها از طریق صید بیرویه ،افزایش رسوبات و
وارد شدن حجم باالیی از روان آبها به اکوسیستم
دریایی تشد ید میشود.
مه��رداد کتال محسن��ی میافزای��د :آبسنگهای
مرجانی از تجمع جان��داران بسیار کوچکی به نام
پولیپ تشکیل میشوند و در حاشیه جزایر خلیج
فارس و بخصوص جزیره کیش تاکنون  28گونه از
آبسنگهای مرجانی شناسایی شده است.
مرجانهای درختچ��های ،بادبزنی ،ش��اخ گوزنی،
دودکشی ،ستارهای ،گلدانی ،تخته سنگی ،مغزی و
لولهای مهمترین آبسنگهای مرجانی خلیج فارس
هستند
.
مسؤول محیط زیست منطقه آزاد کیش میگوید:
آبسنگهای مرجان��ی در آبه��ای اطراف کیش
مانن��د پوشش گیاهی سطح خشکی نقش مهمی
در زنجیره غذایی و حیات دریاها دارند که از طریق
صید بیرویه ،جمعآوری آنها توسط افراد سودجو،
لنگران��دازی و برخورد کشتیها تهد ید میشوند و
سازمان محیط زیست بای��د قوانین جد یدی برای
حفاظت از مرجانها وضع کند.
خانم محمدی میافزاید :افزایش غلظت آب دریا بر
اثر ساخت اسکلههای نفتی و باراندازها ،خاکبرداری و
سایر آلودگیها موجب نابودی و خفه شدن مرجانها
در خلیج فارس میشود به طوری که این موجودات
د یگر قادر نیستند غذای خود را از آب تأمین کنند و
بسیاری از مرجانهای اطراف کیش به همین علت
از بین رفته اند.
شناوره��ا و نفتکشه��ا عامل اصل��ی  80درصد از
آلودگیهای دریایی هستن��د و البته مقدار زیادی

از سموم کشاورزی ،فاضالبها و پسماندهای اغلب
شهرهای ساحل��ی هم به خلیج فارس میریزد که
موجب مرگ و میر آبزیان بویژه مرجانها میشود.
سازم��ان محی��ط زیس��ت در ساله��ای اخیر با
مکلف ک��ردن شهرداریه��ا و کارخانهها به نصب
تصفیهخانههای فاضالب تا حدودی برای کم کردن
آلودگیه��ا قدم برداشته اس��ت و در جزیره کیش
هم به شرکته��ای تولیدی و صنعتی که آلودگی
زیست محیطی ایجاد میکنند ،مجوز فعالیت داده
نمیشود.
در سالهای گذشته صدفهای مرواریدساز در آبهای
اطراف کیش به قدری زیاد بودند که با چشم د یده
میشدند ولی به دلیل آلودگیهای مختلف امروزه
بهندرت میتوان اثری از آنها یافت.
مسؤول محی��ط زیست کیش اجرایی شدن کامل
ضواب��ط زیست محیطی را خواست��ار شد و گفت:
بر اس��اس ضوابط جد ید زیست محیطی ،فعالیت
کشتیها باید با محیط زیست سازگار باشد و سازمان
بنادر و دریانوردی نیز شناورها را کنترل کند تا مواد
زاید خود را به دریا نریزند که در این صورت میزان
آالیندهها تا  10سال آینده کاهش خواهد یافت.
وی میگوید :هرچند از ورود فاضالبهای شهری به
آبهای اطراف کیش جلوگیری میشود،اما کنترلی
بر پسابهای تولیدی آب شیرین کنها از جمله آب
شیرین کنهای ساحلی خلیج فارس وجود ندارد .
عالوه بر این ،باید از تردد شناورها به محل زندگی
آبسنگه��ای مرجانی جلوگیری ش��ود و راه حل
مناسبی برای از بین بردن آلودگیهای نفتی برای
حفظ محیط زیست دریایی کیش پیدا کرد.

Marine Engineering
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مراسم معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش تأکید کرد:

محوریتگردشگریدرفعالیتهایمنطقهآزادكیش

مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای هماهنگی
مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی با اش��اره به ضرورت
دستیاب��ی به رتبه اول منطق��ه از نظر اقتصادی و
علمیدر سند چشمانداز توسعه كشور گفت :الگوی
ایران  ۱۴۰۴باید در مناطق آزاد كشور محقق شود.
اكبر تركان در مراس��م معارفه مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد كیش در مركز همایشهای بینالمللی
کی��ش افزود :هفت منطقه آزاد كشور كه در هفت
اقلیم متفاوت نیز قرار دارن��د ،باید الگویی از ایران
( ۱۴۰۴مقطع پایانی سند چشمنداز  ۲۰ساله) را
ارای��ه دهند تا فرآیند توسعه از این مناطق به سایر
نقاط كشور تسری یابد .مش��اور رییس جمهوری
تجارب كشورهای پیشرفت��ه و صنعتی جهان در
بهرهگیری از مناطق آزاد برای شكوفایی اقتصادی

* علی اصغر مونس�ان بعن�وان مدیرعامل و
رییس هیأت مدیره منطقه آزاد كیش انتخاب
شد

ای��ن كشورها را یادآوری كرد و گفت :نخستین بار
سال  ۱۳۶۸مناطق آزاد قشم ،كیش و چابهار شكل
گرف��ت و در سالهای بعد ،چهار منطقه دیگر نیز
اضافه شد .دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه

اقتصادی در ادامه شكلگیری مناطق آزاد در كشور
را تجربهای موفق ارزیابی كرد و در عین حال گفت:
هنوز تا هدف مورد نظر در این حوزه فاصله داریم.
تركان گفت :روند حركت این مناطق جز در مقوله
سرعت حركت به س��وی اهداف تا به امروز مثبت
بوده است و انتظار میرفت كه توسعه در این مناطق
روندی سریعتری داشته باشد .وی در ادامه با اشاره به
محوریت گردشگری فعالیتهای منطقه آزاد كیش،
محوریت صنعت نفت و فوالد در منطقه آزاد قشم
را یادآور شد و گفت :در مناطق آزاد چابهار و اروند
نیز به ترتیب محوریت طرحهای جامع توسعه حول
موض��وع حمل و نقل و بازسازی خرمشهر و آبادان
بوده است .دبیر ش��ورای هماهنگی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی ادامه داد :طرح جامع توسعه منطقه
آزاد انزلی برای توسعه كسب و كار در ساحل دریای
خ��زر پایهگذاری شده و منطقه آزاد ارس نیز حول

محور تجارت با كشورهای حوزه قفقاز فرایند توسعه
را دنبال میكند .تركان با بیان اینکه «منطقه آزاد
ماكو نیز با هدف جلب سرمایه گذاری در مجاورت
كشور تركیه شكل گرفته است» ،گفت :هفت اقلیم
متفاوت این امكان را داده كه هفت كاركرد مختلف
محور شكلگیری روند توسعه این مناطق باشد .وی
ادامه داد :از میان هفت منطقه آزاد كشور ،طرحهای
كالبدی توسعه در چهار منطقه طراحی شده و در
سه نقط��ه دیگر نیز باید ای��ن طرحهای جامع به
تصویب برسد تا فرآیند توسعه مناطق آزاد با سرعت
مناسب صورت گیرد و در نهایت ،توسعه از این نقاط
به سایر نقاط كشور منتشر شود.
در این مراسم ،احكام علی اصغر مونسان ،مدیرعامل
و رییس هی��أت مدیره ،و محس��ن مهرعلیزاده و
مسعود سلطانی فر ،د��و عضو دیگر هیأت مدیره
سازمان منطقه آزاد كیش ،تقدیم شد.

رونق نمایشگاههای بینالمللی کیش در نیمه دوم امسال

بیش از  10نمایشگ��اه بینالمللی با هدف معرفی توانمندیها وفرصتهای
سرمایهگذاری کشور ،ارتقاء مبادالت بازرگانی و توسعه صادرات غیر نفتی در
نیمه دوم امسال در کیش برگزار خواهد شد .ششمین نمایشگاه بینالمللی
صنایع دریایی و دریانوردی ایران از هفتم تا دهم آبان در کیش برگزار میشود
و پس از آن یازدهم تا پانزدهم آذر ،کیش میزبان برگزاری ششمین نمایشگاه
تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی خواهد بود .نمایشگاه حقوق بینالملل
نی��ز سومی��ن نمایشگاهی است که در آذر امس��ال و از  19تا  22در جزیره
کی��ش برپا میشود .در تقویم نمایشگاهی جزی��ره کیش  23تا  26دی نیز
برای برگزاری دهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی در نظر گرفته شده است.
چهارمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت وتجهیزات شهرداریها ،خدمات
شه��ری و فضای سبز هم اول تا چهارم بهمن ،سومین نمایشگاه بینالمللی
صنای��ع دستی همزمان با هفتمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری نهم تا

دوازده��م بهمن و پنجمین نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری
کشورهفدهم تا نوزدهم بهمن در جزیره کیش برگزار خواهدشد .همچنین
نخستین نمایشگاه بینالمللی تخصصی صنعت دام و طیور و صنایع وابسته
اول تا سوم اسفند و هشتمین نمایشگاه بینالمللی شیالت آبزیان و ماهیگیری
ششم تا نهم اسفند در جزیره کیش برگزار میشود.

گفتنی است در برگزاری همایش و نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی کیش،
سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش (زیرمجموعه
سازمان منطقه آزاد) و بویژه مهندس بابک صباغی مدیرعامل ،مهندس مهدی
فتحعل�ی و مهندس آی�ت صفایی از مدیران این مجموع�ه همکاری جدی و
نزدیکی با انجمن مهندس�ی دریایی ایران داش�تند که ضمن قدردانی از این
عزیزان ،امید است این اقدام مشترک گام مثبتی در جهت رونق فعالیتهای
نمایشگاهی و صنعتی در جزیره کیش و توسعه صنایع دریایی کشور باشد.
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گفتوگویویـژه
مهندس محسن حاجی بابا ،مدیر عامل شرکت رزیتان (تولیدکننده انواع رزینهای صنعتی) خواستار شد:

تعرفه واردات مواد تولید داخل افزایش یابد

 -4رکود کامل در بازار داخل
ش�عار همایش دوره قب�ل بکارگیری
تولیدات ملی و حمایت از کار و سرمایه
ایرانی در صنای�ع دریایی و دریانوردی
ب�ود .آی�ا در یک س�ال گذش�ته ،آن
ش�رکت با اقدامات مشخصی در جهت
حمایت از تولید مل�ی و حمایت از کار
و سرمایه ایرانی برخورد داشته است؟
چ�ه اقداماتی را در تع�ارض با این امر،
از سوی ارگانها و دستگاههای دولتی
شاهد بوده اید؟
خیر .متأسفانه در این مدت به جای تحقق
مهندس محس��ن حاجی بابا ،مدیر عامل شعار مذک��ور شاهد روانس��ازی و تسهیل
شرکت رزیتان (س��هامیخاص) که در واردات بودهایم.
زمینهتولیدانواعرزینهایصنعتیفعالیت
دارد؛ در گفتوگ��وی وی��ژه با ویژهنامه
همایش بر ضرورت استفاده از مواد اولیه
داخلی در صنایع دریایی تأکید کرد .متن
کامل گفتوگو در ادامه آمده است:
حوزه اصلی فعالیتهای شرکت رزیتان
چیست و طی یک س�ال گذشته روند
فعالیت آن چه سیری داشته است؟
تولی��د انواع رزینه��ای صنعتی شامل پلی
استر اشباع و غیراشباع ،وینیل استر ،آلکید،
فنولیک و غیره است .این شرکت طی یکسال
اخیر با مشق��ت و سختی بسی��ار توانسته
ظرفیت تولید خود را حفظ نماید.
مش�کالت اصلی مبتال به آن شرکت
و مجموعه صنایع دریایی کش�ور را در
مقطع کنونی چه میدانید؟
 -1بازپرداخت تسهیالت دریافتی از حساب
ذخیره ارزی به نرخ مبادالتی که این شرکت
و سای��ر شرکتها را در آستانه ورشکستگی
قرار داده است.
 -2کمبود نقد ینگی
 -3کاه��ش نرخ ارز در بازار که موجب زیان
صادرات شده است.
شماره  /111آبانمـاه  1392صفحه126

ب�ا توجه به آغاز ب�ه کار دولت جدید
و تأکی�د این دولت ب�ر توجه به بخش
خصوصی ،چه انتظاراتی را از این دولت
و وزارتخانههای مرتبط با حوزه دریایی
دارید؟
افزایش تعرفه واردات مواد تولید داخل.
ب�ا توجه ب�ه تاکی�د دول�ت جدید و
شخص رییس جمهور بر واگذاری امور
ب�ه انجمنهای تخصص�ی و علمی ،چه
راهکارهایی را برای ایفای نقش موثرتر
انجمندریایی(ازجملهانجمنمهندسی
دریایی ایران) در این زمینه پیش�نهاد
میکنید؟
شناسای��ی واحد ه��ای تولی��دی عضو این

انجمن که دارای تجهیزات ،امکانات و مواد
اولیه استاندارد یرای تولید باکیفیت دارند و
معرفی آنها به واحدهای مصرفکننده.
مهمترین اولویتهای پیشنهادی شما
جهت بررسی در کمیتههای تخصصی
همایش و طرح در قطعنامه پایانی جهت
پیگیریچیست؟
مهمترین اولویت تاکید بر مصرف مواد اولیه
داخلی و جلوگیری از واردات هم در سرزمین
مادری و هم در مناطق آزاد است.

گفتوگویویـژه
نپناه ،مدیرعامل شرکت برهان دریا کیش:
مهندس غالمرضا یزدا 

Marine Engineering

برای رقابت با شرکتهای بینالمللی
در پشتیبانی و تدارکات پروژههای فراساحلی تجهیز شدهایم
یایی کشور دانسته و تالش دستگاههای دولتی در رفع
هریک از معضالت فوقالذکر اقدامی مؤثر در استفاده از
ظرفیتهای بکر دریا در جهت اشتغالزایی و ارزآوری و
محرومیت زدایی و اقتدار و امنیت ملی خواهد بود.

نپناه ،مدیرعامل شرکت برهان
غالمرضا یزدا 
دریا ،بعنوان یکی از اولین شرکتهای ثبتشده
حملونقلدریاییدرجزیرهکیشدرگفتوگویی
ویژه با ویژهنامه همایش صنایع دریایی ضمن
معرفی فعالیتهای این شرکت دیدگاهها و نظرات شعار همایش دوره قبل «بکارگیری تولیدات ملی
خود را درباره صنعت دریایی کش��ور تشریح و حمای�ت از کار و س�رمایه ایرانی در صنایع دریایی
و دریان�وردی» ب�ود .آیا در یک س�ال گذش�ته ،آن
کرد .متن گفتوگو در پی میآید:
شرکت در جهت «حمایت از تولید ملی و حمایت از
آق�ای مهندس! لطف�ا در ابتدا توضیحات�ی درباره کار و سرمایه ایرانی» فعالیت مشخصی داشته داشته
فعالیتهایشرکتوتوانمندیهایآنارائهفرمایید؟ است؟

شرکت بره��ان دریا بعنوان یکی از اولین شرکتهای
ثبتشده حملونقل دریایی در جزیره کیش ،در بخش
کشتیرانی بصورت تخصصی در زمینههای پشتیبانی و
تدارکات پروژههای فراساحلی با تحت مالکیت داشتن
ان��واع شناورهای حامل جرثقیل ،ب��ارج و یدککش،
بارجهای کارگاهی اقامت��ی در اجرای پروژههای ملی
نقش مؤثری داشته و در بخش خدمات مهندسی موفق
بهاجرایپروژههایینظیرپروژهبازسازیسکوهاینفتی
جزیره سیری گرد یده و طی سال گذشته با تجهیز فلت
بارجهای��ی که اخیرا به ناوگان شناوری پیوستهاند ،به
جرثقیله��ای سنگین و تبد یل آنها به بارج کارگاهی
زمینه را برای رقابت با شرکتهای بینالمللی فعال در
حیطه مذکور فراهم نموده است.

ساخت و بکارگیری یک فرون��د اکومود یشن بارج در
پروژههای در دست اجرا از مهمترین اقدامات شرکت
در تحقق شعار مذکور ب��وده است .اما متأسفانه عدم
حمایت مالی از سوی بانکها و مراجع ذیربط یکی از
چالشهای موجود در این زمینه بوده است.

با پایان کار دولت دهم ،ش�ورایعالی صنایع دریایی صنایع دریایی ،گسترش اختیارات شورایعالی صنایع
گزارش�ی از فعالیته�ای خود را در ط�ول این دوره دریایی و توجه بیشتر دولت به این حوزه از دولت تدبیر
منتشر کرد .ارزیابی شما از عملکرد این شورا در این و امید مورد انتظار است.

مدتچیست؟

باتوجهبهتأکید دولتجدیدوشخصرییسجمهور
بر واگذاری امور به انجمنهای تخصصی و علمی ،چه
راهکارهایی را ب�رای ایفای نقش مؤثرتر انجمنهای
دریایی (از جمله انجمن مهندسی دریایی ایران) در
اینزمینهپیشنهادمیکنید؟

تالشه��ای دبیرخان��ه شورایعالی صنای��ع دریایی در
تصویبآییننامههایوتشکیلکارگروههایتخصصی
ب��ه نوبه خود درخور تقد یر است؛ لیکن با توجه به در
اختیار نداشتن اهرمهای اجرایی بازخورد ملموسی از
با توجه به اینکه کمیتهه��ای تخصصی با استفاده از
ارزیابی ش�ما از مش�کالت صنایع دریایی کش�ور تالشهایمذکورمشاهدهنمیشود.
با توجه به آغاز به کار دولت جدید و تأکید این دولت خرد جمعی و با حضور کارشناسان خبره راهکارهای
چیست؟
ریسک باالی سرمایهگذاری در بخش صنایع دریایی ،بر توجه به بخش خصوصی ،چ�ه انتظاراتی را از این حل مسائل و مشک�لات را مورد بررسی ق��رارداده و
هزینهبر بودن و عدم تأمین بهموقع منابع مالی پروژهها دولت و وزارتخانههای مرتبط با حوزه دریایی دارید؟ پیشنهاد ه��ای خود را به مراجع ذیریط منتقل نموده
از سوی مقامات باالدستی و در نتیجه کمبود نقد ینگی ،ال��زام کارفرمای��ان دولتی به استف��اده از شرکتهای و بد ینوسیله هزینههای رفع موانع را به شدت کاهش
توزی��ع نامناسب پروژهها ،نرخ ب��االی سوخت و عدم خصوصی و سپردن خدمات مورد نیاز به آنها ،شناسایی میدهند؛ بنابراین اولویت اول قرار گرفتن افراد آشنا به
استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی داخلی مشکالت بخش خصوصی و اقدام در جهت رفع آنها ،مشکالت دریای��ی در رأس شورایعالی صنایع دریایی
را از اصلیترین مشکالت شرکت و مجموعه صنایع در اختص��اص اعتبار الزم به صن��دوق توسعه حمایت از بوده تا از این طریق کمیتههای تخصصی قادر به ایفای
نقش مؤثر خود باشند.
مهمتریناولویتهایپیشنهادیشماجهتبررسی
در کمیتههای تخصصی همایش و طرح در قطعنامه
پایانیجهتپیگیریچیست؟

 بررس��ی دالی��ل عدم تحقق بندهای��ی از قطعنامهچهاردهمی��ن همای��ش و تأکی��د بر فراه��م نمودن
شرایط تحقق آنها و همچنین بررسی راهکارهای الزام
کارفرمایان به استفاده از امکانات شرکتهای داخلی و
اجرای کامل قانون توسعه صنایع دریایی.
بررسیراهکارهایافزایشقدرتاجراییبخشخصوصیو اتحاد یههای صنایع دریایی و کاهش تصدیگری دولتی
در بخش مذکوراز مواردی است که به نظر میرسدانجمن
مهندسیدریاییبایدپیگیرآنباشد.

آدرس دفتر :تهران :خیابان مطهری ،خیابان فجر ،خیابان لطفی ،پالک  ،106واحد 6
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رديف

نام شركت /مرکز/ارگان

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

غالمرضاشافعي

2

نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي

دريادارپاسدارعليفـدوي

3

شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

محمدحسينداجمر

1

اعضای
حقوقی
انجمن
مهندسی
دریایی
ایران

دورنگار

مديرعامل/ریاست/فرماندهی

تلفن

 4و22044152

22044155

38543131

33219006

23841-26100182

26100110

4

شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران

علي طاهري مطلق

88832990

88812180

5

مرکز همكاريهاي فناوري و نوآروي رياستجمهوري

حميدرضا اميري نيا

66500061- 5

66500060

6

شركت صنعتي دريائي ايران (صدرا)

فرزاد اناری

88572666- 7

88576186

7

شركت مجتمع كشتيسازي و صنايع فراساحل ايران
(ايزوايکو)

حمیدرضائیاناصل

0761 -2723265

0761 - 2723352

8

شركت نفت فالت قاره ايران

محمدباقرسلیمانی(سرپرست)

22664469-80

 2ـ 26664401

9

سازمان بنادر و دريانوردي

سيدعطاءاهلل صدر

 39ـ 88651020

88651191-2

10

شرکت ملي نفتکش ايران

علی اکبر صفایی

23801

22058637

11

گروه صنايع شناورهای تجاری

سید احمدعلی سعید فاطمی

 89ـ 22771388

 6ـ 22771375

12

شركت دريافن قشم (صدف)

محسن خبره

88375489

88375037

13

قرارگاه سازندگي نوح (ع)

محمدجوانبخت

 3ـ 33219231

33219247

14

مؤسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

حسن قربان

88825837

88307617

15

شركت نفت خزر

علي اصولي

88724133

88711386

16

شركت صنايع فرا ساحل (صف)

امير محسن خوبان شرق

 7ـ 88375025

88375014

17

شرکت صنايع الکترونيک ايران (صـا ايران)

حسين باقري

22988000
22988062

22988062

18

شركت صنعتي و خدمات مهندسي ايران

داريوشاميريگانه

22237900

22212588

19

شركت مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت

ناصر فالحي

88323100-6

88323096-7

20

مؤسسه ردهبندي ايمني صنعت ايرانيان

حسنرضا صفري

88827386
88821469

88324734

21

مركز استاندارد دفاعي ايران

مجتبیبحیرایی

 4ـ 22808723

22296122

22

گروه مهندسي دريا دانشگاه صنعتي شريف

مجيدعباسپور

66165528

66000021

23

شرکت کشتيراني بنياد

محمود کيا

88777920-1

88879840

24

شركت ساختماني مغك

سيدعلي اكبر رضوي

88911341-3

88900645

25

شركت مشيران

محمد شريف زاده

88734177-8

88743859

26

شركت مهندسي اليبيد

عليرضاقنبرنژاد

88065791-3

88069749

27

گروه صنایع شهید توحیدی

محمد حسين کريمي

 12ـ 22774111

22774113

28

شركت خدمات كشتيراني امواج دريا

محمدرضاخشوعي

88770571

88774361-2

29

شركت صنايع و بنادرآزاد فراساحل قشم(صبا)

علیرضا اقدم

 96ـ 88375495

88375034

30

شرکت مهندسين مشاور آب نيرو

حسين جاللي

 4ـ 88747092

88759345

31

پژوهشكده علوم و تكنولوژي زيردريا

احمدرضا زماني فروشاني

88881920

88793925

32

شركت ايران بازديد

یونس شایان کیان

88824797-8

88826528

33

مجتمع صنايع دريائي شهيد تمجيدي

محسنبحيرايي

 7ـ  4210056ـ 0181

0181-4210052

34

مجتمع صنايع دريائي شهيد درويشي

مهران ايجادي

0761-5553955

0761-5553864

35

مجتمع صنايع دريايي شهيد جواليي

مرادی

55245352-3

55245351

36

مركز پژوهشي مهندسي دريا ـ دانشگاه شريف

محمدسعيدسيف

66165563

66165563

37

شركت تكران كاوش

محمدرضامحمدنژاد

0511-5413460

0511-5413460

38

شركت فني مهندسي صنعت دريايي فنآوران سيراف

حسنابراهيمپورضيايي

44615600
44615800

89781816

بهادر سرانجام

0711-6242205-7

0711-6249020

هوشنگرئيسي

88740702

88758055

41

شركت آرتميز دريا

محمدرسولگلكرمني

88104826- 30

88723459

42

شركت مهندسين مشاور طرح نوانديشان

علي پاک نژاد

88334010

88334015

43

شركت نور فنآوري نوين

سيد داود رفيعي

66921225

66918415
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محمودقیاسی

66413028

66412495

44

دانشكده مهندسي دريا دانشگاه اميركبير

88793444-45

88793443

6ـ66944873

66944869

45

شرکت حفاري شمال

هدايت اله خادمي

45

پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي و علوم جوی

وحيدچگيني

46

شركت هرمزان دريا پيما

عباس بادکوبه

44443994

44403423

47

شركت مهندسين مشاور سازهپردازي ايران

علياكبرحافظيمنشادي

88635850-5

88632190

48

شرکت خدمات دريانوردي امواج براق

مالكعليمحمدي

0812-4486427
021-44214849

0812-4486327

49

شرکت بازرسي بين المللي هندرسون اينترنشنال ـ قشم

حسن ديلم

 5560628ـ 0761

 4511055ـ 0761

50

شركت كشتيراني و ترابري بينالمللي آراباختر

مسعود پلمه

88480530 -7

88719514

51

شركت توليدي و شيميايي روناس

فضلاهللحسيني

88841081-3

88305965

52

شركت پارس كشتي پوالد

رضا خوشيده

0761-6668281

0761-7511289

53

شركت توسعه سازههاي دريايي تسديد

امين پناهي

88610742-4

88610741

54

شركت فهم الكترونيك تبريز

فرهاد فتورهچي

44565371-2

44565371-2

55

شركت صدفكاران بوشهر (نماينده مجاز موتورهاي دريايي
يانمار در ايران)

محمدكريمدهقاني

0771-5553400

0771-5553400
0771-3537445

56

شركت شيواسپ

رضا جديد زاده

26600550

26600551

57

شركت شناورسازي نام آوران بوشهر

فضل اله جهانگيري

 4545082ـ 0771

 4542460ـ 0771

58

شركت تعاوني بندر سازان گناوه گروه 922

عبدالحسينخدري

0772-3230610
021-22778780

021-22778760

59

شركت كشتيراني آريا

سيدهاديهوشيارامامي

88376401-3

88089133

60

شركت فن آوري آبهاي عميق

محمدعلينظارت

83362950 83362854

88575149

61

شرکت تعاوني کارکنان نداجا(تکن)

حسین اشرفی

88713582

88708968

62

شركت خدمات دريايي دلفين

عبداهللنائيني

88794138 88788742

88792805

63

شركت پارس مارلیک کیش

حميد غفاري

22892996-8

22892955

64

شركت اميدان ساحل پارسيان

اميد مرادي

26111292-93

26111341

65

شركت كشتيسازي و سازههاي دريايي پارس

عبداله اردشير

 5ـ 01227442682

01227442686

66

شركت سازههاي فراساحل پرشين

سهيلملكاحمدي

88447341

88456304

67

شركت خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر

حسينصاحبي

88710266-70

88713123

68

شركت خدمات دريايي دريا مهر پويا

جواد هاديفر

0761-5554426

0761-5554427

69

شركتپـرگاسيران

غالمرضا انصاري

88748750

88738830

70

شرکت توليدي دلآران روز

هوشنگ سيامكي پورفرد

44280766

44280794

71

شركت بامتير کيش

حميد ارشدي

22369870

22093652

72

شركت پرتو تدبير پارس

مسعودصحيفي

22885086-9

22884977

73

دانشگاه دريانوردي و علوم دريائي چابهار

امين بهزادمهر

0545-2220020-23

0545-2221025

74

گروه مديريت و مهندسي بهين طرح آپادانا

مهرداد غفوريان

22073711

22073148

75

شرکت مهندسين مشاور کران سازه پاسارگاد

شاهين مقصودي زند

4و 66082445-22906903

66082446

76

شرکتسـازنديش

مهدی راجی

0311-7582087

0311-7582090

77

پژوهشکده علوم و فناوري دفاعي شمال

ابراهيمعليزاده

0112-5665191

0112-5665090

78

شرکت توسعه فنآوري زيرسطحي اروند حميد

خانم فاتحي

021-65356182 - 3

021-65356182 - 3

79

شرکت مهندسي و مديريت صف رزموند

محمدکسائيان

88375035

88375036

80

گروه صنایع شهید ابراهیم همتی

منوچهرعلیپور

22774101-3

22774104

81

شرکت مهندسي و ساخت سپهر رزموند

قاسم گل نژاد

88375043

88375044

82

شرکت دریا دورق

عبدالحسیندورقی

0651-226661 - 3

0651-223894

83

شرکت مهندسي و تعميرات فراساحل آکام آداک

علي مرادي

88365034 - 35

88094664

84

شرکت جيران رنگ اروند

مسعود شرحاني قبائي

22376279-80

22375867

85

شرکت مهندسين مشاور تدبير ساحل پارس

مهرداد خلجي

44041165

44041068

86

شرکت حمل و نقل بين المللي و کشتيراني سيناصدر

سيدناصرباغباني

77612541-2

77685168

87

شرکت مهندسي خطوط لوله توانا

عباس احمدي

66907305-6

66926761
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اعضای
حقوقی
انجمن
مهندسی
دریایی
ایران

88

شرکت فني مهندسي فن آوران بحر

عبدالهطالبي

88921801-2

88890462

89

شرکت دريا تجهيز آريا

مهدي زراعتگر

66463270

66463948

90

دانشکده دريايي محمودآباد (دانشگاه صنعت نفت)

سیدمحمدحسینشریفی

0122-7737600

0122-7748195

91

شرکت مهندسين مشاور دريابندر

مرتضيبنيجمالي

22312444-47

22516063

92

دفتر طراحی قوای محرکه دریایی

محمودشعبانی

22968064

22968004

93

شرکت مهندسين مشاور هندسه پـارس

مهرداد شکوه عبـدي

88337452 - 59

88337456

94

صنعت شهید محمد مختاری

تیموررحمتی

22967996-7

22981329

95

شرکت سکان ايمن جـرون (سيجکو)

خانم حفصه تاراج

0761-5562265

0761-5557560

96

شرکت سپهـر سيستم انديش

محمد ایزدخواه

66090218

66008141

97

شرکت توسعه فناوري و ارتباطات حفاظتي ايمن اقليم

سيامک سيدحسين چي

88614494-6

88614493

98

شرکت کاوش نيروي پاسارگاد

سيدناصرموسوي

22114758

22119075

99

شرکت پوشش و وزين سـازي آريا ارونـد

محسنكريمي

88326848

88324205

100

شرکت ريخته گـري برنـا گداز

سيدمجيدميرغفوريان

56232587

56230236

101

شرکت پترو فرآيند شاياناب

شهرام عباسي

 6و 22649095

22649097

102

شرکت پنـدار صنعت دريا

سيدجعفررحيمي

44663200

44693026

103

شرکت فني مهندسي فن آويژه

نظام وفا عضدي ديلمي

0131-7224004

0131-7223996

104

شرکت توليدي و صنعتي سازه مرکب

علي غـالمي

77141011

77140923

105

شرکت فراديد صنعت سماء

ميثم رضايي

88552075-6

88721609

106

شرکت مهندسي تدوين توسعه پايدار

بهروز فالحی مقیمی

88536626-7

88751147

107

شرکت طرح آفرينـان پاسارگاد

ابراهيماميني

66046279

66062091

108

شرکت خـزر آموز بندر -مرکز آموزش علوم دريائي و بندري

فرهاد مسافري

0181-3240050-52
0181-3223989-3234431

0181-3234430

109

شرکت توليد پوشش لوله ماهشهر

عبدالعزیزهدایت

88882682 88773124-7

88780963

110

مؤسسهشهـيدمحـالتي

ابوالقاسمواالگوهـر

دفتر تهران 44298263-5:
بوشهر0771-3539710 :

دفتر تهران44298269 :
بوشهر 0771-5553280 :

111

شرکت توليدي صنعتي دريا گستـر اسپانه

وحيد شهبازي

0311-3323392

0311-4418102

112

شرکت خدمات دريايي و بندري مرجان چابهار

قادر بخش هلل زهي

0545-2224823

0545-2224824

113

شرکت سفينه سپهر کيش

احمدابراهيمي

07644421287

07644420537

114

شركت جوانه بهاری

115

شرکت زمرد فام پرشين

غالمحسین تنها
پيمانمسعودزاده

22741298-99
88577880-1

22741297
88577914

116

شرکت گلف اجنسـي ايران

محمدباقرنوفلی

22254752-5

22254759

117

مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري دريايي
(دانشگاه صنعتي مالک اشتر)

محمدرضا عرب يارمحمدي

118

شرکت شناوران سازان کارون

محمودراستکار

0312-5225019
84422

66918756

0312-5227431
66437222 77270741

119

شرکت فن آوري فراساحلي دلتـا

محمد بنائي بابازاده

88245837

88245835

120

شرکت خدمات مهندسي و دريايي برهان دريا کيش

غالمرضا یزدان پناه حقیقی

0764-4422729

0764-4422148

121

پژوهشكده سامانههاي دريايي

رضا مهريار

0711-7353505

0711-7264102

122

پژوهشکده دريايي دانشگاه جامع امام حسين (ع)

مجيد زماني قلعـه

77105131

77104982

123

شرکت بين المللي بهين سامان گستـر مفيد

نيماباهـري

 2و 88550131

42978999

124

شرکت پويا انديشـان موج آريا

فريد سهندي اسفنجاني

66086468

66017735

125

شـرکت پيشگامان انرژي پـارس (پپکو)

اميررضا مروج فرشي

88209979

88209989

126

شرکت فروغ صنعت دريا

حميدرضااوقاتيان

88812398

88349873

127

شرکت مهـاد صنعت شـرق

سيدمحمودصمـدي

026-32541995-

026-32541999

128

شـرکت گيتي آسـا

سيدمهدي منصوري طهراني

0311-3802331

0311-3802350

129

شرکت گروه آريا پالست ماشين

رضا حيدري

22635063-5

22635066

130

گـروهصنعتيهمـارشتن

سيدمحسنصفـايي

88609000

88211748

131

شرکت صنايع اليروبي ترانشـه پارس تتيس

سعيد صدرزاده
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88827397

88827357

88827221

Marine Engineering
132

شرکت مهندسي و ساخت ٌطـرقه انـرژي

محمودمحمـدي

88736084

88746396

133

شرکت رهنمـون اعماق دريا

رضا قجرجـزي

22532830

22314638

134

شرکت درياي برنـا کاران

امير پورمعصومي لنگرودي

88557049

88557048

135

شرکت نوآوران تجارت پايا

غالمحسينصداقتي

88207476

88207480

136

شرکت معين انرژي پايا

داريوش شيباني

22973890

22974367

137

شرکت کشتي سازان ليان شفق

بابک نهالي

0771-2525015

0771-2525015

138

شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت

سید محمود امام زاده

22218005

22215851

139

شرکت گروه مهندسين مشاور ايتسن

محمدحسينرهنمايي

88754031

88765895

140

شرکت گروه مهندسي سروش انديشه پارسيان

مهرداد گلشن

88545179-80

88545179-80

141

شرکت صنايع کشتي سازي بحـرگسترش هرمـز

حميد قاسمي زاده

0761-2723235

0761-2723250

142

شرکت مکين دريا

حامد صادقي کيا

26127817

22296751 -26127817

143

انجمن سازندگان شناور ،تجهيزات و سازههاي دريايي ايران

ناصر فالحي
محمد احمدی بافنده

44261045

44275687
26202494-7

26204158

88975820-21

88996953

85141060
85142060

85141092
22558496

144

ایران مارین سرویسز

145

شرکت دانا انرژی ایرانیـان

آزاد سعـدئی

146

شرکت حمل و نقل و خدمات بندری -دریایی
فارسیسـان آسیا

سعیـدایزدیان

147

شرکت افرنگ مـوتـور

محمودرضـاافسـر

22778867
22778869

148

شرکت دریـا تدبیـرگران کیش

محمود پروین

22028902
22028905

22028941

149

شرکتقصـریـخ

حسین میرزازاده نافع

66428707-8

66917040

150

شرکت نیکسـان کاوش

علیعلیمـردانی

88463605
88462201

88464123

151

مؤسسه مهندسین مشـاور ساحل

مصطفیمتدین

23015101

22526008

شرکت بسپـار سـازه پـازاوار

ارژنگ شجاعی
مهدی صانعی دهکردی

22867919

22871846

شرکت طراحی مهندسی کمال صنعت اندیشه

رحیم رمضانی

152
153
154
155
156
157

شرکت دریاعرشه
شرکت مهندسی پژوهش صنعت پرواز

بهنامحیدریان

شرکت فنی مهندسی زاروگه سـازان

عبدالمهـدینسبی

88641339-40
88794929

88641341
88797193

88794929

88797193

0761-3345752

0761-3353019

شرکت بینالمللی پتـرو بـراسان

جهانگیرنکوییشهرکی

88601170-72

88045819

گـروه شهیـد میثمی

علی پوراسـد

026-32112002

026-32308022

شرکت تولیـدی صنعتی اطلس کمپـرسور کارا

امیرحسینقاسمی

88862131

88863130

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

فضلاله وکیلی فرد

88312093-5

88827990

شرکت هرمز سفینـه

خمیس جابری نخیلو

0761-2238320

0761-2238321

مؤسسه بهینه کاوش صنعت آسیـا

علی جمالی

88245690-3

88245690-3

تولیـدی ای .دی .اف

سیدجوادتنهـا

46888683

46888682

شرکت کاوه کاران زبـده

احمد رضـایی

77652200-2

77503426

166

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهـر

مسعود صدری نسب

0632-4233321

0632-4230551

شرکت نفت سـازه قشم

فرشیدسیدحسینی

88375533-5

88375536

167

انجمن علوم و فنون دریایی ایران

وحید چگینی

 22953094داخلی 127

22951299

168

شرکت مهندسان مشاور کارافن مارین خاورمیانه

محمدرضارستگار

66706737

66707477

169

مؤسسه بیمه متقابل کیش

محمدرضا محمدی بنایی

26201831-4

26201758

170

شرکت خدمات فراساحل کیان سهند کیش

کیان فرخ سیـر

0764-4455667

0764-4455669

171

شرکت دریا دانش فناور پارس

غالمحسینهمایونی

22823959

22813632

172

شركت خدمات فراساحل ليان

عبداهلل مغيث

26200311-26200314

26200305

173

شركت بازرگانی و خدمات دریایی میثاق

عبدالرسول شمس

عبدالرسول شمس

021-22942845 0631-2222171

158
159
160
161
162
163
164
165
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گفتوگویویـژه

مهندس عبداللهی ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بنادر و دریانوردی امین:

برای ساخت و تعمیر شناورهای کوچک
در آبهای خلیج فارس و دریای خزر مصمم هستیم

مهندس محمدرضا عبدالله�ی ،مدیرعامل
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
بنادر و دریانوردی امین ،در گفتوگوی ویژه
با ویژهنام�ه همایش صنای�ع دریایی زمینه
فعالیته�ای این مؤسس�ه را بدین ش�رح
برشمرد:

• خرید و فروش انواع ش�ناور و کش�تی در
آبهای جنوبی و شمالی کشور
• تأمین موتور و دیزل ژنراتور و قطعات یدکی
مورد نیاز شناورها و تجهیزات بندری
• س�رمایه گذاری در زمینه داک و تعمیرات
زیرآبی انواع شناور
وی تأکید کرد :هدف شرکت ایجاد زمینه برای
ساخت و تعمیر کشتی در سواحل شمالی و
جنوبی کشور است .این امر میتواند از نظر
اقتصادی یکی از موتورهای محرکه اقتصادی
کشور باش�د .در ایران س�اخت کشتیهای
کوچک و متوس�ط سازههای س�احلی و فرا
س�احلی از مزیت نس�بی برخوردار اس�ت.
این شرکت مصمم است در عرصه ساخت و
تعمیر شناورهای کوچک در آبهای خلیج
فارس و دریای خزر گام مؤثر و اس�توارتری
را بردارد.
این مدیر دریایی کشور در ادامه گفت :نگاه
سیستمیبه توس�عه همهجانبه بخشهای
مختلف دریایی و ح�ذف گلوگاهه ا و موانع
موجود ،نیاز روزاف�زون تقاضا برای انرژی،
س�هم باالی ارزش اف�زوده در صنعت بیمه
دریایی و رش�د نیازه�ای بازارهای داخلی
ب�ه ان�واع ش�ناورها از جمل�ه فرصتها و

تهدیدهای حوزه صنایع دریایی اس�ت که
بعنوان اقتدار جمهوری اسالمیایران باید
به آن توجه نمود.
وی در م�ورد انتظ�ارات جامع�ه دریایی از
دول�ت یازدهم نیز گفت :ب�ا توجه به هزینه
ک�م حملونق�ل دریایی بی�ش از  90درصد
از کاالهای صادراتی و وارداتی به کش�ور از
طریق دریا صورت میپذیرد ،نقش تحریمه ا
اثر نامطلوبی بر پیکره صنایع دریایی گذاشته
است .با توجه به سیاستهای دولت اعتدال
و امی�د اولی�ن گام مؤثر در رف�ع تنگناهای
صنای�ع دریای�ی میتواند انج�ام مقدمات
شکستن تحریمه ا باشد.
عبداللهی ادامه داد :دولت در امور اقتصادی
بای�د از نظ�رات و مش�ورت صاحبنظ�ران
اس�تفاده کن�د و انجمنه�ای تخصص�ی
میتوانند در این راس�تا ب�ه دولت اعتدال
و امی�د کمک کنند .نارس�اییهای فراوانی
در بخ�ش صنایع دریایی وج�ود دارد ،اگر
چه تش�کیل جلس�ات و همایشه� ا برای
بیان مس�ائل و مشکالت توسط انجمنهای
صنعتی مؤثر ولی کافی نیس�تند ،آنچه که
بای�د مورد توج�ه قرار گیرد وض�ع قوانین
و مق�ررات جامع و کام�ل در بخش صنایع
دریایی اس�ت ک�ه بتواند کلی�ه جنبههای
این بخش را به هم متصل نماید و دس�تگاه
اجرایی کشور متعهد به انجام آن باشد.

از شرکتهاي فعـال
در حوزه صنايع دريايي
دعوت به عضويت مي کند
شماره تماس44275687 :

Engines & Accessories
This part of catalogue covers the: mechanical, ﬁshing and sections of the exciting world
of marine life.
The yanmar, Hyundai and Yamaha engines are the backbone,the leaders and forever
dedicated to boating all around the world . generations of expertis,combined with
unrivalled innovation and industry-leading technology are built into every enging and
generator, renowned for their outstanding performance and rugged reliability.in brief; they
go futher and they work harder for you; year after year.
In the electronics section, you will ﬁnd the leading brands of garmin and lowrance:
delivering innovative technology GPS, ﬁsh-ﬁnders, chart-plotters and communication
systems in the ever demanding marine sector that provide high performance features at
highly competitive prices.
Lastly select from the range of products in diving and ﬁshing : beuchat and banax have
been involved in the development of all aspects of underwater and tests of the roughesas;
covering a wide range of products cater for all budgets and challenges.

P.O.Box: 40349 - Ajman Free Zone, UAE.
Tel: 00971 6 745 9787 / 747 8446 | Fax: 00971 6 747 8447
Email: atcmarine@atcgroup.ae
WebSite: www.atcgroup.ae

About Us:

ATC marine is a marine services company; part of the
ATC group, based in the United Arab Emirates and
with its marketing ofﬁces in the Free Zone of Ajman.
We are a services and consulting company, pledging
to catering and satisfying the requirements of our ever
expanding base of customers in the marine sector.
Our revenues are at present mostly derived from
vessels building for the ﬁshing industry and products
and accessories related to it.
Our long term goal is the diversiﬁcation of our portfolio
of vessels building.
ATC marine has a solid and strong presence in the
Arabian Gulf region, and is always endeavouring to
expand its operations to other parts of the globe.
At ATC marine, we are very proud of the strong
long-term relationships we have successfully forged
with our customers, intermediaries and suppliers
throughout our years of trade and business.
To put it simply, at ATC marine we aim to be the best.
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