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نشريه انجمن مهندسي دريايي ايران
M a r i n e  e n g i n e e r i n g

 معرفي

ش�رکت توسعه سازه هاي دريايي تسديد بعنوان يک پيمانکار عمومي)GC( در صنعت نفت، 
گاز، پتروش�يمي و نيروگاهي مي باشد که  توانايي اجراي امور مهندسي، تدارک، اجرا، تامين 
منابع مالي و مديريت پروژه هاي EPC را دارا مي باش�د. اين ش�رکت در هر دوحوزه خشکي 
)On shore( و فراساحل)Off shore( فعال بوده و با داشتن گواهي نامه هاي بين المللي معتبر 
از جمله تقديرنامه دوستاره تعالي سازماني )EFQM( با طراحي، ساخت و نصب 11 جاکت 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 9و10 پارس جنوبي

)CHP( پروژه موتور ژنراتور گازسوز به همراه سيستم بازيافت حرارت -
- پروژه احداث خط لوله "16 حدفاصل آبادان تا نظاميه اهواز 

- پروژه ساخت جاکتهاي ميدان گازي هنگام
- پروژه طرح اضطراري توسعه سکوي هنگام
- پروژه ساخت جاکتهاي فاز 19 پارس جنوبي
- پروژه ساخت جاکتهاي ميدان نفتي فروزان 

-پروژه بازسازي سکوي سروش وR4 ميدان نفتي رشادت 

  برخي از پروژه هاي در حال انجام

- پروژه احداث خط لوله و کابلهاي 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 R4 ميدان 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.
ISO9001: 2009 سيستم مديريت کيفيت 

ISO 14001: 2007 سيستم مديريت زيست محيطي 
ISO/TS 29001: 2007 سيستم مديريت کيفيت در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 

OHSAS 18001: 2007  سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي 
 IMS سيستم مديريت يکپارچه 

HSEQ سيستم مديريت سالمت، ايمني، محيط زيست و کيفيت 
ISO 10004 : 2010  سيستم رضايت مشتريان 

 ساير فعاليت ها در  يک نگاه 

•  اح�داث و راه ان�دازي پروژه ي�ک واحد نيروگاه 
تولي�د همزمان ب�رق و بخار)CHP( ب�ه ظرفيت 4 

مگاوات در ايران 
• ثبت رکورد فوق العاده س�اخت سکوهاي نفتي و 
گازي در مدت زمان 6 ماه )تا قبل از اين 8 ماه بوده 
است( و همچنين ثبت رکورد بي سابقه 150 کيلو/ 

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 2000 نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم. 
• ارتقاء 23رتبه در ميان 300شرکت برتر کشور )IMI( از 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 Group، در 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 11 دستگاه جاکت نفتي دريايي به وزن تقريبي 22500تن

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، ابتدای شیخ بهایی شمالی، خیابان عرفی شیرازی پالک 24، 
تلقن: 88610742 -021               فاکس: 88610741 -021
www.tasdid.com              Info@tasdid.com
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با مديران انجمن
در انتظار نقش جدي تر

با گفتارهايي از:
محمد سعيد سيف، حسن رضا صفري، اسداهلل گرامي، پيمان مسعودزاده، حميد زراعتگر، 

مالك عليمحمدي و محسن خسروي بابادي. 

مسؤوالن

با کلیدداران دریا
با گفتارهايي از:

امير دريادار حبيباهلل سياري، بيژن نامدار زنگنه، معصومه ابتكار، حسن صالحي،  عباس 
آخون��دي، اکب��ر ترکان، غالمرضا ش��افعي، محمدرضا مق��دم، علي فدوي، امي��ر دريادار 
رس��تگاري، محمد حس��ين داجمر، علي اکب��ر صفايي، علي اصغر مجاه��دي،  محمد باقر 
سليماني، علي اصولي، هدايت اهلل خادمي، حميدرضائيان اصل، احمد صادقي گرمارودي، 

محسن بحيرايي، امير محسن خوبان شرق و محمد احمدي بافنده.

مديران

امیدوار به تدبیر
با گفتارهايي از:

ناصر فالحي، رسول گل کرم ني، محمود   شعباني،  عبد  اهلل ناييني، نظام وفا عضد  ي د  يلمي، 
سعيد   ايزد  يان، مسعود  پل مه، رضا خوشيد ه، حسن ابراهيم پور ضيايي، قاسم گل نژاد، 
علي پاک نژاد، حس��ين صاحبي، هوشنگ رئيسي، سيد ناصر باغباني، هوشنگ سيامكي، 
عبد العزيز هد ايت، سيد مجيد  ميرغفوريان، حميد  غفاري حسيني، محمد  بنايي بابازاد ه، 
شاهين مقصود ي زند ،  ارژنگ شجاعي، مصطفي روناسي، محمد رضا محمد نژاد ، خيراهلل 
محمود يان، فرهاد  فتوره چي ، امير حسين قاسمي، اميد  مراد ي، محمود  راستكار، سيد ناصر 
موسوي، بابك نهالي، فضل اهلل جهانگيري، جهانگير نكويي شهرکي، محمد رضا محمد ي بنايي، 

امير محمود  رضوي، محمود  محمد ي وابراهيم اميني.

 دانش و پژوهش

تداوم حرکت پرشتاب
با گفتارهايي از:

روزب�ه پناهي، شهمير اقتصاد  ي، مجيد عباسپور، محمدرضا خدمتی، مهد ي شريفي زماني 
واحمدرضا زماني فروشاني.

چشم انداز

سقوط و رکود
با مقاالتي از:

کوجي سكيميزو، بهزاد الصفي، سيد  عليرضا نواب صفي الد ين و سيروس سيلتان.

ميزبان همايش

جزیره آزاد
با اطالعاتی درباره:

ويژگی های جزيره کيش در بخش های گردش��گری، سالمت، نفت و گاز، صنايع دريايی 
و محيط زيست.
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همايش پانزدهم و سند ملی توسعه صنايع دريايي
روند پرش��تاب توسعه علمي طي يک دهه اخير و نيروي پراستعداد و جوان اميدهاي فراواني را در 
کشور بوجود آورده است. برنامه هاي مختلف حمايتي و وجود حداقل هاي آموزشي و تحقيقاتي در 
کش��ور باعث شده که خوشبختانه طي سال هاي اخير در بسياري شاخه ها و زمينه هاي تخصصي 
بتوان جايگاه مناسبي در منطقه و دنيا کسب کرد. اين دستاوردها در بخش دريايي نيز حائز اهميت 
بوده و هم اکنون 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 مي دهد و اميد است اين روند همچنان ادامه داشته باشد. 
اما آنچه تمامي کش��ورها بصورت جدي دنبال مي کنند؛ تبديل علوم و فناوري هاي حاصل ش��ده به 
محصوالت نهايي و ايجاد اقتصادي متکي بر دانش اس��ت. بعبارت ديگر اگرچه توس��عه علم داراي 
ارزش هاي مختلفي است؛ ولي اکثر دولت ها سرمايه گذاري خود را در اين مسير بصورت هدفمند و 
در جهت دستيابي به درآمدهاي بيشتر ملي و شکوفايي اقتصادي انجام مي دهند. اين موضوعي است 
که سياست ها و مکانيزم هاي مناسبي را طلب مي کند و مسلما بدون هماهنگي بين برنامه هاي 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 بي نظير دستاوردهاي علمي هستيم که مقاالت علمي اساتيد و صاحبنظران دانشگاه ها 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 سريع تر 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 اولويت هاي مهم، مثبت و اميدوارکننده بوده و انتظار مي رود 
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 مي تواند محل مناسبي براي بررسي ابعاد مسأله و ارزيابي روند 
طي شده 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 برنامه ها و سياست هاي کالن کشور 

مشخص ساخت.

سـرمقـاله
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در انتظار نقش جدي تر
انجمن مهندس��ي دريايي ايران از پس بيش از 15 س��ال فعاليت علمي و 
تخصصي در کش��ور و تالش ب��راي حض��ور در حوزه هاي مختلف 
اجرايي، تقنيني و رس��انه اي بعنوان س��خنگوي جامعه دريايي کش��ور  
اينک نهادي تأثيرگذار در ميان مجموعه هاي دريايي کش��ور محس��وب 
مي ش��ود. مجموعه اي چنان مؤثر و توانمند که حتي مخالفان و منتقدان 
برخي سياس��ت هاي آن نيز نمي توانند آن را ناديده انگارند و از اين رو، 
مي کوشند با مشارکت در روند فعاليت ها و برنامه هاي 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 اين رو، انجمن از يک 
سو، نيازمند توسعه ساختاري و تعريف نهادهاي جديد براي پاسخگويي 
به اين انتظارات اس��ت که بخش عمده اي از اين امر در قالب ش��کل دهي 
کميته هاي تخصصي جديد و نيز تعريف پست هاي جديد سازماني براي 

پيگيري برنامه هاي کاري تازه صورت گرفته اس��ت. اما از سوي ديگر، 
انتظارات اصلي جامعه دريايي اجرايي شدن و ثمربخش بودن مجموعه 
تصميم ها و پيشنهادهايي است که از طريق کميته هاي تخصصي اتخاذ و 
نهايتا از سوي هيأت مديره انجمن به مراجع مسؤول ارائه مي شود. در 
اين بخش، همچنان چالش هايي ج��دي وجود دارد. با اين حال، اظهارات 
اميدبخش رييس جمهوري در نخستين روزهاي کاري مبني بر واگذاري 
امور ب��ه انجمن هاي علمي و تخصصي اين انتظار را که بتوان در آينده 
نقشي جدي تر را براي انجمن مهندسي دريايي ايران و ساير تشکل هاي 
تخصصي دريايي در روند تصميم گيري و تصميم سازي شاهد بود؛ شکل 
داده اس��ت. در فصل اول ويژه نامه همايش، مسؤوالن انجمن مهندسي 
دريايي ايران ضمن گزارش فعاليت هاي خود به جامعه دريايي، چالش ها 

و انتظارات موجود در بخش هاي مختلف از دولت جديد را برشمرده اند.



باید در صحنه تصمیم گیري دولت جدید حاضر بود
دکتر محمد سعيد سيف، دبير پانزدهمين همايش صنايع دريايي:

»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 گفت وگو با ويژه نامه همايش با بيان اين مطلب مي گويد: 
»طبيعتا، اولين گام در اين مسير تشريح جايگاه استراتژيک و مهم اين صنعت براي تصميم گيرندگان است«. ديدگاه هاي دکتر سيف 

درباره شرايط کنوني صنعت دريايي کشور در اين گفت وگو تبيين شده است.

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

همايش امسال خواهد  گذاشت؟
جد ي��د   د ول��ت  کار  ش��روع  د ر  مس��لما 
بس��ياري برنامه ه��ا د ر ح��ال تد وي��ن بود ه و 
هد ف گذاري هاي��ي نيز ص��ورت مي گيرد . د ر 

وزارتخانه ها و بخش ه��اي مختلف اين امر د ر 
حال وقوع اس��ت و اي��ن مراک��ز و ارگان هاي 
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 فراهم ش��د ه 
مي توان��د  بس��يار مفي��د  باش��د  و د ر همايش 
يازد هم انش��اءاهلل به د نبال اي��ن خواهيم بود  

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 تصميم گيرند 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 روش هاي 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 

انجمن هاي تخصصي تاکنون چيست؟
به طور 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 مي شود . 
بايستي د ر سطح باالي مملکت توجه جد ي به 
اين موضوع صورت گيرد  و مزيت هاي کشور به 
صورت کامل د ر بخش د ريا مورد  بهره برد اري 
قرار گيرد . مس��لما ط��ي ماه ه��اي آيند ه اين 
مس��ائل ش��فاف تر 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  فعاليت هاي 
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 ؟
شورايعالي صنايع د ريايي يکي از محوري ترين 
و مهمترين د ستاورد هاي بخش د ريايي کشور 
طي يک د هه گذشته بود ه و بنابرنظر بسياري 
از د س��ت اند 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 ظرفيت ها همخواني ند ارد . 
انجمن مهند س��ي د ريايي ايران براي استفاد ه 
بهينه از اين ظرفيت تالش هاي زياد ي د اشته 
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و هميش��ه اجراي آن را بعنوان يکي از اهد اف 
همايش هاي 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 مي د اند . بنابراين، بايد  به صورت جد ي 
از اين مس��ير اس��تفاد ه کرد . لذا مناسب است 
هرچه س��ريع تر برگزاري جلس��ات شورايعالي 
صنايع د ريايي برنامه ريزي و انشاءاهلل با حضور 
رييس جمه��ور و وزراي مرتب��ط موض��وع ب��ه 
صورت جامع ارزياب��ي و روش هاي حمايت از 

اين صنعت استراتژيک تد وين شود .
�بخش ه�اي مختلف صنايع د ريايي کش�ور 
طي س�ال گذشته بيش از هرگاه با چالش هاي 
ناش�ي از تحريم ها مواجه شد ه اند . اما د ر يک 
ماه اخير شاهد  رفع تحريم برخي مجموعه هاي 
مه�م د رياي�ي از جمله کش�تيراني جمهوري 
اس�المي و تأسيس�ات د ريايي با حکم د اد گاه 
اروپ�ا بود ه اي�م. آيا با توجه ب�ه روند  تحوالت 
سياس�ي مي توان چش�م اند ازي از بازگش�ت 
سريع رونق به فعاليت هاي د ريايي را د اشت؟

مسلما اين روند  مي تواند  تأثيرات مثبتي د اشته 
باشد  و فعاليت شرکت هاي 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 
پروژه هاي 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 همه جانبه 

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، بانک ها و 
ساير مراکز مرتبط از صنايع د ريايي بود ه ايم؟
متأسفانه سال گذش��ته و با توجه به تغييرات 
صورت گرفته 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 مي رس��د  هنوز هم جلب حمايت د ولت 
نيازمند  فضاس��ازي و تالش بيشتر صنعتگران 

د ريايي کشور است.
�د ر ماه ه�اي اخي�ر اخب�ار نگران کنند ه اي 
از وضعي�ت کشتي س�ازي هاي 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 برمي گ�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 کميته هاي تخصصي بررسي و ارزيابي 
مي شوند . بر همين اساس نيز راجع به مسائل 
ف��وق، اظهارنظ��رات و مکاتباتي صورت گرفته 
است. بطور کلي، انجمن اينگونه واگذاري هاي 
بد ون برنامه و کنترل را نتيجه بخش نمي د اند  
و اعتقاد  د ارد  خصوصي س��ازي يک امر مثبت 
و مفي��د  اس��ت؛ ول��ي اينگونه رفتاره��ا که با 
بخ��ش د ريايي کش��ور مي ش��ود ، توجيه پذير 
نيس��ت. ش��رکت هاي فوق با س��ال ها تالش و 
سرمايه گذاري هاي فراوان ايجاد  شد ه و هريک 
ويژگي هاي منحصربه فرد 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، 
پيگيري ه��اي صورت گرفت��ه  ب��ا  اميد واري��م 
اي��ن خصوصي س��ازي ها و تغيي��ر مد يريت ها 
کنترل ش��د ه ص��ورت گيرد  تا بخ��ش د ريايي 
کشور تضعيف نشود  و بتواند  مزيت هاي 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 
پروژه هاي بزرگ کشور د ر همايش مورد  توجه 
باش��د . توانمند ي هاي کشور د ر حوزه فراساحل 
مرهون اين پ��روژه و خواس��ت وزارت نفت د ر 
بومي س��ازي اين صنعت بود ه است. ما هميشه 

معتقد  بود ه ايم که د ر صنايع بزرگ و استراتژيک 
همچون صنعت فراس��احل، صنعت سد س��ازي 
و نيروگاه س��ازي و موارد  مشابه خواست و عزم 
د ولتم��رد ان و د ر اي��ن حوزه بخص��وص آقاي 
مهند س زنگنه بس��يار تأثيرگذار بود ه است. بر 
اين اساس اميد واريم چنين عزمي به طور کامل 
د ر همه بخش هاي صنعت د ريايي ايجاد  شود  و 
تمامي مزيت هاي کش��ور به صورت کامل مورد  
بهره برد اري قرار گيرد . هم اکنون د ر بخش هايي 
مثل خد م��ات د رياي��ي، حف��اري، تعميرات و 
پش��تيباني مياد ي��ن نفتي و تأمي��ن تجهيزات 
کارهاي زياد ي براي صنايع د ريايي کشور وجود  
د ارد  که اميد واريم با خواست کارفرمايان محترم 
د ر حوزه وزارت نفت، ش��اهد  استفاد ه 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 برنامه اي براي 
توج�ه بيش�تر به مناط�ق محروم س�احلي و 

د ريايي د ارند ؟
انجمن پس از حد ود  15 سال به اين جمع بند ي 
رس��يد ه که براي ي��ک نمايش��گاه بين المللي 
مناسب، کيش مکان مناسبي است و هم اکنون 
حد ود  10 س��ال اس��ت که اين نمايشگاه هاي 
د وس��االنه د ر کيش برگزار مي شود . البته بايد  
به استان ها و مراکز د يگر نيز توجه کرد . طبق 
برنامه، قرار است د ر س��ال هايي که نمايشگاه 
د ريايي د ر کيش برگزار نمي ش��ود ، همايش ها 
د ر اس��تان ها و بناد ر د يگر نيز به تناوب برگزار 
شود . ضمن آنکه اينگونه تثبيت محل برگزاري 
نمايشگاه ها مس��أله جد يد ي د ر د نيا نيست و 
مثال نمايش��گاه د وس��االنه د ريايي هامبورگ، 
س��ن پترزبورگ و ش��انگهاي همه همين گونه 

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 فعاليت هاي 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��مت هاي مختلف همکاري و حمايت جد ي 
از صنايع د ريايي د اش��ته اند . 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.

بخش د ریایي کشور تنها ابزار د ر د سترس 
خود  و تنها تریبون خود  د ر د ولت را 
شورایعالي صنایع دریایي مي د اند

بنابراین، باید  به صورت جد ي از این مسیر 
استفاد ه کرد . لذا مناسب است هرچه سریع تر 
برگزاري جلسات شورایعالي صنایع د ریایي 

برنامه ریزي و انشاءاهلل با حضور رییس جمهور 
و وزراي مرتبط موضوع به صورت جامع 

ارزیابي و روش هاي حمایت از این صنعت 
استراتژیک تد وین شود
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مشاور دریایي رییس جمهور منصوب 
و مأمور ارتقاي سطح مدیریت کالن دریایي شود

پيشنهاد رييس هيأت مديره انجمن براي طرح در همايش پانزدهم:

�برگزاري پانزد  همين همايش صنايع د  ريايي با 
نخس�تين ماه هاي فعاليت د  ولت يازد  هم همزمان 
شد  ه است. انجمن د  ر جهت استفاد  ه از اين فرصت 

چه برنامه هايي را د  ر د  ستور کار د  ارد  ؟
همانطور ک��ه پيش از اي��ن د  ر قالب مصاحبه ها 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 رييس جمهور 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  کل هاي د  ريايي را 
پيگير شد  ه است. طبعا، پانزد  همين همايش صنايع 
د  ريايي نيز از اين جهت فرصت ويژه اي اس��ت که 
اميد  واريم با حضور پررنگ وزرا و مس��ؤوالن د  ولت 
روند   حمايت هاي د  ول��ت يازد  هم از صنايع د  ريايي 

پررنگ تر و جد  ي تر شود  .
�انجمن مهند  سي د  ريايي از زمان تشکيل د  ولت 

مکاتبات و جلس�اتي با مس�ؤوالن د  ولت يازد  هم 
د  اشته اس�ت. ارزيابي ش�ما از رويکرد   اين د  ولت 
به ح�وزه د  ريا و نيز نوع تعام�ل آن با انجمن هاي 

تخصصي تاکنون چيست؟
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 راه هاي 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 برنامه ها و کارهاي 
د  ولت د  يد  ه نمي شود  ، اما د  ولت تد  بير و اميد   کماکان 
با تد  ابير ويژه خود   اميد   را د  ر د  ل انجمن ها و جامعه 
حفظ کرد  ه است. نکته قابل عرض د  ر اين خصوص 
اين است که د  ر صورتي که به صورت نظام مند   نقش 
جايگاه و حضور انجمن ها د  ر د  س��تگاه هاي د  ولتي 
تثبيت نشود  ، اين مشکل براي ابد   باقي خواهد   ماند  .

�همزمان با پايان د  ولت د  هم، شورايعالي صنايع 
د  ريايي گزارشي از روند   فعاليت هاي 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  ؟

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 مي توان براي آن برشمرد  . از جمله:
1. جامع��ه د  ريايي به اين باور رس��يد  ه که جايگاه 
استراتژيک صنايع د  ريايي نيازمند   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  .
2. طوالني 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  .
�بخش هاي مختلف صنايع د  ريايي کش�ور طي 
س�ال گذشته بيش از هرگاه با چالش هاي ناشي از 
تحريم ها مواجه شد  ه اند  . اما د  ر يک ماه اخير شاهد   
رف�ع تحريم برخي مجموعه هاي مه�م د  ريايي از 
جمله کش�تيراني جمهوري اسالمي و تأسيسات 
د  رياي�ي با حکم د  اد  گاه اروپ�ا بود  ه ايم. آيا با توجه 
به روند   تحوالت سياس�ي مي توان چش�م اند  ازي 
از بازگش�ت سريع رونق به فعاليت هاي د  ريايي را 

د  اشت؟ 
تحريم هاي ايجاد  شد  ه تحريم هاي يک شبه نيست 
که انتظار د  اش��ته باشيم يک شبه نيز رفع شود  . اما 
نکته مهم براي جامعه د  ريايي اين است که د  ر زمان 
اعمال تحريم ها شاهد   بود  يم که با برگزاري جلسات 
مختلف و تد  وين برنامه هاي مختلف مقابله با تحريم 
و بس��ته هاي 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 برنامه ريزي 
مناس��ب براي خروج از تحريم ها و همچنين عد  م 
صد  مه د  يد  ن زيرساخت هاي ايجاد   شد  ه و برگشت 

به عقب، تشکيل شود  .
�با توجه به طرح شعار »حمايت 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 شاهد   
حماي�ت د  ولت، بانک ها و س�اير مراک�ز مرتبط از 

صنايع د  ريايي بود  ه ايم؟

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��ن رضا صفري دراين باره مي گويد: »پيش��نهاد دارم که ضمن انتصاب مش��اور 
دريايي براي رييس جمهور، ايشان مأمور ارتقاي سطح مديريت کالن صنايع دريايي و 
دريانوردي در کشور شود و شيوه نامه گزينش و انتخاب مديران اجرايي را تدوين کند 
تا انش��اءاهلل نخبگان جامعه دريايي در رأس کار قرار گيرند«. صفري در اين گفت وگو 
به مسايل مبتالبه جامعه دريايي از قبيل تحريم ها، نوع واگذاري صنايع کشتي سازي، 

فعاليت هاي انجمن و چشم انداز تعامل با دولت جديد پرداخته است.
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به ص��ورت قاطع مي توان گفت د  ر طول يکس��ال 
گذش��ته بويژه به د  ليل تحريم يا کار اساسي انجام 
نش��د  ه و يا هر آنچه که انجام شد  ه، د  ر راستاي اين 
شعار بود  ه است. اميد  واريم با رفع وکاهش تحريم ها 
اين موضع مد  يران د  ريايي و صنعتي کشور ضمن 

انجام کارهاي ويژه و اساسي حفظ شود  .
�د  ر ماه هاي اخير اخبار نگران کنند  ه اي از وضعيت 
کشتي س�ازي هاي عمد  ه کش�ور همچون صد  را، 
ايزوايکو، اروند  ان و صد  رااميد   چابهار منتشر شد  ه 
است که عموما به تبعات واگذاري آنها برمي گرد  د  . 
ارزيابي انجمن از وضعيت اين شرکت ها چيست و 
چه اقد  اماتي را جهت پيگيري مسايل آنها صورت 

د  اد  ه است؟
د  رخصوص صد  را و صد  را اميد   چابهار به نظر اينجانب 

د  و نکته اساسي قابل طرح است:
1. د  ر صورت��ي ک��ه قواني��ن حمايت��ي از صنعت 
کشتي سازي ند  اريم و يا اجرايي نمي شود   تا صنعت 
کشتي س��ازي را براي بخش خصوصي نيز سود  آور 
کند  ، واگذاري ش��رکت هاي کشتي سازي به بخش 
خصوصي به ج��ز تعطيلي آنها نتيج��ه اي 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.
2. اصوال واگذاري کار و پروژه ها و اينگونه شرکت ها 
به مراکزي چون قرارگاه خاتم االنبياء نيز اشتباه است. 
زيرا اگر قرارگاه خاتم االنبياء قرار است د  ر پروژه هاي 
عمراني حضور د  اشته باشد   با د  سته بند  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 
پروژه هاي 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 شرکت ها 
و پروژه هاي 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 
شرکت هاي وابسته وزارت د  فاع نيز همان خصوصيات 
واگذاري صد  را را د  ارد   و مي تواند   همين تبعات را به 
د  نبال د  اشته باشد  . اما د  ر صورتي که صنايع د  فاعي 
به ظرفيت هاي ايزوايکو نياز د  ارند  ، مي توانند   اين مهم 
را از طريق قرارد  اد  هاي اجاره و يا واگذاري پروژه ها و 
اجراي مشترک آنها بد  ون آنکه برند   ايزوايکو نظامي 
شود  ، اس��تفاد  ه کنند  . د  ر اين خصوص اين انجمن 
ضمن اطالع رس��اني عمومي منس��جم و حجيم از 
طريق سايت مارين نيوز مکاتبات مختلفي را با مراجع 
مختلف و هچنين مالقات هايي را با مسؤوالن انجام 
د  اد  ه و اميد  وار است توانسته باشد   موضوع را پيگيري 

کرد  ه باشد  .
�با توجه به حضور مهند  س ترکان د  ر رأس شوراي 
هماهنگي مناطق آزاد   و برگزاري همايش د  ر کيش، 
چه انتظاري براي اس�تفاد  ه از ظرفيت مناطق آزاد   

و ويژه براي توس�عه صنايع و فعاليت هاي د  ريايي 
د  اريد  ؟

خوشبختانه جناب مهند  س ترکان اشراف کاملي بر 
صنايع د  ريايي د  ارند  . انتظار مي رود   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  ي هاي 
ساخت کشتي د  ر ايران فراهم کرد  . اميد  واريم ايشان 
از طريق مناطق آزاد   بعنوان مشتري صنايع د  ريايي 
نيز به اين صنايع سفارش د  هند   و خد  مات ساحلي، 

بانکرينگ و فراساحلي اين مناطق توسعه يابد  .
�جنابعالي اوايل امس�ال از توج�ه ويژه انجمن 
به بحث تعميرات ش�ناور سخن گفتيد  . د  ليل اين 
رويکرد   چيس�ت و چه اقد  اماتي از س�وي انجمن 

صورت گرفته است؟
تعميرات اصوال عالوه بر تمام ويژگي هاي خاص خود  ، 
يک بازار مس��تمر و س��ود  د  ه است. صنعت تعميرات 
عموما بعنوان پايه تمرين کشتي سازي مطرح است. 
از طرفي د  ر حال حاضر به د  ليل نبود   س��فارش هاي 
ساخت کش��تي و رکود   کارخانجات کشتي سازي با 
توجه به ل��زوم تعميرات اد  واري، مقطعي و س��فري 
کشتي ها مي توان کشتي سازي ها 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 اطالع رساني به کارخانجات 
کشتي سازي و کمک د  ر بازاريابي آنان سعي کرد   به ساير 
شرکت هاي کشتيراني عمد  ه انگيزه هاي سرمايه گذاري 
د  ر اين بخش را د  ر کشتي سازي ها 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  .
�يکي از برنامه هاي اعالمي انجمن د ر خط مشي 
امسال راه اند ازي کميته هاي استاني است. اهد اف، 

سازوکار و روند  اجراي اين امر چيست؟
مستحضريد  که صنايع د ريايي و د ريانورد ي اصوال 
د ر استان هاي ساحلي ايران مستقر است. تشکيل 
کميته هاي استاني اصوال مي تواند  بازخورد ي باشد  
به نيازهاي اعضاي انجمن مهند سي د ريايي ايران که 
عمد تا د ر اين مناطق مس��تقر هستند . از طرفي، با 
رشد  و توسعه صنايع د ريايي و د ريانورد ي هم اکنون 
تعد اد  زياد ي از نخبگان جامعه د ريايي د ر اين مناطق 
اقامت د ارند  و نبايستي انجمن خود  را از استعد اد هاي 
اين عزيزان محروم س��ازد . انجم��ن د ر نظر د ارد  از 
طريق افراد  عالقه مند  و پيگير اين کميته ها را شکل 
د هد . کميته هاي استاني به نوعي پيگيري وظايف و 
مسؤوليت هاي انجمن و همچنين انتقال مطالبات 
و نيازمند ي ه��اي منطقه به هيأت مد يره انجمن را 
برعهد ه خواهند  د اشت. اميد  مي رود  اين کميته ها 
د ر حالت ايد ه آل به سوي هيأت مد يره هاي استاني 
انجمن با اختيارات و مس��ؤوليت هاي تام بروند . اما 
به نظر مي رس��د  فاز اجرايي امس��ال راه اند ازي اين 

کميته ها د ر يکي از استان هاي کشور اتفاق بيفتد  که 
به کمک اين الگوسازي مي توان برنامه تأسيس اين 
کميته ها د ر استان هاي د يگر را با سرعت بيشتري 
پيگي��ري کرد . هم اکنون راه ان��د ازي اين کميته د ر 
استان هرمزگان مراحل پاياني خود  را مي گذراند  که 
جا د ارد  از عزيزاني که د ر اين راه زحمت کشيد ه اند  
بويژه مهند س قاسمي زاد ه بعنوان مسؤول هماهنگي 

و پيگيري ايجاد  اين کميته، قد رد اني کنيم.
�عليرغم فعالي�ت کميته هاي تخصصي انجمن 
مد تهاس�ت ش�اهد  ارائ�ه طرح ه�اي اجراي�ي و 
پيگيري هاي مش�خص از سوي کميته ها نيستيم 
و به نظر مي رسد  صرفا برگزاري جلسات مقد اري 
منظم تر شد ه است. بعنوان رييس انجمن اين نقد  
را مي پذيري�د  و چ�ه راهکاري براي بهب�ود  روند  

فعاليت ها د اريد ؟
شخصا مي پذيرم که کميته هاي تخصصي انجمن 
مي توانند  کارآمد تر عمل کنند ، اما ما بعنوان هيأت 
مد يره انجم��ن تصميم گرفته ايم د ر رون��د  اد اره و 
تصميم گيري و تصميم سازي کميته ها نقش خاصي 
ند اشته باشيم تا کميته هاي تخصصي بتوانند  خود  
بعنوان انجمن هاي تخصصي تر د ر هر رشته کاري 
امور خود  را به ص��ورت يک هيأت مد يره جنبي و 
تخصص��ي پيگيري کنند . با تجه ب��ه نبود  اينگونه 
کميته ها، روند  رشد  و توسعه کميته ها نشان مي د هد  
که مي توان انتظار د اشت با تجربه و توسعه بيشتر، 
آنها د ر آيند ه انتظارات بيشتري را برآورد ه ساخت. 
گرچه هم اکنون نيز اين کميته ها فعاليت هاي قابل 
تقد يري انجام مي د هند . بعنوان مثال، جمع بند ي 
نظرات جامعه د ريايي د ر يک کميته تخصصي کار 
بسيار سختي اس��ت که د ر حال حاضر د ر انجمن 

انجام مي گيرد .
�ب�ا توجه ب�ه ارزياب�ي نزد يکي ک�ه از وضعيت 
بخش هاي مختلف د ريايي د اريد ، مهمترين موضوع 
پيشنهاد ي شما جهت طرح و بررسي د ر همايش و 

قطعنامه پاياني چيست؟
تجربه کار انجمني نشان مي د هد  که مملکت ما با 
کار نظام مند  و قانون مند  فاصله زياد ي د ارد  و رشد  و 
توسعه هاي ايجاد شد ه معموال به د ست افراد  توانمند  
و با اراد ه خاص انجام شد ه است. جهت ايجاد  تحول 
اساس��ي د ر جامعه د ريايي ما هم بايستي اين افراد  
بااراد ه و توانمند  را شناسايي کرد ه و د ر رأس کار قرار 
د هيم و آنها را حمايت کنيم و بين آنها اتحاد  ايجاد  
کنيم. همچنين، اين سطح مد يريت را بايستي د ر 
ارکان د ولت و حاکميت ارتقاء د هيم. بنابراين، ضمن 
احترام به رأي ساير عزيزان که د ر قطعنامه گنجانيد ه 
خواهد  شد ؛ پيشنهاد  د ارم که ضمن انتصاب مشاور 
د رياي��ي براي رييس جمهور، ايش��ان مأمور ارتقاي 
سطح مد يريت کالن صنايع د ريايي و د ريانورد ي د ر 
کش��ور شود  و شيوه نامه گزينش و انتخاب مد يران 
اجرايي را تد وين کند  تا انش��اءاهلل نخبگان جامعه 

د ريايي د ر رأس کار قرار گيرند .
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مسؤولیت انجمن در دولت جدید سنگین تر است
مهندس اسداهلل گرامي، دبير کميته هاي تخصصي انجمن:

�ارزيابي جنابعالي از روند  فعاليت هاي انجمن 
ط�ي يک س�ال گذش�ته و د ر جه�ت پيگيري 

مسايل و مشکالت جامعه د ريايي چيست؟
د ر سالي که گذشت انجمن به امور زيربنايي توجه 
ويژه اي د اش��ت و تالش کرد  که مسير و بستر الزم 
براي توس��عه صنايع د ريايي ايجاد  و نهاد ينه شود . 
همچنين ارتباط و تعامل با نهاد هاي تصميم گير نيز 
بيش��تر و شکل تازه و منسجم شد ه اي بخود  گرفته 
اس��ت و با توجه به خط مشي د ولت جد يد  انتظار 

مي رود  اين روند  گسترش يابد . 
� با توجه به مسؤوليت جنابعالي بعنوان رياست 
محترم د بيرخانه کميته هاي تخصصي انجمن و 
برنامه هايي براي کميته ها د ر نظر گرفته شد ه و 

تا چه حد  اين موارد  محقق شد ه است؟
يکي از اقد امات اساس��ي انجمن محوريت قرارد اد ن 
کميته هاي تخصصي د ر تصميمات و عملکرد  هاست. 
هم اکنون نقش اين کميته ها بسيار پررنگ و تصميمات 
اتخاذشد ه د ر آنها که منتج يک خرد  جمعي هوشمند  
و بررس��ي شد ه اس��ت، فصل الخطاب براي اقد امات 
انجمن اس��ت. اين يک رويکرد  مهم و زيربنايي د ر 
انجمن است که محقق شد ه و برگشت ناپذير است. 
البت��ه برخي از کميته هاي تخصصي هن��وز از اين 

فرصت استفاد ه شايسته و بايسته را نکرد ه اند ؛ ولي 
د رهر صورت نهاد ينه شد ن کميته ها تأثيرات مثبت 

و ثمربخش خود  را گذاشته است. 
�عليرغم فعاليت کميته هاي تخصصي انجمن 
مد تهاس�ت ش�اهد  ارائ�ه طرح ه�اي اجرايي و 
پيگيري هاي مشخص از سوي کميته ها نيستيم 
و ب�ه نظ�ر مي رس�د  صرف�ا برگزاري جلس�ات 
مقد اري منظم تر ش�د ه اس�ت. بعن�وان رييس 
انجمن اي�ن نقد  را مي پذيري�د  و چه راهکاري 

براي بهبود  روند  فعاليت ها د اريد ؟
چنانچه اشاره شد  ممکن است برخي از کميته هاي 
تخصص��ي آنطور که انتظار مي رود  فعال نباش��ند . 
اي��ن نقد  وارد  اس��ت. اگرچه عد م وجود  مس��أله و 
مشکل د ر يک زمينه خاص و يا جابجايي بعضي از 
مد يران و وعد ه و قول هايي که مسؤول جد يد  د اد ه، 
مي طلبد  که مد تي را براي نتيجه کار صبر کرد . د ر 
ضمن برخي از مسؤوالن د ريايي هنوز برنامه خود  
را ارائه ند اد ه اند  و بايد  منتظر ماند . ياد آور مي ش��وم 
مسؤوالن محترم کميته هاي تخصصي همگي عضو 
هيأت مد يره انجمن هستند  که با وجود  مشغله زياد  
کاري بد ون کوچکترين چشمد اشتي وظيفه خود  
را د ر انجم��ن و بويژه بصورت د اوطلبانه د ر کميته 
تخصصي انجام مي د هند  و واقعا د ستشان د رد  نکند . 
ما اميد واريم که د بير و ساير اعضاء فعال هر کميته 
د ر جمع آوري اطالعات و ارائه مطالب و پيشنهاد ها، 
مس��ؤوالن کميته ها را ياري کنند  تا بتوان خد مات 

ارزند ه تري به جامعه د ريايي کشور ارائه د اد .  
�يکي از موانع اصلي فعالي�ت مؤثر کميته ها 
عد م هم�کاري برخي وزارتخانه ه�اي د ولتي و 
ارگان ه�اي د ريايي اس�ت. با توجه ب�ه آغاز به 
کار د ول�ت جد يد  چ�ه چش�م اند ازي از تعامل 
بيش�تر د ولت با انجمن  د اريد  و آي�ا تاکنون از 
سوي کميته هاي تخصصي اقد ام يا مذاکراتي با 

مسؤوالن د ولت جد يد  صورت گرفته است؟
يکي از شعارهاي مهم د ولت جد يد  که د ر برنامه هاي 
خود  د ر قبل از انتخابات بر آن تأکيد  و بعد  از انتخابات 
نيز چند  اق��د ام عملي د ر جهت تحق��ق آن انجام 
د اد ه اس��ت، اهميت د اد ن و واگذاري امور به بخش 
خصوصي و پررنگ کرد ن نقش مرد م د ر اد اره کشور 
اس��ت که بالطبع استفاد ه از پيشنهاد ها و انتقاد ات 
انجمن هاي غيرد ولت��ي از مصاد يق اصلي اين خط 
مشي است. بطور يقين تعامل د ولت و د ولتمرد ان با 
تشکل هاي مرد م نهاد  بيش از پيش خواهد  بود  و لذا 
مسؤوليت انجمن و بالتبع آن کميته هاي تخصصي 
جهت حد اکثر استفاد ه از اين موقعيت براي رفع گره 
کورها و رشد  صنايع مهم و استراتژيک د ريايي بسيار 
سنگين تر است. کميته هاي تخصصي قطعا با بررسي 
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  فعاليت هاي 
خود  منتش�ر کرد . ارزيابي شما از روند  فعاليت 
اين ش�ورا د ر د ولت قبل چيس�ت و کميته هاي 
تخصص�ي انجم�ن د ر اين مد ت چ�ه طرح هاي 

اجرايي مشخصي را به شورا ارائه کرد ند ؟

کميته هاي تخصصي انجمن مهندس��ي درياي��ي ايران بعنوان مح��ور و مبناي اصلي 
فعاليت هاي انجمن در جهت پاسخگويي به خواست ها، انتظارات و انتقال مطالبات اعضا 
به مسؤوالن کشور و ارائه طرح هاي پيشنهادي و راهبردي آنها به مراجع مسؤول بويژه 
ش��ورايعالي صنايع دريايي محسوب مي شوند. مهندس اسداهلل گرامي، از پيشکسوتان 
صنعت دريايي و اعضاي باسابقه انجمن، مسؤوليت دبير کميته هاي تخصصي انجمن را 
برعهده گرفته است. وي در گفت وگوي پيش  رو، ضمن ارائه گزارشي در اين زمينه، به 

ارزيابي روند فعاليت هاي يکساله انجمن و کميته ها پرداخته است.

ممکن است
برخي از کمیته هاي تخصصي آنطور که انتظار 

مي رود  فعال نباشند
 این نقد  وارد  است. اگرچه عد م وجود  مسأله 

و مشکل د ر یک زمینه خاص و یا جابجایي 
بعضي از مد یران و وعد ه و قول هایي که 

مسؤول جد ید  د اد ه، مي طلبد 
که مد تي را براي نتیجه کار صبر کرد

 د ر ضمن برخي از مسؤوالن د ریایي هنوز 
برنامه خود  را ارائه ند اد ه اند

و باید  منتظر ماند
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شاه بيت قانون توسعه صنايع د ريايي که د ر اواخر د ولت نهم 
به تصويب رسيد ، ايجاد  )ستاد  يا( شورايعالي صنايع د ريايي 
بود  که تعد اد  جلس��ات، تصميمات و د رمجموع عملکرد  آن 
به هيچ وجه با انتظارات جامعه د ريايي منطبق نبود ه اس��ت. 
انجمن از مد ت ها قبل و براس��اس نتايج جلسات تخصصي، 
قطعنامه همايش ها و تج��ارب صاحبنظران د ريايي خوراک 
جلسات اين ش��ورا را د ر قالب يک د فترچه تهيه و د راختيار 
قرارد اد ه بود  که باتوجه به تعد اد  زياد  آنها، اولويت بند ي خود  را 

نيز انجام د اد  و اعالم کرد . 
�نوع ارتب�اط کميته هاي تخصصي ب�ا مجلس و بويژه 
فراکس�يون د ريايي به چه صورت اس�ت؟ آيا طرح ها و 

خوراک الزم به نمايند گان د اد ه مي شود ؟
به لطف الهي انجمن و کميس��يون هاي آن با مجلس نهم و 
بويژه فراکسيون د ريايي آن ارتباط خوب و سازند ه اي را برقرار 
کرد ه و هماهنگي مطلوبي بين اين نهاد  تصميم گير و انجمن 

بوجود  آمد ه است. 
�آي�ا س�اختار کنوني انجم�ن را پاس�خگوي نيازهاي 
موج�ود  د ر ن�زد  جامعه د رياي�ي و 8 کميته تخصصي با 

حوزه هاي متفاوت فعاليت مي د انيد ؟
د رطول پانزد ه س��ال گذشته انجمن براساس نياز و احساس 
مسؤوليت و وجد ان کاري هيأت مد يره، رئيس و پرسنل امور را 
پيش برد ه و وظايف خود  را بيش از حد  توقع انجام د اد ه است و 
اگرچه از ساختار نسبتا قابل قبولي نيزبرخورد ار بود ه، اما روابط 
و جو خد مت و انجام کار بر ساختار موجود  سايه مي اند اخته 
اس��ت. هم اکنون با توجه به گس��ترش کارها، گذشت مد ت 
مد يد ي از عمر انجمن و شرايط روز الزم است که يک بازنگري 
د ر ساختار و وظايف د اخلي انجمن صورت پذيرد  که د ر د ست 
انجام است. تعد اد  و نوع و عنوان کميته هاي تخصصي را نياز و 

مسائل متنابه بخش هاي د ريايي تعيين مي کند . 
�ميزان مشارکت شرکت ها و مراکز د ريايي د ر جلسات 
و برنامه هاي کميته ها به چه شکل است و فکر مي کنيد  

چطور مي توان آن را افزايش د اد ؟
شرکت ها و مراکز د ريايي حس کرد ه اند  که کميته هاي تخصصي 
بستر مناسبي براي بيان مشکالت و طرح د يد گاهايشان است 
و برحسب عالقه و مأموريت خود  د ر جلسات مربوطه شرکت 
مي کنند . انجمن وظيفه د ارد  که هر از چند گاه ياد آوري کند  
که تضارب نظرات و خرد  جمعي کمترين خطا و بيش��ترين 
کاربرد  را د ارد  و همواره ش��رکت ها را به حضور د ر جلس��ات 

تشويق کند . 
�يکي از برنامه هاي اعالمي انجمن د ر خط مشي امسال 
راه اند ازي کميته هاي استاني است. نوع تعامل کميته هاي 
تخصصي با کميته هاي استاني به چه شکل خواهد  بود ؟ 
آيا امکان برگزاري برخي جلس�ات کميته هاي تخصصي 

د ر استان ها وجود  د ارد ؟
يکي از مصوبات امس��ال هيأت مد يره، تشکيل کميته هاي 
اس��تاني اس��ت تا جامعه د ريايي از نظ��رات و رهنمود هاي 
کارشناسان مجربي که کمتر امکان حضور د ر مرکز را د ارند ، 
اس��تفاد ه کند . برنامه کاري اين کميته ها توسط گروهي د ر 
د ست تهيه است که به زود ي پس از تصويب اجرايي مي شود . 
با اين حال، جلسات اوليه و محد ود ي د ر برخي از استان هاي 

ساحلي تشکيل شد ه است.

دولت هرچه سریع تر بسته حمایتي
صنایع دریایي را طراحي و اجراء کند

پيمان مسعودزاده، رييس کميته کشتي سازي انجمن:

رييس کميته کشتي سازي انجمن از دولت جديد خواست تا هر چه سريع تر بسته 
حمايتي براي برون رفت صنايع دريايي از رکود و رونق دوباره آن در دو سطح 
کوتاه مدت و بلندمدت طراحي و اجراء شود. اين درخواست در شرايطي مطرح 
ش��د که صنعت کشتي سازي ايران عالوه بر مشکالت مالي و مديريتي قبلي با 
دو معضل جديد تحريم و بالتکليفي ناشي از واگذاري هاي غيرکارشناسي نيز 
مواجه شده است. پيمان مسعودزاده در اين گفت وگو مواضع و اقدامات کميته 

کشتي سازي انجمن را در اين شرايط دشوار تشريح کرده است.

�ارزيابي شما از وضعيت کنوني صنعت کشتي سازي چيست و با توجه به آغاز به کار د ولت 
جد يد ، مهمترين انتظارات اين صنعت از د ولت يازد هم را چه مي د انيد ؟

صنعت کشتي  سازي همانند  همه صنايع د ر د و سال گذشته با رکود  مواجه است با اين تفاوت که تاثير پذيري 
اين صنعت به د ليل ارز بري و طوالني بود ن فاصله زماني بين شروع قرارد اد  تا پايان آن که معموال چند  سال 
به طول مي انجامد  سبب شد ه که اين صنعت بيشترين تاثير را از عد م ثبات اقتصاد ي بپذيرد  که طوالني شد ن 
زمان، افزايش بي رويه قيمت تمام شد ه پروژه به د ليل افزايش نرخ ارز و تحريم ها از آن جمله اند . از سوي د يگر 
به د ليل تغييرات د ولت و تاخير د ر تصويب بود جه و غيره نه تنها سفارش جد يد ي به کشتي سازان د اد ه نشد ه 
بلکه اعتبارات الزم براي اجراي پروژه هاي د ر د ست ساخت نيز به ميزان الزم تزريق نشد ه البته اين تأثيرات 
برروي صنايع بخش خصوصي بيشتر کرد  د اشته است. با توجه به همه اين عوامل انتظار مي رود  د ولت جد يد  
هر چه سريعتر بسته حمايتي براي برون رفت صنايع د ريايي از رکود  و رونق د وباره آن د ر د و سطح کوتاه 
مد ت و بلند مد ت طراحي و اجراء کند  و به موازات آن، تکليف شرکت هاي بزرگ د ر حال واگذاري به بخش 
خصوصي را نيز معين کند  تا اين واگذاري مالکيت سبب رونق صنايع شود ؛ نه تعطيلي و رکود  بيشتر. به 

هرتقد ير وضعيت فعلي به هيچ وجه رضايت بخش نيست.
�د ر ماه هاي اخير اخبار نگران کنند ه اي از وضعيت کشتي س�ازي هاي عمد ه کشور همچون 
صد را، ايزوايکو، اروند ان و صد رااميد  چابهار منتش�ر ش�د ه که عموما به تبعات واگذاري آنها 
برمي ش�ود . ارزيابي انجمن از وضعيت اين شرکت ها چيست و چه اقد اماتي را جهت پيگيري 

مسايل آنها صورت د اد ه است؟
د ليل جلوگيري از زيان به اعتقاد  بند ه اين واگذاري ها با هد ف توسعه و يا رونق نبود ه و عموما به 

بيشتر مالکان فعلي بود ه که نتيجه اي جز آنچه د ر شرکت صد را 
اميد  چابهار د اشته نخواهد  د اشت. مگر آنکه براي هر صنعت 
راهکار جد اگانه اي با توجه به تعهد ات و پتانسيل هاي همان 
صنعت پيشنهاد  شود  و د ر قد م بعد  واگذاري به نحوي باشد  
که مالکان جد يد  )چه بخش خصوصي و چه بخش د ولتي( 

تجربه الزم را براي اد اره صنعت د ر رزومه کاري خود  د اشته 
باشند  و با برنامه وارد  شوند . البته ما چه د ر کميته و چه د ر 
انجمن نظر خود  را د ر هر مورد  بطور جد اگانه اعالم کرد ه ايم و 

از طريق سايت انجمن اطالع رساني شد ه است.
د رب�اره  مش�خصي  الگ�وي  �آي�ا 

و  د رياي�ي  صناي�ع  خصوصي س�ازي 
مجموعه هاي ساخت کشتي از سوي 
کميته مطرح ش�د ه اس�ت؟ ش�خصا 
بعن�وان ريي�س کميته چ�ه ايد ه اي 

د اريد ؟
البته خصوصي س��ازي بر طب��ق قانون 
مصوب مجلس و با س��ازوکار مختص 
به خود  انجام مي شود  و اگر قرار است 
تغيير د ر آن صورت پذيرد ، بهترين 
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محمل شورايعالي صنايع د ريايي است که مي تواند  از طريق 
د ول��ت و مجلس تغييرات الزم را د ر قانون اعمال کند . اما 
بند ه شخصا اعتقاد  د ارم صنعت د ريايي بعنوان يک صنعت 
ماد ر با پتانسيل باال د ر حل مشکل اشتغال و امنيت پايد ار 
بايد  توسط د ولت مورد  حمايت قرار گيرد  )د ر ساير کشورها 
نيز همين گونه است( و باور د ارم خصوصي سازي مي تواند  
د ر افزايش بهره وري صنايع مؤثر باشد  مشروط به آنکه؛ اوال 
صنعت د ر موقيعت سود د هي به بخش خصوصي واگذار 
ش��ود  نه بصورت زيان د ه و با بد هي ها و تعهد ات انباش��ته 
سنواتي. ثانيا د ر واگذاري ها اهليت خريد ار از لحاظ تجربه و 
توان اد اره صنعت د ر نظر گرفته شود  و سرمايه گذار و تيم 
مد يريتي اجرايي بايستي د ر هر د و، مورد  بررسي قرار گيرند  
و صرف تمايل به س��رمايه گذاري و توان مالي خريد ار مد  
نظر نباشد . ثالثا د رطول مراحل ارزيابي و واگذاري نمايند ه 
 )NGO( انجمن بعنوان يک نهاد  تخصص��ي غيرد ولتي

حضور د اشته و از نظرات انجمن ها استفاد ه شود .
�تحريم بخش کشتي س�ازي از س�وي آمريکا از 
اتفاقات مهم اين صنعت د ر سال جاري بود ه است. 
ارزيابي ش�ما از اين موضوع چيس�ت و کميته چه 

راهکارهايي را د ر اين زمينه اند يشيد ه است؟
البت��ه صنعت کشتي س��ازي ما عمال با آمري��کا از بعد  از 
انقالب هيچگونه رابطه اي ند اشته است و اين تحريم بيشتر 
تبليغاتي به نظر مي رسد . اما اين صنعت سال هاست که با 
تحريم د ست و پنجه نرم مي کند  تنها فرق آن اين است که 
د ر تحريم اخير مستقيما از صنعت کشتي سازي نام برد ه 
ش��د ه است. با اين حال، اين کميته با تشکيل تيم ويژه از 
صنايع خواسته است که تنگناها و به موازات آن راهکارهاي 
پيشنهاد ي خود  را به اين کميته اعالم تا با همفکري و به 
اشتراک گذاشتن راهکارها و عند الزوم پيگيري امور از طريق 

د ولت کمک حال صنايع باشيم.
�کميت�ه کشتي س�ازي د ر يکس�ال گذش�ته 
پيگيري هايي را براي تحقق طرح ملي ساخت شناور 
)بوي�ژه ش�ناورهاي خد ماتي( را ص�ورت د اد . لطفا 
گزارشي از اين اقد امات و نتايج آن را ارائه فرماييد؟

اي��ن کميته راهکار عبور از رکود  فعل��ي را افزايش تقاضا 
و تزري��ق نقد ينگي الزم د ر اين صنع��ت مي د اند  و طبق 
بررسي هاي بعمل آمد ه شناورهاي خد ماتي به د ليل تقاضاي 
رو به افزايش، د اشتن قرارد اد هاي طوالني مد ت و نيز د ريافت 
اجاره بهاء بصورت ارزي بهترين بازار بالقوه براي س��فارش 
ساخت د اخل است و د ر اين رابطه نيز پيگيري هايي صورت 
پذيرفت و البته صند وق توسعه و حمايت از صنايع د ريايي 
نيز با جد يت روي اين موضوع تمرکز کرد ه؛ اما به د ليل عد م 
تأمين منابع مالي اين تقاضا تاکنون بالفعل نشد ه و البته 
بخش هاي خصوصي و د ولتي بعضا با مشتريان قرارد اد  هم 

امضاء کرد ه اند ، اما موفق به تأمين مالي پروژه نشد ه اند .
�اخيرا بحث ساخت جک آپ به موضع گيري هاي 
د وجانبه بين س�ازند گان صنايع د ريايي و ش�رکت 
حفاري شمال انجاميد ه است. بعنوان رييس کميته 

کشتي سازي چه موضعي د راين باره د اريد؟
بند ه اعتقاد  د ارم تعريف ساخت د اخل با آنچه که د ر ذهن 
آقاي خاد مي اس��ت متفاوت است. اصوال د ر همه د نيا نيز 

تمامي مواد  و تجهيزات د ر يک کش��ور ساخته نمي شود  
و بنا به د اليل اقتصاد ي تجهيزات از کش��ورهاي متفاوت 
خريد اري مي شود  و اين امري منطقي و طبيعي است. بند ه 
عرض مي کنم علي رغم اينکه بيش از صد  سال است نفت 
د ر اين مملکت استخراج مي شود ، ولي متاسفانه وابستگي 
خارجي د ر اين صنعت خيلي باالست و تا زماني که ما به 
توان د اخلي بصورت صفر و يک نگاه کنيم؛ تا صد  س��ال 
د يگر هم اين وابستگي اد امه خواهد  د اشت. اما اگر ملي فکر 
کنيم، بهتر است اگر خريد  خارجي هم صورت مي گيرد  
از طريق ش��يپ يارد  د اخلي صورت پذيرد  تا ضمن انتقال 
د انش و تجربه د ر زمان نظارت بر ساخت، حد اکثر استفاد ه 
از توان د اخلي نيز صورت پذيرد . د ر اين حالت است که د ر 
يک بازه زماني مشخص مي توان اميد وار بود  سهم ساخت 
د اخل به تد ريج افزايش يابد  )بعنوان مثال س��هم ساخت 
د اخ��ل از 20د ر صد  به 80 د رصد  برس��د (. از طرف د يگر، 
عد م ساخت تجهيزات د ر د اخل همواره د ليل بر عد م توان 
ساخت نيست، بلکه عموما به د ليل نبود  حد اقل سفارش 
براي توليد  اقتصاد ي آن است. براي نمونه اگر ساالنه يک 
د کل به د اخل سفارش د اد ه شود  يا اينکه 10 د کل، طبيعتا 
مي تواند  د ر ميزان بومي سازي تجهيزات تأثيرگذار باشد . 
براين اساس، پيشنهاد  مي کنم جلسه اي مشترک تشکيل 
شود  تا با نزد يک کرد ن د يد گاه ها راه را براي انجام کار هموار 

سازيم و مطمئنم که اين کار شد ني است.
�يکي از برنامه هاي اعالمي انجمن د ر خط مشي 
امسال راه اند ازي کميته هاي استاني است. با توجه به 
رويکرد  کميته کشتي سازي به استان ها و تشکيل 
يکي از جلسات کميته د ر بند رعباس، چه برنامه اي 

جهت تعامل بيشتر با استان ها د اريد ؟
کميته کشتي س��ازي د ر د وره تصد ي اينجانب د و رويکرد  
اساسي را مد نظر قرار د اد ه است:  اول اينکه؛ ارتباط هرچه 
بيشتر اعضاء با مشتريان عمد ه و تاثيرگذار که د ر اين راستا 
جلس��اتي را د ر محل شرکت هاي بزرگ متقاضي شناور و 
سازه هاي د ريايي ترتيب د اد يم و البته بعضي از شرکت ها 
کم لطفي کرد ه و تا اين لحظه هماهنگي برگذاري جلسه 
را بعم��ل نياورد ه اند  بعنوان مثال کميته وجوه اد اره ش��د ه 
که بايستي ارتباط تنگاتنگي با کميته کشتي سازي د اشته 
باشد  عمال پيگيري هاي ما را براي برگذاري جلسه بي پاسخ 
گذاشته است. ثانيا، تشکيل جلسات استاني: از آنجايي که 
مسائل و مشکالت هر منطقه با منطقه د يگر متفاوت است 
عمال راهکارهاي متفاوتي را نيز طلب مي کند . لذا با رويکرد  
مد يريت اقتضايي اولين جلس��ه اين کميته را د ر اس��تان 
هرمزگان– شهر بند رعباس برگذار کرد يم و د ر اد امه د بير اين 
کميته نيز بعنوان نمايند ه استان منصوب شد  که اميد واريم 
با کمک اعضاء و حمايت هاي هيأت مد يره انجمن د ر سال 

جاري اين رويکرد ها را توسعه د اد ه و تثبيت نماييم.
�ارزيابي ش�ما از روند  فعاليت شورايعالي صنايع 
د ريايي د ر د ولت قبل چيست و کميته کشتي سازي 
د ر اين مد ت، چه طرح اجرايي يا پيشنهاد  مشخصي 

را به اين شورا ارائه کرد ؟
البته جلسات زياد ي خصوصا د ر يکسال آخر برگزار شد  و 
پيگيري هايي نيز صورت پذيرفت؛ اما بند ه معتقد م خروجي 

ملموس و مورد  انتظاري که خواست جامعه د ريايي است 
محقق نشد ه و وضعيت فعلي اين صنعت گواه آن است. د ر 
خصوص ارتباط اين کميته با آن شورا نيز بايستي عرض 
کنم اين کميته نمايند ه د ر شورا ند ارد  اما شورا بعضا نظر 
کارشناس��ي انجمن و اين کميته را د ر موارد ي جويا شد ه 
مانند  اظهار نظر د ر خصوص شاخص هاي د ريايي د ر حال 
تصويب و بررسي ليس��ت کاالهاي ساخت د اخل جهت 
تصويب ممنوعي��ت ورود . از طرف د يگ��ر اين کميته د ر 
خصوص طرح شناورهاي خد ماتي تعامالتي و مشورت هايي 
با شورا و صند وق براي حمايت مالي و تضمين کار د اشته 
است. اما بند ه عملکرد  طرفين را رضايت بخش نمي بينم. 
انش��اءاهلل سعي د اريم و اميد واريم اين تعامالت نزد يکتر و 

مثمرثمرتر باشد .
کميت�ه  پيش�نهاد ي  �مهمتري�ن موضوع�ات 
کشتي س�ازي جهت طرح و بررس�ي د ر همايش و 

قطعنامه پاياني چيست؟
1( اجرای کامل قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايی

2( تثبيت نرخ ارز و تک نرخی کردن آن
3( تسهيل در امور گمرکی

4(کاهش نرخ بهره و تسهيل در ارائه وام
5( استفاده هر چه بيشتر از نظرات کارشناسی انجمن ها 

در تصميم گيری ها
6(بکارگيری نيروهای متخصص ، کارآزموده و با س��ابقه 

روشن و مشخص در زمينه دريايی و ثبات مديريتی
7(خريد ش��ناور از خارج تنها به مواردی محدود گردد که 
مکان توليد آن در کشور نباشد و خريد با هماهنگی کشتی 
سازی داخلی انجام شود تا ضمن اطمينان از کيفيت به نوعی 

رسوب دانشی برای کشتی سازان داخلی نيز داشته باشد
8( متمرکز نمودن فعاليتهای دريايی و تعيين متولی اصلی 

و تصميم گير در اين حوزه
9( اهتمام ويژه به ورود متخصصين به حوزه فن آوری های 
آبهای عميق و ايفای نقش ملموس تر با توجه به اکتشافات 

اخير نفت در دريای خزر
10( لزوم همکاری س��ازمان های ذيرب��ط حوزه صنايع 
دريايی و تحصيل بروکراسی اداری جهت جلوگيری از خود 

تحريمی در اين حوزه
11( ح��ذف قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماليات بر 
درآمد صنايع دريايی حداقل در يک دوره 5 س��اله جهت 
افزايش مزيت رقابتی صنايع داخلی با محصوالت مشابه 

خارجی
12( تس��هيل در ارائه وام از محل صندوق ذخيره ارزی به 

اين صنعت
13( لزوم توجه بيش��تر به مباحث کنترل پروژه، کنترل 
موجودی، و کالً مديريت پروژه علمی منطبق با الگوهای 
روز جهان��ی جهت افزايش مزيت رقابتی صنايع در زمان، 

هزينه و کيفيت پروژه های در دست اجراء
14( پيش��نهاد ايجاد سوپر مارکت دريايی با امکانات ارائه 

اقساطی مواد و تجهيزات مورد نياز کشتی سازان
تالش در جهت استفاده از ظرفيت های بالقوه ديپلماسی 
سياس��ی فعال جهت ايجاد ارتباط با کشورهای همراه و 

دارای مزيت دريايی جهت مقابله با تحريم ها.
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مي توان بازار بزرگي از تقاضاي خانواد ه ها به شناور را شکل د اد 
د کتر حميد  زراعتگر، رييس کميته شناورهاي تند رو:

�آق�اي د کت�ر! ارزيابي ش�ما از وضعيت کنوني 
صنع�ت د ريايي چيس�ت و مهمترين چالش هاي 
موج�ود  را چ�ه مي د اني�د ؟ تا چه حد  مس�ايل و 
مش�کالت موجود  ناش�ي از ضعف ها و ايراد هاي 
د اخلي صنعت است و تا چه حد  به مسايل بيروني 

و محيطي برمي شود ؟
بي ترد يد  ش��رايط موجود  صنعت کش��ور، شرايط 
بسيار نامطلوبي ميياشد . بخش د ريايي کشور نيز د ر 
شرايط خوبي قرار ند ارد . همانطوريکه د ر سوال شما 
هم بد ان اش��اره شد  مجموعه اي از عوامل بخشي، 
کشوري و همچنين بين المللي بر وضعيت صنعت 
د ريايي کشور سايه افکند ه است. شرايط اقتصاد ي 
کش��ور به شد ت متاثر از ش��رايط سياسي است و 
ش��رايط صنعتي خود  مستقيما وابسته به شرايط 
سياس��ي و همچنين شرايط اقتصاد ي است. البته 
بخش مهمي  از مش��کالت ريش��ه د ر ناتواني هاي 
بخش صنعت د ريايي بصورت مستقل است. تفکيک 
سهم هر يک از اين عوامل چند ان آسان نيست. اگر 
بخواهيم به يک نمونه از آن اشاره کنيم؛ عد م ثبات 
مد يريت و بعضا اس��تفاد ه از مد يران غيرتخصصي 

يکي از عوامل د ر د هه اخير بود ه است.
� ارزيابي جنابعالي از روند  فعاليت هاي انجمن د ر 

جهت پيگيري مسايل و مشکالت جامعه د ريايي و 
بويژه بخش هاي مربوط به ساخت )کشتي سازي، 
تأمين تجهيزات، فراساحل و...( چيست؟ مهمترين 
چالش هايي که انجمن د ر جهت تحقق خواست هاي 
جامعه د ريايي با آن مواجه است، چه موضوعاتي را 

د ر برمي گيرد ؟ 
انجمن مهند سي د ريايي يک س��ازمان مرد م نهاد  
اس��ت که اعتبار خود  را از همراهي اعضاي د ريايي 
انجمن کسب مي نمايد . پيگيري خواسته هاي اعضا 

از وظايف انجمن است. بخش مهمي  از خواسته هاي 
اعضاي انجمن به س��ازمانها و موسس��ات د ولتي 
برميشود . شايد  عد م پاسخگويي سازمان هاي د ولتي 
يکي از عوامل عد م کاميابي انجمن د ر رسيد ن به 

همه اهد اف خود  بود ه است.
� مهمترين اهد اف انجم�ن از راه اند ازي کميته 
ش�ناورهاي تن�د رو چيس�ت و چ�ه اقد ام�ات و 
فعاليت هايي د ر يک س�ال گذشته د اشته است؟ 
اصوال چه تعريفي از شناورهاي تند رو وجود  د ارد  
و چه تمايزي ميان اين د سته از شناورها از لحاظ 

فني و کاربرد ي با ساير شناورها قائل هستيد ؟
ش��ناور تند رو د ر ايران تعريف متفاوتي نسبت به 
تعريف متد اول د ر مجامع علمي و بينالمللي د ارد . 
عمد ت��ا به مجموعه اي از ش��ناورهاي کوچک که 
د اراي سرعت زياد  ميباشند  و شناور پروازي ميباشند  
اطالق ميشود . د امنه کاربري اين نوع شناورها نسبتا 
وسيع است. د ر ايران مهمترين کاربري آن مي توان 
به کاربري نظامي  اش��اره نکرد . د ر کنار آن کاربري 
انتظامي، مسافربري، تفريحي، پايلوت بوت وغيره 
نيز براي اين د س��ته از شناورها ميتوان نسبت د اد . 
مهمترين هد ف از تأس��يس اين کميته گسترش 
و توس��عه کاربري، علمي و صنعت��ي اين بخش از 
صنعت د ريايي است. بطوريکه از انحصار بخشهاي 
نظامي کشور خارج گشته و مرد م د ر استفاد ه از آنها 
و همچنين طراحي و ساخت و خد مات وابسته آن 
فعال گرد ند . ب��راي مثال ميتوان به آمار قايق هاي 
تند رو د ر اختيار مرد م ميتوان اشاره کرد  که تعد اد  
قايقهاي د ر اختيار مرد م د ر آمريکا 12 ميليون قايق 
اس��ت و د ر اي��ران کمتر از 4 هزار قايق اس��ت. د ر 
يکسال گذشته د و طرح اوليه د ر اين کميته تد وين 
ش��د ، سعي د ر حذف برخي از محد ود يت ها بعمل 
آمد  و مس��ابقه ش��ناور تند رو د ر همايش پانزد هم 
برنامه ريزي ش��د  که کماکان کارهاي مربوطه د ر 

حال انجام است.
�کميته ش�ناورهاي تند رو د ر سال گذشته د و 
طرح به ش�ورايعالي صنايع د ريايي ارائه د اد . لطفا 
توضيحات�ي د رباره اين طرح ها ارائه فرماييد  و آيا 
اقد ام و پاس�خ مشخصي از طرف ش�ورا د ريافت 

کرد يد ؟
د و طرح مذکور عباتند  از:

- توسعه د امنه کاربري شناورهاي تند رو 
- توسعه گرد شگري د ريايي 

کماکان منتظر د ريافت نتيجه بررس��ي اين طرح 
هستيم.

� براي توسعه و رونق ساخت شناورهاي تند رو 
چ�ه اقد امات�ي را د ر ش�رايط کنوني قاب�ل انجام 

مي د انيد ؟

کميته ش��ناورهاي تند رو همزمان با سيزد همين همايش صنايع د ريايي )د و د وره قبل( 
د ر کيش تأسيس ش��د  و د ر اين مد ت، فعاليت هايي چون همکاري د ر برگزاري د ومين 
د وره همايش ملي ش��ناورهاي تند رو، تهيه طرح هايي براي ارائه به شورايعالي صنايع 
د ريايي و سازماند هي مسابقات شناورهاي تند رو جت اسکي را صورت د اد ه است. د کتر 
حميد  زراعتگر، عضو هيأت مد يره انجمن و رييس کميته شناورهاي تند رو، د ر گفت وگو 
با ويژه نامه همايش ضمن گزارش��ي از روند  فعاليت ه��اي اين کميته، برخيچالش هاي 

پيش روي صنايع د ريايي را تحليل کرد ه است.

مهمترین هد ف از تأسیس این کمیته گسترش 
و توسعه کاربري، علمي و صنعتي این بخش از 

صنعت د ریایي است
بطوریکه از انحصار بخشهاي نظامي کشور 
خارج گشته و مرد م د ر استفاد ه از آنها و 

همچنین طراحي و ساخت و خد مات وابسته 
آن فعال گرد ند . براي مثال میتوان به آمار 

قایق هاي تند رو د ر اختیار مرد م میتوان اشاره 
کرد  که تعد اد  قایقهاي د ر اختیار مرد م د ر 

آمریکا 12 میلیون قایق است
و د ر ایران کمتر از 4 هزار قایق است

Marine Engineering
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اگر بد نبال توسعه کمي  باشيم؛ شايد  بهتر باشد  
با ايجاد  زيرس��اخت هاي الزم خانواد ه هاي ايراني 
را به د اشتن شناور ترغيب کنيم. د ر اين صورت 
حجم بزرگي از تقاضا د ر بازار بوجود  خواهد  آمد . از 
طرف د يگر، براي توسعه کيفي، الزم است بصورت 
جد ي تر به د انش��گاه و مراکز تحقيقاتي مراجعه 
شود  تا تحقيقات کاربرد ي انجام شود  و کيفيت 

شناورها ارتقاء يابد .
� با توجه به مسؤوليت جنابعالي بعنوان عضو 
هيأت علمي د انشکد ه مهند سي د رياي د انشگاه 
اميرکبير، رون�د  تعامل ش�رکت هاي د ريايي با 
د انش�گاه ها را چطور مي بيني�د  و چه اقد اماتي 
جهت تقويت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 

د ر حوزه شناورهاي تند رو پيشنهاد  مي کنيد ؟
بد ليل مراجعه سازمان ها و نهاد هاي د ولتي د ست 
اند رکار طراحي و س��اخت ش��ناورهاي تند رو به 
د انشگاه ها، د روس و خصوصا پروژه هاي تحقيقاتي 
سمت و سوي شناورهاي تند رو گرفته است. اين 
مسأله د ر يک د هه گذشته د ر د انشگاه ها تجربه 
شد ه اس��ت. به نظر مي رسد  الزم است د ر روابط 
فيمابين د انش��گاه ها و صنع��ت بازنگري صورت 
پذيرد  تا شرايط جد يد  حاکم د ر آن متبلور شود .

�يکي از برنامه هاي همايش امس�ال برگزاري 
مسابقات شناورهاي تند رو است. لطفا توضيحاتي 
د رباره اين مس�ابقات، اه�د اف و ويژگي هاي آن 

ارائه فرماييد .
اين مسابقه با هد ف ايجاد  نشاط و ارائه د ستاورد ها 
د ر قالب يک مس��ابقه برنامه ريزي ش��د . مسابقه 
شناورهاي تند رو با همکاري انجمن جت اسکي 
و با کمک د ارند گان شناور انجام خواهد  شد . د ر 
نظر است که اين مسابقه حد اقل براي د و د سته 
شناور تند رو و يک سري جت اسکي انجام شود . 
اين مسابقه د ر رد ه حرفه اي و آماتور خواهد  بود . 
طراحي مسير مس��ابقه، آماد ه سازي مسير، تيم 
د اوري، برنامه ريزي براي مسائل ايمني و بيمه نيز 

د ر نظر گرفته شد ه است.
�ب�ا توجه به مجم�وع اين م�وارد ، مهمترين 
موضوع پيش�نهاد ي کميته ش�ناورهاي تند رو 
جه�ت طرح و بررس�ي د ر هماي�ش و قطعنامه 

پاياني چيست؟
قوانين د ست وپاگيري د ر بکارگيري قد رت موتور 
شناورهاي د ريايي خصوصي وجود  د ارد  که الزم 
است پيگيري هايي جهت حذف آن برد اشته شود . 
اگرچه سال گذشته نيز د ر قطعنامه آمد ه بود  ولي 
د ر عم��ل موفق به انجام آن نش��د ه ايم. بنابراين، 
يکي از موارد  پيشنهاد ي اين کميته خواهد  بود . 
د ر عين حال مسأله مرد مي سازي بهره برد اري از 
شناور تند رو و کمک به ايجاد  زيرساخت هاي آن 
از د يگر مسائل مهمي  است که د ر قطعنامه پاياني 
ذکر خواهد  ش��د  و د ر س��ال جاري و آتي جهت 

تحقق آن پيگيري خواهد  شد .

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 ارزش ها بجز با تد  بير و تفکر و اقد  امات هوشيارانه امکان پذير نيست. استکبار 
جهاني د  ر پي استثمار جوامع بود  ه و هست و سعي د  ارد   با انواع روش ها و شيوه هاي سياسي تبليغاتي –فرهنگي –اقتصاد  ي 
و د  ر نهايت حتي نظامي و 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 
همکاري بين مصلحين جوامع، اند  يشمند  ان، د  انشمند  ان، معتمد  ين و مخصوصاً مسؤوالن د  ولتها و نمايند  گان مجالس همگي 
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 مي خواهيم کشتيراني رونق يابد   حد  اقل نياز اقد  امات زير مي باشد  . 

1 – رونق ارتباطات سياسي بين کشور هاي منطقه و سواحل کشور هاي مسلمان –کشورهاي غيرمتخاصم.
2 – ايجاد   ارتباطات بسيار گسترد  ه با فرهيختگان جوامع و مطالعه جاذبه ها و توانمند  ي هاي کشور ها – 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 پيشرفت هاي پزشکي و آزمايشگاههاي تخصصي و 

تشخيصي و د  رمان د  ر کشور. 
جذب د  انشجو از کشور هاي مختلف اسالمي و جهان سوم، اين موضوع باعث رونق و برنامه ريزي براي توسعه روابط آيند  ه 

کشور با کشور هاي د  يگر را تضمين مي کند  . 
3 – پس بد  ون رونق سياسي، اقتصاد  ي، کشاورزي و گرد  شگري، رونق کشتيراني قابل توسعه نخواهد   بود  . 

4 – انتظار 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 
زمينه ها 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 انجمن هاي علمي  و صنعتي و صنفي براي مد  يريت مشاغل خاص و مد  يريت 
مجموعه هاي توليد  ي استفاد  ه شايان شود   و حتي قبل از انتخاب مد  ير براي يک مجموعه د  وره هاي تخصصي خاصي برنامه 
ريزي شود   و پس از آن د  وره ها مد  يريت صنايع مهم کشور انتخاب شوند   مخصوصاً کشتي سازي ها 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  وره هاي آشنايي مد  يران مربوطه با د  ست آورد  هاي کشور هاي پيشرفته آموزش د  اد  ه شود   بد  ون اينکه خود   را گم کنند   و 
نياز هاي خود   را به د  انشگاه ها و انجمن هاي علمي  و صنايع د  اخلي مطرح کنند   تا نياز هاي 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  ي هاي کشور اسالمي ايران 

د  ر جوامع بين المللي شوند   و اين نياز به بستر مناسب د  ر کشور مي باشد   که خود   حد  يث مفصلي مي باشد  . 
و کار و مناس��ب براي توليد   خود   به زير مجموعه هاي مختلف مربوط ش��رايط و فضاي کس��ب 

مي شود  . 
1 – آموزش و تربيت نيروي انس��اني و توانمند   د  ر س��طوح 
مختلف کارگري، تکنسين و مهند  سي و طراحي و مد  يريت.

2 – انجام تحقيقات بازار و نوآوري و نياز سنجي بد  ون حضور 
مستمر يا علم و تجربه کارهاي عملي ميسر نخواهد   شد  .

3 – انتقال تجربيات و مس��تند  ات اطالعات يافته شد  ه و 
علمي  نمود  ن يافته ها و آموزش به صورت د  وره هاي تخصصي 

و اجرائي براي صنايع و شاغلين و انتقال به د  انشگاه ها.
4 – حضور محققين د  ر مجامع بين المللي 
د  رياي��ي براي تصميم گيري ها د  ر 
کنواس��يون هاي تخصص��ي 
) مهم لطف��اً حضور غير 
علمي  نباشد   (. و حتماً 
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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  سين مربوطه استفاد  ه شود  . 
5 – يکي 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 کشور هاي اسالمي و فقير براي توسعه عد  الت استفاد  ه 
شود   مثل نيروهاي بنگالد  ش، افغاني، پاکستاني، فيليپين، 

آفريقائي و غيره.
6 – يکي 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. 
7 – عوام��ل بع��د  ي ش��رايط توليد   فض��اي قوانين مثل 
معافيت هاي مالياتي و يا نرخ بسيار کم و منطقي و نه اينکه 
س��اليانه به نام ارزش اف��زود  ه هزينه توليد   را باال مي بريم و 
شرايط را د  ر بازار جهاني از توليد   کنند  ه ايراني مي گيريم د  ر 

اين صورت شرايط قاچاق با صرفه تر خواهد   شد  . 
با د  ر نظر گرفتن شرايط توليد   د  ر کشور هاي 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 

جامعه گرد  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   سرمايه هاي 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��رمايه هاي 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  . 

8 – قوانين 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 رأي هاي يکجانبه و بد  ون د  ر نظر گرفتن همه واقعيت ها 
که عد  الت اس��المي را زير سوال مي برد   جد  اً خود  د  اري شود   
د  ر غير اين صورت باعث مهاجرت متخصصين مي ش��ود   و 
کار آفرينان از کش��ور خارج ش��د  ه و مي شود   و يا جامعه را 
به س��مت د  اللي و به کارگيري سرمايه هاي ملي د  ر جهت 
کارهاي کاذب و کارهاي تورمي و 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 
جامعه مي باشد   يعني قوانين مالياتي،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 کشور ها بتواند   بازار هاي جد  يد   را براي توليد   کنند  ه ايراني 

باز نمايند  . 
اما وظيفه توليد   کنند  گان د  ر همچنين ش��رايطي مطلوب 
بايد   تعهد   کاري، تعهد   کيفيت، تعهد   زمان توليد   و مطالعه 
بازار ه��اي هد  ف، کم کرد  ن هزينه هاي توليد  ، خد  مات پس 
از فروش و نو آوري و به روز بود  ن باش��د   فراموش نشود   که 
انجمن ها 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  . فعاليت هاي 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 فعاليت هاي 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   مزاحمت هاي شد  يد   براي توليد   کنند  ه ايجاد   
مي کنند   و حتي براي د  رآمد   به د  ست نيامد  ه رأي مالياتي 
مي د  هند   و توليد   کنند  ه و طراح و کار آفرين متعهد   و رزمند  ه 
را محکوم به ممنوع الخروج از کش��ور مي نمايند   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  ولت هاي مربوطه د  عوت از 
ايش��ان به عمل مي آيد   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   تحريم ها بايد   به صراحت بگويم که اد  ارات د  ولتي 
خود   بيشتر از تحريم به توليد   کنند  ه و اقتصاد   کشور لطمه 
مي زنند   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 
باران ها خد  شه اي به استقامت و سربلند  ي ايران اسالمي وارد   

نشد  ه است. 
منافقين و ناد  ان هاي 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 شهرک هاي صنعتي و غيره شرايط را بگونه 
اي مي کنند   که توليد   کنند  ه خود   را د  ر يک د  ام اسير مي بيند   
و نه راه پس د  ارد   و نه راه پيش و زند  گي و عمر خود   را باخته 
و يا به سوي کار هاي غير توليد  ي و د  اللي مي رود   که زند  گي 
خود   را بچرخاند   و يا اينکه چمد  ان خود   را جمع کرد  ه و به 

سوي د  يار غربت مهاجرت مي کند  . 
سيس��تم بانکي و پولي و ربوي بود  ن سيس��تم هاي تأمين 
نقد  ينگي، بد  ون مش��ارکت اسالمي کار 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 مي برد  . روايتي از پيامبر اکرم مي فرمايد  : 
اگ��ر خد  اوند   بخواهد   امتي را به علت اعمال ناشايستش��ان 

مکافات کند   آنها را گرفتار ربا مي کند   تا هالک شوند  . 
به جرأت مي توانم بگويم و د  ر مجامع علمي  اثبات کنم به 
گونه اي که تحريم ها 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 مي نمود   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 سال هاي اخير تعطيل نمود  ه اند  ، و 
د  ر بسياري از د  انشگاه ها کمترين توجهي به کارآمزي هاي 
علمي  و کاربرد  ي نمي شود  . لذا د  ر چنين شرايطي با همد  لي 
و تعام��ل با انجمن هاي علمي، صنفي د  ريانورد  ان و انجمن 
علوم و فنون د  ريايي و انجمن هاي د  يگر مي توان د  ر تصميم 
گيري ها و تصميم سازي ها و توليد   قوانين و مقررات براي 
کمک به صنايع و د  ريانورد  ي گام هاي 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 مي د  انند   
و از هيچ کوشش��ي براي هر چه بهت��ر انجام د  اد  ن وظيفه 

محوله د  ريغ نمي نمايند  . 
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 مي بوسم کاري بسيار مفيد   و خد  ا پسند  انه و باعث توسعه 
و پيشرفت مناطق خواهد   شد   ولي خواهش مي کنم د  ر همه 
موج شکن هاي د  ر د  ست ساخت و يا ساخته شد  ه که اقد  ام 
عاجل به ساخت تعد  اد   متعد  د  ي اسکله هاي 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 مي باشند  . 
موضوع مهم د  يگ��ر د  ر بند  رعباس و بناد  ر بزرگ د  يگر نياز 
به اسکله هاي ش��ناور به تعد  اد   بسياري جهت پهلوگيري 
شناورهاي خد  ماتي مي باشد   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 
سرمايه ها به س��وي استفاد  ه از شناور هاي 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��کن هاي مخصوص با امکانات باال آورد  ن شناور ها د  ر هر 
منطقه مي باشد   که هزينه هاي نگهد  اري و خد  مات د  هي را به 
صورت قابل توجهي کاهش خواهد   د  اد  . د  ر حال حاضر تعد  اد   
تعميرگاه هاي شناور بسيار محد  ود   است و اکثر شناور ها براي 

تعميرات به سوي کشور امارات هد  ايت مي شوند  . 
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 کشتي س��ازي، د  ريانورد  ي و کش��تيراني 

د  اشته باشند  . 

* رئيس کميته کشتيراني و د ريانورد ي انجمن
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انتظارات وخدمات متقابل د انشجویان و انجمن
د کتر محسن خسروي باباد ي، رييس کميته د انشجويي مطرح کرد:

�ارزياب�ي ش�ما از وضعيت کنون�ي فعاليت ها   
د ر حوزه آموزش و تحقيقات د ريايي چيس�ت و 
آموزش هاي موجود  تا چه حد  متناسب با نيازهاي 

بخش صنعت است؟
به نظر مي  رس��د  صناي��ع، توجه کمي  ب��ه حوزه 
فناوري ها ي نوين د ريا و د ست آورد هاي روز د نيا 
استفاد ه مي  نمايند . د ليل اين مد عا مي  تواند  راند مان 
فعلي کش��تي س��ازي ها ي د اخلي و عد م توانايي 
مد يري��ت فرايند هاي س��اخت و تحويل به موقع 
قرارد اد ها باش��د . اما د ر حوزه کشتيراني با وجود  
تحريم ها  و سختي ها ي فراوان و حتي ورشکستگي 
برخي از شرکت ها  ، مشاهد ه مي  شود  هنوز د ر اين 
حوزه فعاليت انجام مي  شود  که يکي از د اليل مهم 
آن نقش آموزش ها  و استفاد ه از تحقيقات نوين د ر 
اين عرصه است. آموزش ها ي حوزه صنعت کشتي 
سازي د ر د و د هه اخير بسيار توانايي شرکت ها   ي 
د اخلي را باال برد ه اس��ت بطوريکه ش��رکت ها   ي 
د اخلي د ر ايجاد  نقشه ها ي سازه خود کفا شد ه اند . 
اين پيشرفت ها  د ر حوزه نفت و گاز هم به خوبي 
د يد ه مي  شود ؛ اما هنوز کاستي ها ي زياد ي وجود  
د ارد . متاس��فانه د ر حوزه ه��ا ي د يگ��ر د ريايي و 
د انش ها يي چون شيالت، زيست د ريا، شيمي  د ريا، 
فيزيک د ريا، هواشناسي د ريا و . . . توجهات بسيار 
کمي  شد ه است و نياز به توجه ويژه د ارد . اميد واريم 

با رويکرد  مثبت به رش��ته ها ي د ريايي ياد  شد ه با 
توجه به وسعت مرزهاي آبي، کشور به سطح ايد ه 
آل اين د انش ها  نائل شود . د ر اين خصوص نياز به 
همفکري با بخش صنعت و مميزي سيستم ها ي 

د انشگاهي است.
�انجم�ن مهند س�ي د ريايي بعن�وان انجمني 
علمي   و مرتبط با د انشگاه ها، چه اقد اماتي جهت 
افزايش تعامل و همکاري با د انش�جويان د اشته 
اس�ت؟ عمد ه انتظ�ارات د انش�جويان از انجمن 
چيست و متقابال، انجمن چه خد ماتي را مي تواند  

ارائه د هد ؟
همکاري انجمن مهند سي د ريايي با د انشجويان 
را طي د و س��ال اخير شاهد  بود ه ايم و هنوز براي 
قضاوت د ر اين راستا زود  است. د انشجويان انتظار 

د ارند  تا:
• د ر رش��ته ها ي خ��ود  بتوانند  د ر اي��ن انجمن ها  
و انجمن ها ي مش��ابه با اس��اتيد  خ��ود  صميمانه 
کمبود هايي را که د ر رش��ته خود  حس مي  کنند  

بيان کنند  و د ر راستاي رفع آنها گام برد ارند .
• با کمک و ياري اساتيد ش��ان زمينه ها ي شغلي 
مناس��ب را براي اس��تفاد ه از د ان��ش خود  فراهم 

آورند .
• ايد ه ه��ا ي خ��ود  را ت��ا حد  ام��کان جامه عمل 
بپوش��انند  و محلي چ��ون اينگون��ه انجمن ها  با 

بسترسازي و ايجاد  فضاي مناسب مي  تواند  د ر اين 
راستا گام برد ارد .

• انجمن ارتباط بين صنعت و د انش��گاه را ايجاد  
کند .

و  د انش�گاه ها  مش�ارکت  افزاي�ش  �ب�راي 
د انشجويان د ر فعاليت ها  ي کميته چه برنامه ها يي 

د اريد ؟
• جذب د انش��جويان فعال د ر کميته و به کمک 

آنها جذب اساتيد 
• ايجاد  کارگروه ها ي تخصصي

• کسب د رآمد  گروه ها  و رسيد ن به استقالل مالي 
گروه

• مشارکت د ر ايجاد  شرکت ها   ي د انش بنيان براي 
پس از فراغت از تحصيل

• انتق��ال د ان��ش و فناوري ها ي نوي��ن د ريايي به 
د اخل

• حل کرد ن مشکالت شغلي د انشجويان توسط 
خود  آنها

• ايجاد  بستر مناسب انتقاد  و تقد ير از فعاليت ها   ي 
ساير کميته ها 

• ارتقاء ارتباطات د انش��جويان از س��طح ملي به 
بين المللي 

�ارزيابي جنابعالي از روند  فعاليت ها  ي انجمن د ر 
جهت پيگيري مسايل و مشکالت جامعه د ريايي 

و بويژه بخش آموزش و تحقيقات چيست؟
انجمن روند  مثبتي را نسبت به گذشته د ر پيش 
گرفته و به پيشرفتهاي زياد ي نائل شد ه است که 

اميد  مي  رود  تا اين روند  استمرار يابد .
� با توج�ه به مجم�وع اين م�وارد ، مهمترين 
موضوع پيشنهاد ي کميته د انشجويي جهت طرح 

و بررسي د ر همايش و قطعنامه پاياني چيست؟
• توج��ه ويژه پروژه ه��ا ي تحقيقاتي به مد ل ها ي 

آزمايشگاهي و شبيه سازي
• ايجاد  بستر مناس��ب انجام تحقيقات ميد اني و 

استفاد ه از د ستاورد هاي آن
• انتقال فناوري ها ي نوين حوزه ساخت شناور به 

د اخل و بهره برد اري  از آن
• گس��ترش توسعه س��رمايه گذاري خارجي د ر 

حوزه د انش و صنعت د ريايي
• استفاد ه از سرمايه عظيم نيروي انساني جوان د ر 
حوزه د ريا و رفع مشکل بيکاري با بهره برد اري  از 

پتانسيل ها ي موجود 
• توجه به توسعه صنعت توريست د ر حوزه د ريا با 

انتقال د انش آن و بسترسازي ها ي الزم
• تهي��ه و تد وي��ن آيين نامه ه��ا ي ارتباط کميته 

د انشجويي با صنعت توسط کارگروه مجزا

کميته دانشجويي انجمن طي سال گذشته يکي از فعال ترين کميته هاي تخصصي بوده است 
که اقدامات مختلفي همچون برگزاري دوره هاي آموزشي، سخنراني هاي علمي، بازديدهاي 
صنعتي و علمي را برنامه ريزي 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 فعاليت ها و برنامه هاي آن جويا شده ايم.
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مسؤول کیست؟ 

اولین دوره مسابقات شناورهاي تندرو تفریحي

درباره استانداردسازي آموزش هاي ايمني و مهارت هاي فراساحل در ايران

همزمان با پانزدهمين همايش صنايع دريايي در کيش برگزار مي شود

اولين د وره مس��ابقات ش��ناورهاي تند رو تفريحي 
د ر د و رش��ته جت اس��کي و جت ب��وت همزمان با 
پانزد همين همايش صنايع د ريايي د ر جزيره کيش 
برگزار مي شود . رييس انجمن جت اسکي و جت بوت 
جمهوري اس��المي ايران با اعالم اين خبر گفت: د ر 
راستاي گسترش فرهنگ استفاد ه از مواهب د ريايي 
و بهره من��د ي از آخرين متد هاي فني و مهند س��ي 
شناورهاي د ريايي د ر زمينه ورزشي و تفريحي اين انجمن د ست د ر د ست انجمن 
مهند سي د ريايي ايران اقد ام به برد اشتن گام هاي عملي د ر حيطه شناورهاي سبک 
و فوق سبک )جت اسکي و قايق هاي تند رو( کرد ه است. د اوود  سليانچي افزود : 
به همين منظور، ضمن انجام فعاليت هاي مشترک )برگزاري مسابقات( زمينه 
مطالعات فني و اجرايي به منظور طراحي اينگونه شناورها و بومي سازي تکنولوژي 
ساخت را د ر د ستور کار قرار د اد ه است. وي د ر اين زمينه اعالم کرد : اولين د وره 
مسابقات شناورهاي تند رو که د ر راستاي اين همکاري مشترک انجام مي شود ، 
طي روزهاي 7 تا 10 آبان ماه سال جاري و همزمان با پانزد همين همايش صنايع 
د ريايي د ر جزيره کيش انجام خواهد  شد . سليانچي با بيان اينکه »اين مسابقات 
د ر د و رشته جت اسکي و جت بوت انجام مي گيرد «، افزود : مسابقات جت اسکي 
آقايان د ر د و کالس 160 اس��ب و 260 اس��ب برگزار مي ش��ود  و خانم ها نيز د ر 
يک کالس مس��ابقه خواهند  د اش��ت. وي افزود : د ر کنار اين مسابقه، قايق هاي 
سيلينگ )باد باني( هم با يکد يگر رقابت خواهند  د اشت 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 « د ر جريان اين مسابقات خبر 
د اد  و گفت: د ر اين رشته، قسمتي به جت اسکي وصل مي شود  و ورزشکار روي 
هوا پرواز مي کند . به گفته وي، اين مسابقات د ر يکي از د و منطقه مارينا پارک 
هتل و يا اسکله تفريحي کيش برگزار خواهد  شد . سليانچي اد امه د اد : هد ف اصلي 
از اين مسابقات، ايجاد  انگيزه و آشتي د اد ن مرد م ايران با د رياست. چرا که کشور 
ما با د اش��تن بيش از 3000 کيلومتر مرز د ريايي يک کش��ور د ريايي محسوب 
مي ش��ود ؛ اما 5 د رصد  اين مرز طوالني نيز مورد  اس��تفاد ه مرد م قرار ند ارد . وي 
د رعين حال ارائه الگوي ساخت شناورهاي ورزشي و تفريحي به صنايع د ريايي 
کش��ور و ايجاد  بازار براي آنها را از اهد اف د يگر اين مس��ابقات ذکر کرد  و افزود : 
ورزش ه��ا و تفريحات د ريايي زياد ي د ر د نيا وجود  د ارد  که د ر کش��ور ما کمتر 
شناخته شد ه است؛ د ر حاليکه با فرهنگسازي و ايجاد  انگيزه د ر بين مرد م براي 
ورود  به ورزش هاي د ريايي مي توان صنايع ساخت شناور و تجهيزات د ريايي را نيز 
د ر اين بخش رونق د اد . رييس انجمن جت اسکي و جت بوت جمهوري اسالمي 
ايران با بيان اينکه »همايش و نمايشگاه صنايع د ريايي عموما محل گرد همايي 
متخصصان و مسؤوالن اين صنعت است«، ابراز اميد واري کرد  که برگزاري اين 
مسابقات باعث شود  تا مرد م کيش و گرد شگران نيز د ر اين رويد اد  مهم د ريايي 

مشارکت کنند .

موضوع بررس��ي مشاغل، اس��تاند ارد هاي مرتبط 
با فعاليتهاي فراساحل از سال گذشته د ر د ستور 
کار کميته مقررات، قوانين و استاند ارد هاي انجمن 
مهند سي د ريايي ايران به رياست آقاي د کتر رضا 
اکبري آالشتي قرار گرفته است، با توجه به تجربه 
موسس��ه آموزشي کش��تيراني د ر برگزاري د وره 
هاي ايمني مرتبط با فراس��احل پس از س��رمايه 
گذاري مشترک با شرکت STATOIL د ر زمينه 

هاي تهيه تجهيزات، تربيت و اعزام مد رسين به نروژ، ساخت اسکله مربوط به 
بهره برد اري از قايق هاي نجات فراس��احلي  د ر بند ر بوش��هر و برگزاري د وره 
هاي متعد د  مطابق اس��تاند ارد  OPITO جهت پرسنل سکوهاي فراساحلي ، 
سرپرس��تي کارگروه مربوطه به آقاي مهند س محمود رضا حقد وستي معاون 
آموزش و پژوهش موسسه آموزشي کشتيراني و عضو کميته مقررات، قوانين و 

استاند ارد هاي انجمن مهند سي د ريايي ايران محول گرد يد ه است.
اس��تاند ارد  OPITO د ر اکث��ر کش��ورهاي فعال و صاحب ن��ام د ر زمينه هاي 
فراس��احل مورد  توافق صنايع نفت و گاز قرار گرفته است و الزامات استاند ارد  
مورد  نياز صنايع د ر زمينه هاي کسب مهارت و آموزش ايمني پرسنل مربوطه را 
د ربرميگيرد . د ر واقع صنايع نفت و گاز استاند ارد هاي مربوط به ايمني د ر مشاغل 
فراساحل را با هماهنگي مراکز آموزشي استاند ارد  و مورد  تائيد  OPITO پياد ه 
سازي و از برخورد اري پرسنل از استاند ارد هاي الزم اطمينان حاصل مي نمايند . 
استاند ارد سازي مشاغل د ريانورد ي د ر کشور عزيزمان ايران از ساليان گذشته 
با قرار گرفتن نام ايران د ر ليست سفيد  کشورهاي زيرمجموعه IMO و پياد ه 
س��ازي STCW د ر کشور توسط سازمان بناد ر و د ريانورد ي صورت پذيرفته و 
د ريانورد ان کش��تيهاي تجاري ايران با کسب مهارتهاي الزم موفق به د ريافت 
مد ارک استاند ارد  و بين المللي گرد يد ه که با توجه به استاند ارد هاي باالي آموزش 
هاي د ريانورد ي تجاري د ر ايران موجب بکارگيري د ريانورد ان ايراني د ر شرکتهاي 
صاحب نام د اخلي و خارجي گرد يد ه، هماهنگي صنعت کشتيراني د  ر ايران و 
مراکز آموزشي تخصصي  و استفاد ه از اساتيد  متخصص د ريانورد  باعث انطباق 
آموزشها و نيازهاي تخصصي شرکتهاي کشتيراني و مورد  قبول استاند ارد هاي 
د ريانورد ي بين المللي IMO گرد يد ه، لذا با توجه به برخورد اري اينچنين تجربه 
ارزشمند ي د ر کشور کميته مقررات، قوانين و استاند ارد هاي انجمن مهند سي 
پيگيري اقد ام مشابه د ر صنعت فراساحل را د ر د ستور کار خود  قرار د اد ه است. 
قبل از ورود  به بحث استاند ارد سازي آموزشهاي فعاليتهاي فراساحلي بايستي 
مش��خص نمود  که مسئوليت استاند ارد سازي به عهد ه چه ارگاني است، و چه 
سازماني وظيفه صد ور گواهينامه هاي ايمني و مهارتهاي بين المللي فراساحل را 
د ر ايران عهد ه د ار است؟ شرکتهاي فراساحلي مطابق استاند ارد  د اخلي خود  اقد ام 
به برگزاري يکسري د وره هاي ايمني مي نمايند  و د ر حال حاضر مد ارک ايمني 
صاد ر شد ه توسط مراکز آموزشي د اخلي صرفاً جنبه د اخل شرکت د اشته و از 
يکسو پرسنل سکوهاي فراساحلي از برخورد اري از مد ارک بين المللي مورد  قبول 
شرکتهاي بين المللي و از سوي د گير شرکتهاي مرتبط با فعاليتهاي فراساحلي 
نيز از د سترسي به پرسنل مجرب د اراي مد ارک بين المللي محروم بود ه و صرفاً 
به برگزاري د وره هاي ايمني پايه اکتفا مي نمايند . لذا جهت بررسي مشاغل، 
استاند ارد سازي الزم و تعيين د وره هاي مهارتي و ايمني مطابق استاند ارد هاي 
بين المللي، هماهنگي کليه ارگانهاي ذيربط الزمه گام برد اشتن د ر اين امر مهم 
مي باش��د  تا به حول و قوه الهي بتوانيم با حمايت کليه مد يران ارش��د  د ست 
د ر د س��ت هم د ر راس��تاي استاند ارد سازي مشاغل و مهارتهاي الزمه و کسب 

مجوزهاي بين المللي گام برد اريم.

محمود رضا حق دوستي
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کمیته
کميته کشتي سازي با توجه به بحث ساخت و تعمير شناور و مشکالت آن در کشور، از 5 سال قبل فعاليت 
خود را با حضور فعال نمايندگان بخش هاي 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�ت گذاري گامي مؤثر در جهت رفع مشکالت و توسعه صنعت کشتي سازي بعنوان يک 

صنعت    مهم بردارد.

اه�داف:
• اطالع رساني در خصوص فرصت هاي موجود براي بهره برداري اعضاء )نحوه بهره برداري از منابع استاني، 

صندوق ذخيره ارزي، طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي، تکميل زنجيره تأمين و ....(
• پيگيري مؤثرتر موارد کالن صنعت من جمله تسريع در اجرايي شدن قانون حمايت از صنايع دريايي

• ايجاد هم افزايي و تعامل بيش�تر براي انجام کارهاي بزرگتر بين تمامي  شرکت هاي فعال در اين بخش 
اعم از خصوصي، دولتي و دفاعي

• تبيين نيازمندي ها بصورت يکپارچه، تا توليدکنندگان مواد، قطعات و س�رويس دهندگان خدمات، با 
جذابيت بيشتر خدمات ارائه دهند.

• ايجاد تعامل سه جانبه بين متقاضيان، سازندگان و دستگاههاي مسؤول در امور ساخت و تعمير

مح�ورهاي کاري:
• اطالع رساني به اعضاء کميته در خصوص مسائل روز کشتي سازي

• 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 کشتي سازان 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 کشتي س�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 ارشد  شرکت هاي کشتي سازي و برگزاري 

جلساتي با مشتريان عمده شناورها در بخش هاي دولتي
• اطالع رساني مناسب از دستاوردهاي کشتي سازان 

کميته آموزش و تحقيقات به منظور ايجاد ارتباط بين دانش�گاه ها و مراکز 
پژوهشي دريايي کش�ور و همچنين تسهيل در ارتباط دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشي کشور با ارگان هاي دريايي و بررسي و تحليل مشکالت و چالش هاي 

موجود در توسعه آموزش و تحقيقات دريايي کشور تشکيل شده است. 

اه�داف:
• تش�کيل بان�ک اطالع�ات متخصصي�ن درياي�ي، تجهي�زات ميداني و 

آزمايشگاهي و توانمندي هاي آموزشي- پژوهشي دريايي کشور
• شناسايي نيازهاي آموزشي- پژوهشي ارگان هاي دريايي کشور

• ايجاد ارتباط بين دانش�گاه ها و مراکز پژوهشي دريايي و همچنين ايجاد 
ارتباط دانشگاه ها و مراکز پژوهشي با ارگان هاي دريايي 

• شناسايي و انتقال نيازهاي اساسي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي دريايي به 
مسؤولين ذي ربط

• پيگيري مسايل و مشکالت و نيازهاي آموزشي اعضاء در زمينه هاي مرتبط 
با آموزش و تحقيقات دريايي و انعکاس آن به سازمانها و نهادهاي اجرايي و 

تصميم گيري کشور

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 هم افزايي ميان تولي�د کنندگان و 
مصرف کنندگان کميته کميته خودکفائي تأمين تجهيزات 
از س�ال 1385 فعالي�ت خ�ود را آغاز و از  س�ال 1391 با 

تجديد ساختار به فعاليت خود ادامه مي دهد. 

اه�داف:
• ارائه راهکار ارتقاء و تثبيت جايگاه شرکتهاي صنايع دريايي

• ايج�اد هم افزايي و تعامل بين بخش�هاي مختلف صنايع 
دريايي بويژه توليدکنندگان و مصرف کنندگان 

• 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 

مح�ورهاي کاري:
• تهيه بان�ک اطالعاتي تأمين کنندگان تجهي�زات، مواد و 

خدمات فني مهندسي      
• پيگيري مجدانه طرح نظام مهندسي دريايي و طبقه بندي و 

رتبه بندي شرکتهاي دريايي
• تسهيل همکاري ميان شرکتهاي مش�اوره اي و پيمانکاري و 

سازندگان مواد، قطعات، تجهيزات و معرفي آنها به مراجع ذيربط
• همکاري با دبيرخانه شورايعالي صنايع دريايي کشور

کميته دانشجويي در س�ال 87 به جهت ساماندهي بهتر و 
پيگيري مشکالت و مسايل دانشجويان، از 6 دانشگاه 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.

اه�داف :
•حضور فعال و گسترده دانشجويان در فعاليتها و برنامه هاي 

انجمن

• شناسايي و بررس�ي موضوعات و مشکالت دانشجويان و 
تالش جهت حل آنها

محورهاي کاري:
• 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 کشتي سازي 

  کميته آموزش و تحقيقات 

  کميته تامين کنندگان و سازندگان تجهيزات دريايي و خدمات فني - مهندسي 

  کميته دانشجويي



نظر به اينکه در س�الهاي اخير پروژه هاي متعدد س�احلي و فرا ساحلي 
بخصوص در حوزه نفت و گاز در ايران فعال بوده کميته مهندسي ساحلي 
و فراساحلي از سال 85 فعاليت خود را آغاز و در نظر دارد با تعامل هر چه 
بهتر بين کارشناسان و متخصصان اين بخش از صنعت دريايي به شناسايي 
و طرح مسائل و موضوعات اين صنعت پرداخته و با ارائه راهکارهاي منطقي 
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 
کميته بعنوان پيشتاز و مرجع در زمينه مهندسي ساحلي و فرا ساحلي در 

منطقه ترسيم گرديده است. 

محورهاي کاري:
1( توجه به تربيت و آموزش نيروهاي متخصص مورد نياز صنعت

2( اولويت بندي فعاليت هايي که  شرکت ها توانايي انجام آن را دارند.
3( تعيين سرفصلهاي تحقيقاتي در زمينه مهندسي ساحلي و فراساحلي

4( تدوين گزارش پروژه مميزي مهندسي فراساحلي
5( پيگيري تاالر گفتگو در سايت انجمن و تقويت قسمت فراساحلي آن

6( برگزاري کارگاه آموزشي
7( ايجاد بانک اطالعاتي جامع متخصصين و اطالع رساني دقيق به منظور 

استفاده مناسب از فارغ التحصيالن مرتبط
8( تدوين بانک اطالعاتي از پروژه هاي انجام ش�ده توس�ط  شرکت هاي 

ايراني در حوزه فراساحل
9( تدوين بانک اطالعاتي از دانشجويان و مهندسان در رشته هاي مرتبط 

با مهندسي دريا براي اطالع رساني
10( تدوي�ن فهرس�ت مناب�ع داخل�ي و خارج�ي در حوزه فراس�احل و 

اطالع رساني منابع جديد به جامعه مهندسي دريايي
11( تجميع مقاالت علمي حوزه فراساحل در کليه همايش هاي قبل صنايع 

دريايي
12( تهيه بانک اطالعاتي از E-Book هاي حوزه فراساحل و انتشار آن به 

نفع انجمن مهندسي دريايي ايران

کميته کش�تيراني و دريانوردي از حدود 
سه سال قبل فعاليت خود را آغاز و در سال 
87 به جهت ساماندهي بهتر و استفاده از 
تجربيات و نظرات کارشناسي، از نمايندگان 
 شرکت هاي کشتيراني دعوت به همکاري 
نموده و با برگزاري جلس�ات مختلف، تاکنون مسائل و موضوعات 

متعددي را پيگيري نموده است. 

اه�داف :
• حضور فعال و گسترده کشتيراني ها و دريانوردان در فعاليت ها و 

برنامه هاي انجمن
• شناس�ايي و بررس�ي موضوعات و مش�کالت کش�تيراني ها و 

دريانوردي روز و تالش جهت حل آنها

مح�ورهاي کاري:
• نياز به هماهنگي بين کليه دانشگاه ها و مراکز آموزشي دريانوردي 

براي يکسان سازي دوره ها و عناوين درسي مربوطه
• منظور نمودن بحث STCW در س�يالبس دانش�کده ها و مراکز 

آموزش دريايي

• توجه به موضوع سوخت رساني کشتي ها 
در بنادر و لنگرگاه هاي بنادر ايران 

• نياز به ايجاد بنادر و اسکله هاي تفريحي، 
ورزشي- بکارگيري امکانات موجود در بنادر 
ماهيگيري به منظور توسعه بحث گردشگري 

و تفريحات و ورزشهاي آبي- دريايي
• ضرورت  هماهنگي و حمايت مديريتي از توانايي هاي بالقوه تعمير 

و نگهداري کشتي ها در بنادر داخلي
• توسعه و سرعت فعاليت هاي امدادرس�اني و خدمات درماني در 

محدوده سواحل ايران
• ايج�اد مناط�ق آزاد ) لنگرگاه هاي ويژه براي پن�اه آوردن ( براي 

تدارکات ، سوخت رساني و توقف کشتي ها
• توس�عه فراه�م آوري اطالع�ات هواشناس�ي و برخ�ورداري از 

ايستگاه هاي فعال و ...

  کميته مهندسي ساحلي و فراساحلي

   کميتـه شنـاورهـاي تنـدرو

  کميته قوانين، مقررات و استانداردها

  کميته کشتيراني و دريانوردي

ب�ا توجه ب�ه اهميت موضوع ش�ناورهاي تن�درو و کاربري آن 
در بخش ه�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 

1390( به عنوان هفتمين کميته تخصصي انجمن شروع به فعاليت نمود.  

اهداف:
• جايگاهي براي مطالبات طراحي، تحقيقات، ساخت و کاربري شناورهاي تندرو و 
طرح مسايل و مشکالت و درخواست ها از مجموعه هاي دولتي، 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

محورهاي کاري:
• 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 قابليت هاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي جهت توسعه بهره برداري 

از شناورهاي تفريحي
• فرهنگ سازي و آموزش جهت استفاده از اين شناورها با برگزاري همايش، مسابقات 

شناورها و ... براي جذب حداکثري بخش هاي خصوصي و غيرنظامي 
• اعطاي تسهيالت براي خريد شناور

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

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 ظرفيت هاي موجود صنايع 

دريايي مي باشد.

اه�داف:
• نياز سنجي در حوزه نظام مهندسي و نظام مديريت کيفيت در صنايع 

دريايي
• بررسي مشکالت کاربران صنايع دريايي مانند  شرکت هاي کشتيراني 

و نفتکش

• بررسي قوانين و مقررات مورد نياز در حوزه فراساحل و  استاندارد سازي 
مشاغل فراساحل

• 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 
مبارزه با تحريمها 

• 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، سازمان ها 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 حوزه ای از فعالیت ها در کشور همچون حوزه دریا فرابخشی باشد و چندین وزارتخانه، دستگاه اجرایی و ده ها ارگان و سازمان 
را به خود مشغول داشته باشد. البته، همین تعدد متولیان یکی از چالش های اصلی پیش روی صنایع و فعالیت های دریایی در کشور بوده و 
هست؛ اما در عین حال، نشانه ای است از حجم فعالیت ها در این حوزه استراتژیک که یک مجموعه و حتی وزارتخانه خاص به تنهایی نمی تواند 
بار آن را بر دوش بکشد. در این بخش از ویژه نامه همایش ضمن انتشار مواضع وزرا، فرماندهان نظامی، معاونان وزرا و مسؤوالن ارگان ها 

و شرکت های عمده دریایی کشور راهکارهای پیشنهادی آنها برای بهبود روند فعالیت های دریایی در ابتدای دولت یازدهم را جویا شده ایم.



مشکل پارس جنوبی پول نیست
تازه ترین مصاحبه وزیر نفت د رباره پارس جنوبی و سوآپ نفت

 آق�ای وزیر! برخی پیمان�کاران پارس جنوبی 
اع�ام کرد ه ان�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 90 د رصد  د ارند  
به 100 د رصد  می رسانند ؛ موضع شما د راین باره 

چیست؟
من واقعا اعتقاد  د ارم مشکل ما د ر پارس جنوبی 
پول نیس��ت، مشکل ما د ر س��طوح و الیه های 
مختلف مد یریتی اس��ت. باره��ا از این بحث ها 
ش��د ه ک��ه 200 ی��ا 300 میلی��ون د الر د یگر 
بد هید ، تمام می شود ؛ 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 اسالمی  به این طرح ها 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 نمی گذارد  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 طرح ها 
ش��ود  و کار را با آن زمان بند ی که د ر نظرمان 

است، به اتمام برساند .
  برخی کارشناسان اعتقاد  د ارند  باید  برای اصاح 
روند  مد یریت که به آن اشاره کرد ید ؛ بار د یگر از 

مشارکت خارجی استفاد ه کنیم...
این هم یک نظر است. شرکت های خارجی هم 
با ما تماس هایی د ارند  و همه عالقه مند  هستند  
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��رفته تر و قابل قبول تر با آنها کار 
کنی��م، کمیته ای را تش��کیل د اد ه ایم و ضوابط 
آن را اب��الغ و اف��راد  کمیت��ه را تعیین کرد ه ام. 
این ضوابط ب��رای معرفی س��اختارهای جد ید  
قرارد اد ی است که با شرایط فعلی و وضعیت و 

نیازهایی که د اریم، برای ما مفید  باشد .
 د ر کد ام حوزه ها بیش�تر به همکاری و کمک 

خارجی نیاز د اریم؟
مهمتری��ن نیازها باال برد ن ضری��ب بازیافت از 
مید ان های نفتی موجود  است تا نفت بیشتری 
را د ر طول عمر آن از مید ان برد اریم که همان 
صیان��ت واقعی و فنی از مید ان اس��ت. د ر این 

زمین��ه، روش های ق��رارد اد ی د اری��م که اصاًل 
مطلوب ما نیس��ت. مثل مش��ارکت د ر تولید  و 
امثال آن که از نظر ما رد  شد ه است. اما برخی 
قالب های قرارد اد ی هم د اریم که می تواند  برای 
این ن��وع از مید ان ها مفید  باش��د . گروهی که 
تعیی��ن کرد ه ام، کامال حرفه ای و آش��نا به این 
مقوله ها هس��تند . البته کار به همین چند  نفر 
محد ود  نیس��ت از همه ظرفیت های ملی و بین 
المللی که بتوانیم جذب کنیم، استفاد ه خواهیم 
کرد  و از خود  شرکت های د اخلی و خارجی که 
می خواهند  فعال باشند ، کمک گرفته می شود .

 د ر حال حاضر د رخواست همکاری مشخصی 
از خارجی ها د ریافت کرد ه ایم؟

مکاتب��ه ای وزی��ر نفت هند  با من د اش��ته که 
ب��ه زود ی می د هم. به هر ح��ال، همکاری هند  
د ر مید ان نفتی فرزاد  B بحث جد ید ی اس��ت، 
بای��د  از اول بح��ث را آغاز کنی��م. وقتی د رباره 
قرارد اد هایی د ر زمان هایی تعهد اتی می شود  اگر 
بموقع انجام نش��د ، هر وقت که طرف برگشت، 
د لیل نمی ش��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 تحریم ها، د یپلماس�ی نفتی اهمیت 
باالیی د ر این د ول�ت د ارد . د ر این مد ت که از 
مس�ؤولیت شما می گذرد ، چه اقد اماتی د ر این 

بخش د اشته اید ؟
ما به س��هم خود  د س��تگاه د یپلماس��ی کمک 
کرد ه ایم . البته، اصل کار د ر د ستگاه د یپلماسی 
کش��ور و د ر کالن تصمیم گیری نظام است که 
د ر جه��ت حد اکثر کرد ن مصالح کش��ور قطعا 
پی��ش می رود  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 می د هیم و انشاءاهلل 
جواب می د هد ؛ اما همه چیز را باید  د ر سیاست 

با صبوری پیش برد .
 اخی�را هم اخباری مبنی بر برد اش�ته ش�د ن 
تحریم ش�رکت مل�ی نف�ت د ر یک ق�رارد اد  

مشترک د ریایی منتشر شد ...
بله. بحث بازگشت شرکت نفت به پروژه مشترک 
با BP د ر د ریای شمال مطرح است. البته، اینها 
کارهای کوچکی اس��ت، د ارند  مشکالتی را که 
هس��ت برمی د ارند  تا با ه��م کار کنیم و به هر 
ح��ال، د ر مقابل آنچه که ما د ر س��طح قد رت 
مل��ی مان د اری��م؛ تالش می کنی��م. این پروژه 

بازگش��ت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت امید مجموعه صنعت نفت کش��ور را برای 
تقویت نگاه های کارشناسی و تس��ریع روند توسعه و بهره برداری از منابع نفت و گاز 
کشور را تشدید کرده است. زنگنه که با راه اندازی طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی 
در اواسط دهه 70 عمال پایه گذار این پروژه عظیم فراساحلی محسوب می شود؛ از زمان 
بازگشت به وزارت نفت بر اولویت داشتن این طرح و بویژه پنج فاز 12، 15 و 16 و 17 و 
18 تأکید کرده است. آنچه در پی می خوانید بخشی است از تازه ترین مصاحبه وزیر نفت 

درباره پارس جنوبی و سوآپ نفت.
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کاری اس��ت که از قبل از انقالب بود ه و نس��بت به آنچه ما 
می توانیم 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 هم اکنون بهره برد اری 
و تولید  می ش��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 این حال، 
شرکت نفت آن را د نبال می کند . برای اینکه جای پا، حضور 
خارجی و تعد اد ی ارتباطات خارجی د اش��ته باشیم، د نبال 
می کنیم. اما وظیفه اصلی خود مان را باید  به کار د ر توس��عه 
مید ان های 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 
ک��ه با توجه به طرح های نیمه تم��ام، هم اکنون بهره برد اری 
از س��ه ط��رح مه��م فازه��ای ۱2، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ )که 
معاد ل هفت فاز متعارف گازی اس��ت( د ر اولویت قرار د ارد . 
با روند  موجود ، به  تد ریج تا د و سال آیند ه بیشترین برد اشت 
را از فازه��ای ۱2، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ )که معاد ل هفت فاز 
متعارف گازی اس��ت( خواهیم د اش��ت. این سه طرح پارس 
جنوب��ی، از ۱۷0 ت��ا ۱۸0 میلی��ون مترمکعب گاز خش��ک 
ش��یرین و 2۸0 هزار بش��که میعانات گازی د ر روز می تواند  
به م��ا بد هد  و معتقد م کمتر از د و س��ال نمی توانیم به این 

ظرفیت برسیم.
 سایر فازها چطور؟

توسعه فازهای باقیماند ه پارس جنوبی د ر اولویت د وم قرار د ارد . 
به همین خاطر، هنوز به فازهای 3۵ ماهه اصال نپرد اخته ام؛ به 
خاطر اینکه آنها نان امش��ب من را د ر نمی آورد . نان د و س��ال 
آیند ه م��ن را هم عاید  نمی کند . این طرح ها که نزد یک به 30 
میلیارد  د الر د ر تراز بازرگانی و اقتصاد ی کش��ور تأثیر خواهد  
گذاشت، باید  به مد ار بیایند  و اینها چیزی نیستند  که بتوانیم 
رها کنیم و بگوییم به بقیه بپرد ازیم. باید  اول تکلیف این س��ه 
طرح اولویت د ار را روشن کنیم و مطمئن شویم بموقع می آیند  

و بعد  روی فازهای 3۵ ماهه تمرکز کنیم.
 یعنی پروژه های 35 ماهه تعطیل می شوند ؟

من نمی گویم آنها را تعطیل کنیم، نه؛ د ر آنها کار می ش��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 شرکت هایی و د ر چه حجمی  از 

سر گرفته می شود ؟ 
د رباره سوآپ تصمیمی  نگرفته ایم. ابهام ها و مشکالتی د ارد  
که تا اینها حل نش��ود ، این کار د وباره عملیاتی نخواهد  شد . 
هنوز این ابهام ها به من جواب د اد ه نش��د ه است و نمی توانم 

آن ابهامات را بیان کنم.

ایران بعنوان کشوري که بیشترین مرز آبي را د ر خلیج فارس 
د ارد ؛ به همان نس��بت می تواند  بیشترین نقش د ر مناسبات 
س��ازمان منطقه اي خلیج ف��ارس و د ریاي عم��ان )راپمی( 
را د اش��ته باش��د . مقررات، ضواب��ط، چهارچوب ها و مباحث 
علمی بس��یار ارزش��مند ي د ر زمینه محیط زیست د ریایي 
ب��راي خلیج فارس و د ریاي عم��ان و همچنین د ریاي خزر 
وجود  د ارد ، اما اتفاقاتي که همچنان د ر این پهنه هاي آبي رخ 
می د هد ، نگران کنند ه است. ترد د  کشتي ها، نفتکش ها، ساخت 
و سازهاي د ریایي و د خل و تصرف د ر سواحل به محیط زیست خلیج فارس لطمه وارد  
می کند ؛ با این اوصاف هنوز تا رسید ن به استاند ارد ها فاصله د اریم که امید واریم مناسبات 

منطقه اي کشورها د ر راستاي بهبود  محیط زیست منطقه شکل گیرد .
د ر این زمینه، یکي از راهبرد هایي که بس��یار م��ورد  توجه د کتر روحاني رییس جمهور 
است؛ بحث د یپلماسي محیط زیست است. باید  بتوانیم برنامه ریزي هاي خود  د ر روابط با 
کشورهاي منطقه را به سمت و سوي حفظ محیط زیست سوق د هیم. برقراري ارتباط 
قوي تر با راپمي یکي از برنامه هاي سازمان حفاظت محیط زیست است؛ با این هد ف که 

راپمي بعنوان یک سازمان توانمند  د ر سطح منطقه برنامه هاي خود  را پیش ببرد . 
مسایل زیست محیطي به سرعت به سمت تخصصي شد ن پیش می رود  از این رو نیازمند  
نگاهي تخصصي و علمی د ر بخش هاي مختلف زیست محیطي هستیم.حتی که د ر زمینه 
محیط زیست تهیه می شود  باید  پشتوانه علمی د اشته باشد  د ر غیر این صورت مشکل ساز 
خواهد  شد . رویکرد  اخبار زیست محیطي باید  به گونه اي باشد  که به مسووالن هشد ار 
د هد . تصمیماتي که د ر د ولت اتخاذ می ش��ود  اگر بد ون بررسي مسایل زیست محیطي 
باشد  می تواند  تبعات منفي به همراه د اشته باشد . همچنین آموزش و اطالع رساني جوامع 

عمومی  د ر راستاي حفظ محیط زیست نیز بسیار تأثیرگذار است. 
*معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

معاون وزیر جهاد   کش��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 که 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   اسکله ها و بناد  ر به حفظ 
ذخایر د  ریایی تخصیص یابد  ، می توان از آسیب به زیستگاه  های 
موجود  ات آبزی ناش��ی از این فعالیت ه��ا جلوگیری کرد  . وی 

افزود  : برخی از کشورها مانند   ژاپن د  ر راستای حفظ و افزایش ذخایر آبریان گام  های بلند  ی 
برد  اشته اند   و کشور ما نیز می تواند   با ایجاد   زیستگاه های مصنوعی و مزرعه د  اری د  ریایی د  ر 
زمینه احیا و حفظ و افزایش این ذخایر بکوشد  . صالحی اد  امه د  اد  : هر گونه فعالیتی که د  ر 
د  ریا اتفاق می افتد   مانند   ساخت بناد  ر، اسکله  ها و سد  سازی ها بر ذخایر آبزیان تأثیر می گذارد   
و د  ر بس��یاری از کشورها د  ر سد  س��ازی ها نیز هزینه ای برای حیات آبزیان د  ر نظر گرفته 
می ش��ود   د  ر حالیکه د  ر این زمینه غافل بود  ه ایم. معاون وزیر جهاد   کش��اورزی اضافه کرد  : 
وظیفه د  اریم با همکاری آبزی پروران، صیاد  ان و صنایع فرآوری بخش��ی از غذای مورد  نیاز 
م��رد  م را تأمین کنی��م. وی د  ر عین حال صید   د  ر آب های بین المللی و حضور د  ر آب های 
غرب اقیانوس هند   و شرق آفریقا را از رویکرد  های سازمان شیالت عنوان کرد   و گفت: ما این 
آماد  گی را د  اریم که با شرکت  ها و ارگان های د  ریایی که د  ارای امکانات هستند  ، برای صید   د  ر 
آب های د  ور همکاری کنیم. وی با بیان اینکه »د ر سواحل د ریا نزد یک به ۱00 هزار هکتار 
اراضی برای پرورش و کشت آبزیان شناسایی شد ه است«، ابراز د اشت: با بهره برد اری از این 

سطح می توان اشتغالزایی را د رحوزه شیالت افزایش د اد .

وضعیت محیط زیستی خلیج فارس همچنان نگران کننده است

اختصاص درصدی از اعتبارات ساخت  و ساز تجهیزات دریایی 
به حفظ ذخایر آبزیان

 معصومه ابتک�ار *

Marine Engineering

شماره 111/ آبان  م�اه 1392 صفحه 27



جنگ باعث شد صنایع کنار دریا نباشند
سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در مراسم روز جهانی دریانوردی

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا تأکید  بر ل��زوم حضور 
بخش خصوصی د ر توس��عه بناد ر، از فراهم س��ازی 
زیرس��اخت های س��رمایه گذاری ای��ن بخ��ش د ر 
پس کرانه ها توس��ط د ولت خب��ر د اد  و گفت: یکی 
از معیار های توس��عه حمل ونقل، رشد  حمل ونقل 

ترکیبی از بناد ر است.
عباس آخوند ی د ر مراسم روز جهانی د ریانورد ی با 
اش��اره به لزوم توجه به توسعه د ریامحور و اهمیت 
د ریا د ر توس��عه ملی ایران، اظهار د اشت: موقعیت 
جغرافیایی و توپوگرافی جمهوری اسالمی ایران به 
نحوی است که ایران را کشوری د ریایی کرد ه است.

وی با تأکید  بر اینکه »باید  سهم خود  را د ر حمل ونقل 
جهان��ی ارتقاء د هیم«، تصریح کرد : الزم اس��ت به 
عنوان ملتی فرهنگ م��د ار، از این موقعیت جهت 
تسهیل مباد الت د ر کرید ورهای شمال - جنوب و 

شرق - غرب استفاد ه کرد .
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به لزوم روان سازی 
مب��اد الت تج��اری و حمل ونق��ل، اظهار د اش��ت: 
تأسیسات زیربنایی مطلوبی د ر کنار جامعه جوان د ر 
اختیار د اریم که باید  از این ظرفیت ها استفاد ه کنیم. 
آخوند ی با اشاره به لزوم توسعه بناد ر و د ریانورد ی 
اضافه کرد : یک سوم مرزهای ایران د ریایی است اما 
د ریا و سفر د ریایی برای مرد م ما کمتر شناخته شد ه 
است. آخوند ی اد امه د اد : ظرفیت عظیم د ریا، منابع 
آن، گرد شگری د ریایی، حمل ونقل بار و مسافر د ریایی 
و صنایع د ریایی چند ان مورد  توجه قرار نگرفته است 

که از این پس باید  بیشتر مورد  توجه باشد .
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه »د ر د وران د فاع 
مقد س بسیاری از صنایع بزرگ که قرار بود  نزد یک 

د ریا ساخته شود  به مراکز کشور منتقل شد «، یاد آور 
ش��د : به عنوان مثال کارخانه ای نظیر فوالد  مبارکه 
قرار بود  ابتد ا د ر بند رعباس س��اخته ش��ود ؛ اما د ر 

شرایط جنگ د ر اصفهان ساخته شد .
آخوند ی با تأکید  بر اینکه  »باید  از امکانات ساحلی 
بیشترین اس��تفاد ه را د اش��ت«، اضافه کرد : د ولت 
وظیفه د ارد  زیرساخت های الزم را د ر پس کرانه های 
بناد ر فراهم کند  تا  صنایع برای صاد رات د ر کنار بناد ر 

توسعه یابد  و از این امکانات استفاد ه بهینه  ای شود .
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا تأکید  بر لزوم توس��عه 
حمل ونقل ترکیبی و رشد  لجستیک د ر کشور، اضافه 
کرد : کار سختی را د ر پیش د اریم تا بتوانیم مباد الت 
را تس��هیل کنیم. آخوند ی با اش��اره به نارضایتی 
انجمن های حمل ونقلی از روان  نبود ن مسیر د ر حوزه 
حمل ونقل گفت: باید  شرایطی فراهم شود  تا فعاالن 
حمل ونقل د ر حوزه بار و مسافر به راحتی د ر سطح 
د نیا جابه جایی انجام د هند . وزیر راه و شهرس��ازی 
با بیان اینکه »س��هم ایران د ر حمل ونقل مسافری 
د ریایی بسیار کم است«، گفت: این د ر حالی است 
که ظرفیت شناور های کشور بیش از این است. وی با 
بیان اینکه »زند گی بسیاری از مرد م ساحل نشین به 
د ریا بستگی د ارد «، گفت: بار سنگین را روی د وش 
خود  حس می کنم تا زند گی مرد م بهبود  یابد  و به 
توس��عه پاید ار و توسعه اجتماعی - اقتصاد ی بناد ر 
د ست یابیم و مرد م امکان استفاد ه از صنایع د ریایی 

را د اشته باشند .

اولین بازد ید های بند ری
از س��وی د یگر، وزیر راه و شهرسازی پنجم مهرماه 

د ر جریان س��فر خود  به اس��تان خوزستان اولین 
بازد ید های بند ری خود  را از بناد ر امام و خرمش��هر 

صورت د اد .
آخوند ی د ر حاش��یه بازد ید  از مجتمع بند ری امام 
خمینی )ره( د ر جمع فعاالن حوزه حمل ونقل تأکید  
کرد : بحث رقابت د ر حوزه حمل ونقل بسیار جد ی 
اس��ت. وی بر لزوم تشکیل شرکت های توانمند  د ر 
زمینه حمل ونقل تأکید  کرد  و افزود : برای افزایش 
س��هم ای��ران د ر اقتصاد  جهانی باید  ش��رکت های 
بزرگ مقیاس حمل ونقل تشکیل شوند . وزیر راه و 
شهرسازی خاطرنشان کرد : برای انجام کارهای بزرگ 
نیاز به تشکیل شرکت های بزرگ مقیاس د اریم، لذا 
د ر د ولت از تش��کیل شرکت های س��هامی عام د ر 

حوزه های حمل ونقلی حمایت جد ی می کنیم.
آخون��د ی اظهار د اش��ت: وزارت راه و شهرس��ازی 
آماد ه اس��ت به بخش خصوصی برای فعالیت هایی 
که می خواهد  انج��ام د هد ، کمک جد ی بکند . وی 
خاطرنشان کرد : انتظار د اریم بخش خصوصی ارتباط 
ب��ا مجموع��ه وزارت راه و شهرس��ازی را د ر بخش 
حمل ونقل همواره حفظ کند . وی وجود  رقابت د ر 
بخش حمل ونقل را از نظر توسعه، سالمت، ارتقای 
کیفیت و رضایتمند ی مشتریان مهم توصیف کرد  و 
گفت: تالش می کنیم د ر حوزه راه و شهرسازی بحث 
رقابت را سرلوحه فعالیت ها قرار د هیم و مشکالت را 

برطرف کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه »اکثر بانک ها د ر 
تأمین منابع مالی د ر وضعیت قرمز هستند «، گفت: 
یکی از مهم ترین و جد ی ترین راه حل  تأمین منابع 
مالی د ر بخش حمل ونقل تأمین مستقیم منابع مالی 
از بازار سرمایه است. آخوند ی د ر اد امه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی د ر پسکرانه ها را مطلوب توصیف 
کرد  و اظهار د اش��ت: پیش��نهاد  من این است که 
مد یران مربوطه و کس��انی که د ر بخش خصوصی 
فعالیت می کنن��د ؛ د ر انجام اقد امات و فعالیت های 
خود  حس تعلق به زند گی د رون شهری نشان د هند  

و د ر واقع به بهبود  چهره شهرها کمک کنند .
وی اد امه د اد : حمایت اجتماعی از سرمایه گذاری ها 
باید  مورد  توجه ق��رار گیرد ، چرا که بد ون حمایت 

اجتماعی امکان توسعه سرمایه گذاری وجود  ند ارد .
وی خاطرنشان کرد : ما نیز حمایت های الزم را انجام 
می د هی��م و وزارت راه و شهرس��ازی د ر این زمینه 

همکاری و همراهی جد ی خواهد  کرد .
وی با ابراز خش��نود ی از استقبال بخش خصوصی 
از حمل ونقل ترکیبی، گف��ت: رصد  کرد ن اتفاقات 
و آشنایی با تکنولوژی های روز نقش بسیار مهمی 

د راین حوزه د ارد .
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وی همچنین تأکید  کرد : توس��عه رقاب��ت د ر حوزه بناد ر و 
د ریانورد ی یکی از موضوعات مهم و مورد  توجه ماست که د ر 

این زمینه بحث حمل ونقل ترکیبی را ترغیب می کنیم.
وزیر راه و شهرس��ازی با مثبت ارزیابی کرد ن فضای عمومی 
کش��ور گفت: فضای عمومی کش��ور د ر حال بهبود  است و 
به واسطه آن س��رمایه گذاری و تمایل شرکت های مختلف 

کشتیرانی  برای رفت و آمد  به ایران افزایش می یابد .
وی اد امه د اد : می توانیم از ظرفیت بناد ر استفاد ه کنیم و حمل ونقل 
ترکیبی د اشته باشیم تا حمل ونقل د ریایی به حمل ونقل زمینی 
متصل شود  که الزمه این کار بازنگری د ر فرآیند ها، روش های 

کنترل و ایجاد  امکانات د ر پسکرانه ها است.
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به جلس��ه ای که با فعاالن 
حمل ونقل د اش��ت، افزود : د ر آن جلس��ه از فعاالن بخش 
حمل ونقل خواهش کرد م که د ر این حوزه حضور یابند  و 
ما نیز همکاری های الزم را انجام و امکاناتی د ر اختیارشان 
ق��رار د هیم تا فعالیت ه��ا و س��رمایه گذاری هایی د ر پس 
کرانه های بناد ر د اش��ته باشند  و سهم مان را از حمل ونقل 

جهانی افزایش د هیم.
آخوند ی د رباره توس��عه گرد ش��گری د ریایی نیز اعالم کرد : 
خوشبختانه د ر سازمان بناد ر و د ریانورد ی به بحث مسافرت 
د ریایی توجه ش��د ه است و امید واریم بتوانیم از این ظرفیت 
استفاد ه کنیم؛ اما هنوز مرد م با این ظرفیت آشنایی زیاد ی 
ند ارند  و ما باید  یک فعالیت تبلیغاتی گسترد ه  انجام د هیم تا 

مرد م با این ظرفیت آشنا شوند  و از آن استفاد ه کنند .
آخوند ی د ر خصوص وضعیت حمل ونقل د ر جنوب کش��ور 
تصریح کرد : الزم است بین ظرفیت حمل ونقل ریلی، د ریایی، 
جاد ه ای و هوایی هماهنگی ایجاد  شود  و همد یگر را تکمیل 
کنند  و پوش��ش د هند . د ر این زمینه الزم اس��ت مطالعه ای 
گسترد ه و هماهنگ انجام شود  تا بتوانیم ظرفیت حمل ونقل 
جنوب کشور را به صورت یکپارچه ارتقاء د هیم و نتیجه این 
مطالعات باید  تغییراتی د ر حمل ونقل ریلی و جاد ه ای ایجاد  

کند  و د ر بخش حمل ونقل هوایی نیز تأثیرگذار باشد .
آخوند ی د ر اد امه این سفر همچنین از بند ر خرمشهر بازد ید  
ک��رد . د ر جریان ای��ن بازد ید ، مد یرکل بن��د ر و د ریانورد ی 
خرمشهر طی گزارشی آخرین وضعیت فعالیت های این اد اره 
کل و نقش کلید ی آن د ر توس��عه منطقه و تجارت را برای 
وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد . عاد ل د ریس به مغروقه های 
بجا ماند ه از جنگ تحمیلی د ر آبراه های اروند  و کارون بعنوان 
یک��ی از موانع مهم تجارت منطقه اش��اره کرد  و افزود : بند ر 
خرمشهر طی سال های گذشته د ر زمینه شناورسازی موفق 
ب��ه خارج س��ازی ۵۶ مغروقه و الیروبی بی��ش از ۵00 هزار 

مترمربع از آبراه های اروند  و کارون شد ه است.
وزیر راه و شهرس��ازی و هیأت همراه با حضور د ر اسکله ها و 
محوطه های، از تأسیسات بند ری و نحوه تخلیه و بارگیری، 
پایانه مس��افری د ریایی خلیج فارس، پروژه های د ر د س��ت 
اقد ام، ش��رکت های سرمایه گذار و شرکت تأسیسات د ریایی 
بعنوان بزرگترین شرکت سرمایه گذار د ر بناد ر کشور که کار 
س��اخت س��کوهای نفتی را بر عهد ه د ارد ، بازد ید  کرد . وزیر 
راه و شهرس��ازی پس از بازد ید  از بند ر خرمشهر، از راه آهن 
خرمشهر و پایانه شلمچه هم بازد ید  و سپس به سمت اهواز 

حرکت کرد .

مشاور ارشد  رییس جمهور با تأکید  بر وجود  
توانمند ی ساخت انواع شناور و سازه های 
د ریایی د ر کش��ور از برنامه د ولت یازد هم 
برای ایجاد  شهرک صنایع د ریایی و لیزینگ 
د ریایی د ر کش��ور خبر د اد . مهند س اکبر 
ت��رکان د ر د ید ار با اعض��ای هیأت مد یره 
انجمن صنفی سازند گان شناور، تجهیزات 
و سازه های د ریایی ایران گفت: د ر سال های 

بعد  از انقالب،بیش از ۵00 ش��ناور بزرگ و متوس��ط شامل انواع کشتی های تجاری، نفتکش، 
ساپالی بوت، بارج، د وبه، کروبوت و جک آپ از خارج خرید اری شد ه؛ که این امر، نشان می د هد  
بازار کار مناسبی برای سازند گان شناور د ر ایران وجود  د ارد . وی با بیان اینکه »سازند گان شناور 
از طرف عرضه کنند گان به موضوع می نگرند  اما باید  مسأله را از نگاه متقاضیان نیز د ید «، به سابقه 
سفارش کشتی های کانتینربر به ایزوایکو اشاره کرد  و گفت: علیرغم تالش زیاد ی که برای سفارش 
ساخت این کشتی ها به د اخل صورت گرفت؛ عملکرد  مناسبی را از نظر زمان و هزینه ساخت این 

کشتی ها د ر د اخل شاهد  نبود یم.
رییس شورای هماهنگی مناطق آزاد  و ویژه اقتصاد ی همچنین به پروژه سوآپ نفت د ریای خزر 
اشاره کرد  و گفت: این پروژه شامل توسعه بند ر اکتائو قزاقستان، توسعه بند ر امیرآباد ، ساخت سه 
فروند  نفتکش ۶3 هزار تنی و احد اث خط لوله نکا-جاسک بود ؛ اما د ر عمل این مراحل محقق 
نشد . وی با اشاره به اینکه »شرکت صد را کل منابع ساخت کشتی ها را از شرکت ملی نفتکش 
ایران د ریافت کرد ه است«، افزود : قرار بود  با این منابع، سه فروند  کشتی ساخته شود  تا امکان 
انجام همزمان تخلیه، بارگیری و حمل نفت د ر مس��یر د ریایی فراهم ش��ود . به گفته وی، عد م 
اجرای این پروژه باعث شد  تا شرکت هایی نظیر توتال که از انتقال منابع نفتی خزر از مسیر ایران 
د فاع می کرد ند ؛ اکنون ناچار به پذیرش مسیرهای جایگزین باشند . ترکان با بیان اینکه »تجربه 
شرکت هایی چون صد را و ایزوایکو نشان می د هد  کارهایی که ما د ر ساخت کشتی بلد یم برای 

تحویل آن کافی نیست«، افزود : ما این مسأله را د ر بخش فراساحل هم د اشتیم. 
مد یرعامل اس��بق ش��رکت نفت و گاز پارس با اشاره به ساخت سکوهای پارس جنوبی توضیح 
د اد : د ر ساخت این سکوها، به جز مد یریت کنسرسیوم بقیه کار توسط پیمانکاران و سازند گان 
د اخلی انجام می شد  و سکوها نیز طبق برنامه زمان بند ی و به شکلی منظم اجرا شد ؛ اما بعد  از 
آنکه توتال را از رهبری کنسرس��یوم برد اشتیم، مجموعه های ایرانی نتوانستند  با هم کار کنند  
و پروژه های بعد ی با هزینه و زمان زیاد ی اجرا ش��د . مش��اور ارشد  رییس جمهور با بیان اینکه 
»مجموعه این مسایل از وجود  گیرهای اساسی د ر مد یریت پروژه های صنایع د ریایی د ر کشور 
حکایت د ارد «، افزود : باید  برای رفع این مشکالت، راهکارهای اجرایی پید ا کرد . وی با اشاره به 
تجربه صنعت خود روس��ازی و ایجاد  مجموعه ساپکو جهت سازماند هی سازند گان تجهیزات و 
نظارت بر فعالیت آنها شکل گیری مجموعه ای مشابه را د ر صنعت کشتی سازی ایران ضروری 
خواند  و گفت: د ر جریان ساخت سکوی نیمه شناور امیرکبیر د ر د ریای خزر، مشابه این کار از 
طریق شرکت مشاور تا حد ی محقق شد . ترکان با اشاره به بند ر الحمریه شارجه که د ر آن خط 
تعمیرات کشتی با حضور پیمانکاران بخش های مختلف فعالیت د ارد ، گفت: زیرساخت های ایجاد  
چنین شهرک  های صنعتی د ریایی د ر بند رعباس و جزیره صنعتی صد را د ر بوشهر وجود  د ارد  که 
با پیگیری وزارت صنعت، معد ن و تجارت و رفع مسایل حقوقی و اجرایی، این شهرک ها ایجاد  و 
زمینه کار پیمانکاران و صنعتگران فراهم خواهد  شد . وی ایجاد  لیزینگ های د ریایی را د یگر نیاز 
صنایع د ریایی کشور د انست و گفت: از این طریق و با اختصاص منابعی د ر حد  یک میلیارد  د الر 
می توان کار ساخت انواع شناورهای خد ماتی مورد  نیاز کشور را آغاز کرد  و پس از تکمیل نسبت 

به فروش یا اجاره آن به بهره برد اران اقد ام کرد .
مشاور ارشد  رییس جمهور با اشاره به حضور چهره های صنعتی همچون اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رییس جمهور، و محمد  رضا نعمت زاد ه، وزیر صنعت، معد ن و تجارت، د ر کابینه یازد هم ابراز 
امید واری کرد  که صنایع د ریایی کشور با تعامل نزد یک با د ولت بتواند  به جایگاه واقعی خود  د ر 

اقتصاد  کشور د ست یابد .

شهرک صنایع دریایی و لیزینگ دریایی ایجاد می شود
ترکان برنامه های دولت در بخش صنعت دریایی را اعالم کرد
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همگرایي جدي تري بین بخش هاي دریایي بوجود آید
گفت وگو با امیر دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش

 با توجه به آنکه در آستانه پانزدهمین همایش 
صنایع دریایي قرار داریم ، مهمترین چالش هاي 

کنوني صنعت دریایي را چه مي دانید؟ 
جمهوری اس��المی ایران به واس��طه قرار گرفتن 
در ش��مال اقیان��وس هن��د، مجاورت ب��ا خلیج 
فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر از 
موقعیت دریایی و ژئوپولیتیکي ویژه ای 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 منطقه ای در دریا بوده و منجر به 
تقویت مؤلفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگ��ی مي گردد لذا این اقتدار دریایي خود به 
نحو موثري زمینه س��از ارتقاء قدرت ملی خواهد 

شد.
در واقع مي توان گفت قدرت دریایي عبارتست از 
مجموعه توانایی های یک ملت در استحصال منافع 
خویش از دریاها و اقیانوس ها با بکارگیری مناطق 
دریای��ی برای فعالیت های سیاس��ی، اقتصادی و 

نظام��ی در زمان صلح یا جنگ ب��ه منظور نیل 
به مقاصد و اهداف مل��ی. از اجزاي اصلي قدرت 
دریایي مي توان به ناوگان نظامي، ناوگان تجاري 
و صنای��ع و زیرس��اختهاي دریایي اش��اره نمود. 
ناوگان تجاری، نفتکش، شیالت و...، فعالیت های 
اقتص��ادی و بهره برداری از دریا را محقق می کند 
و ن��اوگان نظامی و قدرت نظام��ی دریایی، عمال 
امنیت در دریا را که الزمه هر فعالیتی اس��ت؛ به 
وجود می آورد. در مورخه ۱3۸9/9/۷ در شرفیابی 
فرماندهان و مسؤولین نداجا ، مقام معظم رهبري 
)مّد 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 حّتی آن وقتی که نمی خواهد تهاجمی بکند، 
یک حضور همگانی و همه جایی برای سیاست، 
عّزت و اثبات اس��تقالل کش��ورش، ب��رای اثبات 

اقتدار ملّی اش حرف دارد«.

و لذا براساس این تدبیر ارتباط تنگاتنگ حضور 
مقتدران��ه در دریاهاي آزاد و نمایش قدرت ملي 
کش��ور مشخص مي ش��ود. از آنجایي که نیروي 
دریایي راهب��ردي یک نی��روي تجهیزات محور 
اس��ت و براي حضور مقتدران��ه در دریاهاي آزاد 
نیاز به ش��ناورهاي س��نگین و دیگ��ر تجهیزات 
مناس��ب دارد، نق��ش پش��تیباني کننده صنایع 
و زیرس��اخت هاي دریایي مش��خص مي ش��ود. 
صنایع دریایي یکي از صنایع سنگین و پرهزینه 
در دنیا محس��وب مي ش��وند که عمدتا دولت ها 
نقش محوري در توس��عه آنه��ا دارند. با توجه به 
هزینه باالي س��رمایه گذاري در صنایع دریایي 
و فقدان بسترهاي مناس��ب در مناطق ساحلی، 
یکي از مهمترین چالش ها در این حوزه کم رنگ 
بودن حض��ور بخ��ش خصوصي در ای��ن حوزه 
اس��ت. با توجه ب��ه پیچیدگي ای��ن صنایع الزم 
اس��ت تعامالت مناسب بین کاربران این صنعت 
)ارگان هاي دریایي(، مراکز پژوهشي و دانشگاهي 
و کارخانجات و صنایع دریایي وجود داشته باشد 
که این ارتباطات آنگونه که باید و ش��اید وجود 
نداش��ته و همچنین کامل نبودن زنجیره تأمین 
در داخ��ل، را مي توان از دیگ��ر چالش هاي این 

صنعت برشمرد.
 این مش�کات ت�ا چه حد بی�ن صنایع نظامی 
 و تجاري مش�ترک اس�ت و چرا بویژه در حوزه 
س�اخت صنایع مش�کات بخ�ش نظامی  کمتر 

مشاهده مي شود؟
با توجه به پیچیدگي باالي صنایع دریایي نظامی  
و انحص��اري بودن این صنای��ع در اختیار تعداد 
مع��دودي از کش��ورها و مضافا اینک��ه در بخش 
صنایع نظامی  دریایي، نی��روي دریایي راهبردي 
و دیگ��ر ارگانهاي نظامی  دریای��ي عمده کاربران 
تجهیزات ساخته ش��ده مي باش��ند، کاستي هاي 
موجود، موجب ش��د که نداجا راسا در خصوص 
س��اخت و تعمیرات اساسي تجهیزات خود اقدام 
کند که دس��تاوردهاي بس��یار باارزشي را نیز در 
سال هاي اخیر همچون س��اخت ناوشکن ج. ا. ا. 
جم��اران و تعمیرات اساس��ي زیردریایي کالس 
طارق و... را ش��اهد بوده ایم ک��ه این مهم جز در 
س��ایه بهره گیري والیت مداران��ه از تدابیر ابالغي 
فرماندهي معظ��م کل قوا، تعامالت مناس��ب با 
پ ژوهش��گران مراکز تحقیقاتي کشوري و دفاعي، 
سختکوشي و ایثارگري مهندسان و متخصصان 

فني کارخانجات نداجا نبوده است.   
 همانطور که اشاره داشتید؛ یکي از موضوعات 
مه�م در صنای�ع دریایي، کامل نب�ودن زنجیره 

شاید گزاف نباشد اگر بگوییم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سال های 
اخیر با رویکردی فعاالنه در حوزه رسانه ای، فعالیت های دریایی را از انزوا و مظلومیت 
درآورده اس��ت. کمتر هفته یا روزی را در طول س��ال می توان س��راغ گرفت که خبری 
از فعالیت ه��ا، برنامه ها و اقدامات نیروی دریایی ارتش در رس��انه ها انعکاس نداش��ته 
باشد. گرچه سایر ارگان های دریایی نیز در این جهت اقداماتی داشته اند، اما ابعاد و نوع 
حضور نیروی دریایی در رس��انه ها طی سال های اخیر بسیار شاخص تر و متفاوت تر 
بوده است؛ تجربه ای که می تواند با هم افزایی سایر ارگان های دریایی کشور به بستری 
برای فرهنگ سازی در سطح مردم و توجه بیشتر مسؤوالن ارشد کشور به حوزه دریا 
بیانجامد. در گفت وگو با امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، به 

بررسی وضعیت و چالش های صنایع دریایی کشور پرداخته ایم.
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تأمین این صنعت در داخل است که با تحریم هاي 
اخیر، بی�ش از پیش خودنمایي مي کند. با توجه 
به تجارب صنایع دفاع�ي در این زمینه، کاهش 
وابس�تگي به خارج تا چه حد ممکن است و چه 

برنامه اي را در این زمینه پیشنهاد مي دهید؟
تش��دید تحریم ه��اي ناعادالنه علی��ه جمهوری 
اس��المی ای��ران از جمله ایج��اد محدودیت هاي 
ش��دید در بخش هاي دریایي، ش��رایط س��خت 
تأمین تجهیزات و ماشین آالت، خروج مؤسسات 
رده بندي خارجي از کشور و سایر موارد، شرایط 
جدیدي را بر بخش دریایي کشور تحمیل کرده 
که بازدهي و موفقیت بخش دریایي را تحت تأثیر 
قرار داده اس��ت. به نظر مي رس��د در این شرایط 
باید همگرایي جدي تري بین بخش هاي مختلف 
دریای��ي بوجود آید تا ضم��ن کاهش عواقب این 
فش��ار، ای��ن تهدید تبدیل به فرصت ش��ود و در 
این عرصه، صنایع دریایي داخلي بتوانند به نحو 
شایسته اي توانمندي هاي خود را به نمایش گذارند. 
در واقع، بایس��تی با اتکا بر توان داخلی به مبارزه 
با تحریم ه��ا بپردازیم. در این زمینه، مقام معظم 
رهبري در مراس��م الحاق ناوشکن ج. ا. ا جماران 
به ناوگان جنوب در مورخه ۸۸/۱۱/30 فرمودند: 
»آن روزي ک��ه اینج��ا توي همی��ن کارخانجات 
نیروي دریایي در بندرعباس، مسأله  ساخت یک 
ناوش��کن با ابعاد قابل قبول ب��راي دریاي عمان، 
براي اقیانوس هند، با تجهیزات مناس��ب مطرح 
ش��د که در همان دیدار، بعضي ه��ا بودند که به 
نظرشان مي رسید این کار شدني نیست. نه فقط 
ش��دني بود، بلکه نسبت به هّمتي که امروز شما 
براي کارهاي ب��زرگ دارید، این یک کار چندان 

بزرگي هم به حساب نمي آید«.
تجرب��ه موفق س��اخت ناوش��کن ج. ا.ا جماران و 
در ادام��ه ناوش��کن هاي ج.ا. ا. دماوند و س��هند، 
تعمی��رات اساس��ي زیردریای��ي کالس طارق و 
دیگ��ر دس��تاوردهاي غرورآفری��ن عرصه صنایع 
دریایي دفاع��ي، بیانگر آن اس��ت که در صورت 
برنامه ریزي هاي مناس��ب و تعامالت بخش هاي 
پژوهشي و صنعتي کشور، عمال چنین تحریم هایي 
موجب ایجاد ظرفیت هاي باارزشي براي نمایش 
توانمندي هاي صنایع دریایي داخلي خواهد شد.

 مهمترین دستاوردهاي نیروي دریایي ارتش در 
دوبخش صنعتي و نمایش اقتدار دریایي و دفاع 
از منافع کشور طي یک سال گذشته شامل چه 

مواردي بوده است؟
پی��رو تدابیر فرمانده��ی معظم کل ق��وا که در 
۸۸/۷/۱4 بی��ان فرمودن��د: »دریانوردی ها را که 
امروز بحمداهلل شکل پیشرفته ای نسبت به گذشته 
گرفته است، ادامه بدهید، به زیرسطحی ها 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 معظم له، عالوه ب��ر اعزام 2۷ 
ناوگروه به آب های بین المللی، حضور مقتدرانه اي 
را در ش��مال اقیانوس هند، دریاي سرخ، دریاي 
مدیتران��ه، خلیج بنگال، دری��اي چین، اقیانوس 
آرام و دریاي خزر داشته است و ضمن صیانت از 
منافع ملي کش��ور در دریا، تأمین امنیت خطوط 
مواصالت��ي دریایي و حفاظت از ناوگان تجاری و 
نفتکش را به نحو شایس��ته به انجام رس��انیده و 
ضم��ن ارتقای اقتدار دریایی جمهوری اس��المی 
ایران و نمایش آن در س��طح منطقه و جهان، در 
عرصه ه��ای گوناگون علمی و تکنولوژیکی نیز به 

پیشرفت های قابل مالحظه ای از جمله:
۱- تعمیرات اساس��ی زیردریایی سنگین کالس 
طارق و الحاق آن به ناوگان نیروی دریایی ارتش 

جمهوري اسالمی  ایران.
2- به آب اندازی ناوش��کن های م��وج 2 )ناو ج.ا.ا  
دماوند( و موج 3 ) ناو ج.ا.ا س��هند( و ادامه روند 

تکمیل آنها تا الحاق به ناوگان نداجا.
3- س��اخت و بهره ب��رداري از س��ه فرون��د ن��او 

موشک انداز پیشرفته در دریاي خزر.
4- س��اخت و به آب اندازی بدنه ناو موشک انداز 
ج. ا. ا.  س��ینا و ادامه روند تکمیل آن و بسیاری 
پیش��رفت های دیگر در این حوزه دس��ت یافته 

است.
 با توجه به تش�کیل دولت جدی�د و تاش آن 
براي اس�تفاده از همه ظرفیت هاي کشور توجه 
جنابعالي براي بهره وري مناسب از ظرفیت هاي 
دریایي در اقتصاد و توسعه کشور به دولتمردان 

جدید چیست؟
ب��ا توجه به موقعی��ت ژئوپلیتیکي منحصربه فرد 
کش��ورمان در منطقه و جهان و برخ��ورداري از 
مرزهاي طوالني دریایي در شمال و جنوب کشور، 
مق��ام معظم رهبري همواره بر اهمیت دریا براي 
نظام مقدس جمهوري اسالمی تأکید فرموده اند: 
»منافع دریا مال همه اس��ت؛ امکانات این دریای 
پربرکت متعلق به این ملّت هاست. چگونه مي شود 
از این برکات به نفع منافع ملّی اس��تفاده کرد و 

کشور را از آن بهره مند کرد؟ با داشتن اقتدار. این 
اقتدار را شما نیروهای مسلّحی که با معنای جهاد 
و مفهوم ازخودگذشتگی خو گرفته اید، مي توانید 
تأمین کنی��د« )۱390/۵/۱(. پی��رو تدابیر مقام 
معظ��م رهبري در خصوص اهمی��ت دریا و لزوم 
برخورداري از اقتدار دریایي در راستاي صیانت از 
منافع ملي، بر همه ارکان نظام مقدس جمهوري 
اس��المی ایران واجب است که با نصب العین قرار 
دادن تدابی��ر معظم له زمین��ه بهره برداري هرچه 
بیشتر از ظرفیت هاي دریایي را فراهم سازند و در 
این زمینه دولتم��ردان نیز بعنوان بازوان اجرایي 

نظام مي توانند با پیاده سازي اقداماتي از قبیل:
- آسیب شناس��ي و رفع موانع موجود در ارتباط 
با گس��ترش فعالیت بخش خصوصي در صنایع 

دریایي
- تخصی��ص بخش��ي از مازاد درآمده��اي ارزي 
کش��ور به بخش صنایع دریایي به منظور ایجاد 
زیرساخت ها و بستر مناسب و تشویق و حمایت 
از سرمایه گذاران داخلي و تولیدکنندگان در این 

بخش
- برنامه ری��زي جهت حل مش��کالت و مس��ایل 
زیس��تي و رفاهي و بهداشتي در مناطق ساحلي  
و صنعتي دریایي که زمینه ساز و بسترساز حضور 
صنایع دریایي )تسهیل جذب کارکنان کیفي( در 

این مناطق مي گردد. 
- انجام مطالعات جام��ع و کاربردي در خصوص 
چگونگي توسعه صنایع دریایي در کشور و توسعه 

و عمران مناطق ساحلي بویژه سواحل مکران
- برقراري ارتباط بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی 
و ارگان ه��ای دریایی کش��ور ب��ه منظور تکمیل 
زنجیره تأمی��ن این صنعت در داخل کش��ور به 

تحقق این مهم یاري رسانند.
 ارزیاب�ي ش�ما از عملک�رد انجمن مهندس�ي 
دریایي ایران چیس�ت و نیروي دریایي می تواند 
چه تعامات و همکاري هاي با این انجمن داشته 

باشد؟
بي تردید همایش ه��اي صنایع دریایي مهمترین 
و فراگیرترین گردهمایي دست اندرکاران دریایي 
کش��ور بویژه در بخش خصوصي است که در آن 
مهمترین چالش ه��اي و موفقیت هاي حاصله در 
یک س��ال گذشته کش��ور در حوزه دریا به بحث 
گذاشته مي شود. استمرار برگزاري همایش هاي 
صنای��ع دریای��ي و حضور ج��دي متخصصان و 
صنعتگران دریایي نشان از شکل گرفتن پایه هاي 
توسعه این صنعت مهم و استراتژیک دارد. از این 
همایش انتظار م��ی رود تا با انعکاس چالش های 
دریایی کش��ور ب��ه بخش ه��ای ذیرب��ط و ارائه 
پیشنهادهاي عملي در خصوص رفع چالش هاي 
موجود، کاهش وابستگی خارجی، توسعه صنایع 
دریایي کش��ور و رش��د روز افزون این صنعت در 

عرصه های مختلف را شاهد باشیم.

تجربه موفق ساخت ناوشکن ج. ا.ا جماران و 
در ادامه ناوشکن هاي ج.ا. ا. دماوند

و سهند، تعمیرات اساسي زیردریایي کالس 
طارق و دیگر دستاوردهاي غرورآفرین عرصه 
صنایع دریایي دفاعي، بیانگر آن است که در 

صورت برنامه ریزي هاي مناسب و تعامالت 
بخش هاي پژوهشي و صنعتي کشور، عمال 

چنین تحریم هایي موجب ایجاد ظرفیت هاي 
باارزشي براي نمایش توانمندي هاي

صنایع دریایي داخلي خواهد شد

Marine Engineering
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خصوصی سازی نادرست صنایع دریایی را به بحران می کشاند
گفت وگو با مهندس شافعی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(

 با توجه به مسؤولیت جنابعالی د ر هر د و د ولت 
د ه�م و یازد هم، ارزیابی ش�ما از رویکرد  این د و 
د ول�ت )بویژه مجموع�ه وزارت صنعت، معد ن و 
تجارت( به حوزه د ریا و صنایع د ریایی چیس�ت 
و با شناختی که از وزرا و مسؤوالن د ولت جد ید  
وجود  د ارد ، آیا رویکرد های جد ی تری را د ر جهت 

توسعه صنعت د ریایی می توان انتظار د اشت؟
با توجه به موقعیت جغرافیایي کشور و استراتژیک 
بود ن این حوزه براي کش��ور به لحاظ گسترد گي 
خطوط ساحلي و جایگاه و اهمیت د ریا و صنایع 
د ریایي و اثرات آن د ر رش��د  اقتص��اد ي و اقتد ار 
سیاس��ي کش��ور، این حوزه همواره مورد  توجه و 
تأکید  مس��ؤوالن مربوطه بود ه و هست. تصویب 
قانون توسعه و حمایت از صنایع د ریایي د ر مجلس 
ش��وراي اسالمي، آغاز به کار د بیرخانه شورایعالي 
صنای��ع د ریایي و ایجاد  صند وق توس��عه صنایع 
د ریایي از جمله اقد امات د ر د ولت گذش��ته است 
که می توانست بستر مناسبي براي توسعه و بهبود  

این حوزه فراهم کند  که به د الیل مختلف فرصت 
بهره برد اري از پتانسیل ها ي ایجاد شد ه فراهم نشد . 
انتظار می رود  د ر د ولت جد ید ، با توجه به شناخت 
مسؤوالن مربوطه نس��بت به نقش د ریا و صنایع 
د ریایي د ر زمینه هاي مختلف نظیر اش��تغالزایي، 
توس��عه مناطق محروم و... ایج��اد  یکپارچگي و 
همس��ویي اقد امات و  تهیه و تد وین سیاس��ت ها 
و استراتژي هاي کالن کش��ور د ر صنایع د ریایي  
مورد  توجه ق��رار گیرد . بر این اس��اس با تنظیم 
روابط، ایجاد  انسجام و هماهنگي بین د ستگاه هاي 
اجرایي و اص��الح برخي زیرس��اخت ها ي قانوني 
جهت برابر کرد ن ش��رایط رقابتي ش��رکت ها ي 
د اخلي با ش��رکت ها ي خارج��ي  می توان برخي 
از مش��کالت و موانع موجود  را برط��رف کرد ه و 
زمینه رونق و توس��عه صنایع د ریایي را از طریق 
حمایت، تشویق و اصالح شرایط مناسب د ر نظام 
مالي و بانکي کشور مطابق با خصوصیات صنایع 
د ریایي، شرایط مورد  نیاز جهت فعال شد ن هر چه 

بیشتر بخش خصوصي را د ر صنایع د ریایي فراهم 
س��اخت. همچنین با فراهم سازي بسترهاي الزم 
جهت فعال شد ن صنایع پایین د ستي و باالد ستي 
صنایع د ریایي به منظ��ور تکمیل زنجیره تأمین 
مواد اولیه و تجهیزات، می توان چشم اند از روشني 

براي صنایع د ریایي کشور پیش بیني کرد .
 د ر حال حاضر صنای�ع د ریایی مهمی همچون 
ص�د را، ایزوایک�و و د ر مرحل�ه بع�د  ارون�د ان و 
صد راامی�د  چابهار ب�ه د لیل ن�وع واگذاری ها و 
مش�کات و مس�ایل مالی د ر ش�رایط بحرانی و 
باتکلیف�ی به س�ر می برند . بعن�وان یک مد یر 
باسابقه صنعتی آیا راهکار مشخصی برای تعیین 

تکلیف این صنایع وجود  د ارد ؟
واقعیت این است که روند  واگذاري این شرکت ها  
عموما قابل د فاع نبود ه و قابل برگشت نیست. د ر 
خصوص ایزوایکو اقد اماتي براي بازگشت شرکت 
به اید رو صورت گرفته که منتظر ابالغ آن هستیم. 
بخش خصوصي یا نیمه خصوصي که این واحد ها 
را تحویل گرفته؛ باید  موظف ش��ود  که مد یریت 
صحیحي بر این ش��رکت ها  اعمال کند  و د ر غیر 
این صورت، منج��ر به بروز بحران د ر این صنعت 
می ش��ود . به هرحال، د ر امر واگذاري کارخانجات 
با محتواي د انش فني، باید  س��کان مد یریت را به 

مراجعي که اهلیت د ارند ، سپرد . 
  با توجه به آن که د و مجموعه ایزوایکو و صد راامید  
چابهار زیرمجموعه اید رو بود ه اند ، آخرین وضعیت 
مالکی�ت آنه�ا چگونه اس�ت و آی�ا ای�د رو برای 

بازگرد اند ن این مجموعه ها آماد گی د ارد ؟
د ر خصوص ایزوایکو با توجه به اهمیت و جایگاه 
این ش��رکت بعنوان بزرگتری��ن مجتمع صنایع 
د ریایي کش��ور و نقش مؤثر آن د ر پیش��برد  این 
صنایع، این سازمان از طریق وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت اقد ام��ات، مکاتبات و پیگیري ها ي الزم 
را به منظور لغو مصوبه واگذاري ش��رکت ایزوایکو 
به وزارت د فاع و پش��تیباني نیروهاي مس��لح د ر 
هیات وزی��ران، به عم��ل آورد ه اس��ت و منتظر 
نتایج آن هستیم. ولي د ر خصوص شرکت صد را 
امید  چابهار موضوع متفاوت است. این شرکت از 
طریق سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي 
فروخته شد ه و د ر حال حاضر به د لیل عد م ایفاي 
تعهد ات خرید ار بخش خصوصي، این شرکت د ر 
وضعیت بس��یار نامناسبي نسبت به شرایط زمان 
واگذاري ق��رار د ارد ؛ به نحوي که کلیه پروژه ها ي 
شرکت یا فسخ شد ه اند  و یا متوقف شد ه و نیروي 
انساني شرکت نیز عمال از شرکت خارج شد ه اند . 
واگذاري این شرکت و شرایط پس از آن، یکي از 

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 می شود و سابقه 
وزارت صنایع و معادن در دولت آقای خاتمی را نیز در کارنامه دارد؛ در دوران حضور 
دکتر حس��ن روحانی، رییس جمهوری، 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 نعمت زاده، وزیر 
جدید صنعت، معدن و تجارت، مهندس اکبر ترکان، مشور ارشد رییس جمهوری، و دیگر 
وزرا و مس��ؤوالن ارشد دولتی اس��ت و از این رو، دیدگاه و برآورد او از رویکرد دولت 
جدید به حوزه دریا قابل تأمل خواهد بود. برآورد شافعی آن است که  »می توان چشم انداز 

روشني براي صنایع دریایي کشور پیش بیني کرد«.
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نمونه ها ي اجراي بد  اصل 44 قانون اساسي است 
که اهد اف مورد  نظر این قانون را محقق نساخت. 
نح��وه اد ام��ه فعالیت ای��ن ش��رکت د ر محد ود ه 
اختیارات و مسؤولیت ها ي سازمان خصوصي سازي 

است.
  با توجه به آب اند ازی حوضچه خشک بند رعباس 
د ر سال جاری، لطفا گزارش کوتاهی د رباره روند  
فعالی�ت آن ارائ�ه فرمایی�د . ای�ن حوضچه ها از 
چه زم�ان آماد ه پهلوگیری کش�تی های تجاری 
و نفتک�ش غول پیکر جهت تعمیر و یا س�اخت 

کشتی های جد ید  خواهند  بود ؟
د ر حال حاضر عملیات سیویل حوض تعمیرات 
به اتمام رسید ه و بخش اند کي از حوض نوسازي 
باقیماند ه اس��ت. عملیات برق رس��اني که شامل 
یک پس��ت اصلي و چهار پس��ت فرعي است به 
اتمام رس��ید ه اس��ت. مش��ترکات د و حوض که 
پمپ خان��ه د ر آن ق��رارد ارد  به اتمام رس��ید ه و 
پمپ ها  راه اند ازي شد ه است. عملیات نصب سه 
د س��تگاه جرثقی��ل 3۵، ۶0 و ۱۶0 تن به اتمام 
رس��ید ه و آم��اد ه راه اند ازي اس��ت. د رب حوض 
تعمیرات به بهره برد اري رس��ید ه و د رب حوض 
نوسازي د ر مراحل پایاني نصب الکتریکال پیش 
از راه ان��د ازي اس��ت. د ر زمینه بهره ب��رد اري از 
حوض ها  جلس��ات متعد د ي با شرکاي د اخلي و 
خارجي برگزار شد ه که ارزیابي توان فني و مالي 
این ش��رکا د ر حال انجام بود ه تا بر اس��اس آن 
تفاهم نامه ها ي مربوطه منعقد  ش��ود . الزم است 
براي برد اش��تن خاک ها ي محل اتصال حوض ها  
به د ریا و نیز رس��وب زد ایي از حوضچه آرامش و 
شمع کوبي براي محل پارکینگ د رب ها، منابعي 
تزریق شود . این عملیات حد ود  ۷ ماه وقت الزم 
د ارد . سازمان اید رو آماد گي د ارد  به شرط احراز 

مالکیت ایزوایکو، این نیازها را تأمین کند .
 بح�ث س�اخت د کل ه�ای حف�اری د ریایی د ر 
د اخل طی د و س�ال گذشته بحث های زیاد ی د ر 
پی د اشته و برخی چهره های مؤثر د ولت یازد هم 
همچ�ون مهند س ت�رکان تأکید  زی�اد ی بر منع 
وارد ات د کل های چینی د ارند . د الیل عد م ساخت 
این د کل ها د ر د اخل و تعریف نشد ن پروژه را چه 
می د انی�د  و آیا د ر د ولت جد ی�د  تغییری د ر این 

روند  رخ خواهد  د اد ؟ 
نوع نگاه د ر ش��رکت ملي نفت ایران و عد م امکان 
تخصی��ص پیش پرد اخت از س��وي آن ش��رکت 
د ر سالي که گذش��ت، اصلي ترین مانع پیشرفت 
ساخت د اخل د کل ها  بود ه که امید واریم برطرف 
شود  و آرزومند یم د ولت جد ید  بر تقویت و توسعه 
ساخت د اخل تأکید  ورزد . پیگیري هایي نیز براي 
تأمی��ن منابع از محل فاینان��س خارجي صورت 

گرفته که امید  است به نتیجه برسد . 
 ش�عار همایش د وره قبل »بکارگیری تولید ات 
ملی و حمایت از کار و س�رمایه ایرانی د ر صنایع 

د ریایی و د ریانورد ی« بود . ارزیابی ش�ما از روند  
تحقق این شعار چیست و اید رو د ر بخش د ریایی 
چه اقد اماتی را د ر این جهت صورت د اد ه است؟

ب��ا توجه به ش��رایط حاکم بر فضاي کس��ب وکار 
د ر س��ال گذشته، عمال شاهد  اس��تفاد ه نسبي از 
تولی��د ات د اخلي د ر حوزه ه��ا ي صنعتي ازجمله 
صنایع د ریایي بود یم و مي توان گفت که ش��رایط 
ناش��ي از تحریم توانس��ت به تحقق این موضوع 
کمک کند . این سازمان نیز بهره گیري و حمایت 
از توانمند ي ها ي موجود  کشور د ر صنایع د ریایي 
را با جد یت پیگیري کرد . د ر این راستا، به منظور 
هم افزایي هر چه بیش��تر تالش کرد  ضمن ایجاد  
هماهنگي ها ي فرابخش��ي با ارجاع س��فارش های 
موجود  به سازند گان د اخلي نسبت به گسترش و 
تقویت توان کیفي پیمانکاران تخصصي و حضور 
بخش خصوصي فع��ال د ر صنای��ع د ریایي اقد ام 
کن��د . عالوه بر آن، س��ازمان گس��ترش با  اصالح 
ساختارهاي مد یریتي، مالي و سازماني شرکت ها ي 
زیرمجموعه خود  و ارائه تسهیالت و حمایت ها ي 
مالي و نظارت د قیق بر صرف منابع، تالش ویژه اي 
جهت تس��ریع د ر پیشرفت پروژه ها ي نیمه تمام و 
تکمیل و راه اند ازي طرح ها ي توسعه کرد . تحویل 
 TEU موفق یک فروند  د یگر از ش��ناور کانتینربر
2200، ب��ه آب اند ازي اولین ش��ناور 3۵ هزارتني 
حمل فرآورد ه ه��ا ي نفتي، تحویل بزرگترین بارج 
حمل سوخت کش��ور، ساخت و نصب سه جاکت 
ف��از ۱4 پارس جنوبي، تعمیر بیش از ۱00 فروند  
ش��ناورهاي بزرگ و کوچک و س��اخت و تحویل 
د ه ها  فروند  ش��ناورهاي کوچک د ر ش��رکت ها ي 
زیرمجموعه سازمان از جمله د ستاورد هاي اقد امات 

سازمان است.
 ب�ا توج�ه به تأکی�د  د ول�ت جد ید  و ش�خص 
رییس جمه�ور بر واگ�ذاری امور ب�ه انجمن های 
تخصصی و علمی، چه راهکارهایی را برای ایفای 
نقش مؤثرتر انجمن های د ریایی )از جمله انجمن 
مهند سی د ریایی ایران( د ر این زمینه پیشنهاد  

می کنید ؟
ش��اخص ترین فعالیتي که تاکنون از سوي انجمن 

صورت گرفته، برگزاري منظم همایش ها ي صنایع 
د ریایي طي سنوات گذشته بود ه که این همایش ها  
فرصت مناس��ب و مغتنمی براي بیان فعالیت ها ي 
صورت گرفته د ر صنایع د ریایي اعم از پیشرفت ها ، 
موفقیت ه��ا  و... و همین طور مش��کالت، تنگناها، 
محد ود یت ه��ا  و طرح انتظ��ارات این صنایع  بود ه 
که این فعالی��ت بد لیل حضور و مش��ارکت همه 
س��ازمان ها  و ش��رکت ها ي صنایع د ریایي،  نقش 
مؤث��ري د ر معرفي توانمند یه��اي د اخلي، افزایش 
اعتم��اد  و جهت د هي به اقد ام��ات الزم جهت حل 
معضالت و مش��کالت صنایع د ریایي د اشته است. 
این فعالیت د ر کنار فعالیت ها یي چون ایجاد  کانون 
صنایع د ریایي، ایجاد  انجمن س��ازند گان، پیگیري 
انتظارات و خواس��ته ها ي جامعه صنایع د ریایي از 
مس��ؤوالن، مش��ارکت د ر تد وین سند  چشم اند از 
صنای��ع د ریای��ي، ایجاد  کمیته ه��ا ي تخصصي و  
غیره، با توجه به ماهی��ت انجمن و حد ود  وظایف 
و مأموریت ه��ا ي تعریف ش��د ه ب��راي یک انجمن 
علمي، می تواند  عملکرد  مناسبي باشد . با توجه به 
رشد  نامتوازن صنایع د ریایي با د یگر صنایع کشور 
و فاصله ایجاد  شد ه جهت تأمین نیازهاي کشور از 
طریق صنایع د ریایي د اخلي، تسریع د ر فعالیت ها ي 
مرتبط و همگرایي کلیه ذینفعان به منظور جبران 
عقب ماند گي ها ي این صنایع، از مهمترین انتظارات 
همه فعاالن د ر حوزه صنایع د ریایي است که به این 
منظور می توان پیشنهاد هاي زیر را براي نیل به این 

مقصود  ارائه کرد :
- ایجاد  تعامل هرچه بیش��تر با کلیه سازمان ها  و 
ارگان ه��ا ي مرتبط و ذي نفع��ان صنایع د ریایي و 

پرهیز از تقابل
- تعیی��ن ش��فاف حوزه ها ي فعالیت و تقس��یم 
وظای��ف به منظ��ور جلوگیري از م��وازي کاري و 
اتالف توانمند ي اعض��اء و ایجاد  ناامید ي د ر حل 

مشکالت 
- توجه بیش از گذش��ته به مباحث کارشناس��ي 
و ارائه گزارش هاي کارشناس��ي د قیق و مس��تند  
بر اس��اس مطالعات به منظور ارائ��ه راهکارهاي 
مشخص و عملیاتي و پرهیز از طرح مباحث کلي 

و شعاري 
- هد فگذاري ها ي کوتاه مد ت براساس اولویت ها ي 
م��ورد  نیاز صنای��ع د ریایي و تعری��ف برنامه ها ي 
عملیاتي رسید ن به این اهد اف و ارائه مشورتي آن 

به صنایع د ریایي و مراکز تصمیم گیر جهت اجرا
- پرهیز از تکرار یکنواخت فعالیت ها ي گذشته و 
ایجاد  ساختار جد ید  همسو با نیازهاي روز صنایع 

د ریایي 
- ایجاد  نظم و استمرار د ر فعالیت ها  و پایبند ي به 

آن از سوي انجمن 
- ایجاد  امکان حضور و مشارکت هرچه گسترد ه تر 
فعاالن حوزه صنایع د ریایي د ر س��اختار و ارکان 

انجمن

نوع نگاه د ر شرکت ملي نفت ایران
 و عد م امکان تخصیص پیش پرد اخت از سوي 

آن شرکت د ر سالي که گذشت 
 اصلي ترین مانع پیشرفت ساخت د اخل د کل ها  

بود ه که امید واریم برطرف شود  
و آرزومند یم د ولت جد ید  بر تقویت و توسعه 

ساخت د اخل تأکید  ورزد
 پیگیري هایي نیز براي تأمین منابع از محل 

فاینانس خارجي صورت گرفته
 که امید  است به نتیجه برسد
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فرماند ه نیروی د ریایی سپاه 
با اشاره به اشراف همه جانبه 
نیروی د ریایی سپاه د ر خلیج 
فارس گفت: ام��روز بیش از 
۱00 ش��ناور م��ا روزان��ه د ر 
خلیج فارس به گش��ت زنی 
می پرد ازن��د  به ط��وری که 
امریکایی ها ه��ر کجا را نگاه 
کنند ، ما را می بینند .د ریاد ار 

علی ف��د وی با بیان اینکه »امریکا د ر خلی��ج فارس موضع انفعالی 
د ارد «، گفت: هیچ موضوعی را س��راغ ند اریم که امریکایی ها د ر این 
منطقه از د س��تورات سپاه تمکین نکرد ه باشند . توانمند ی و قد رت 
ما د ر حد ی اس��ت که امروز باید  برای د ید ن ش��ناورهای امریکایی 
به سواحل کش��ورهای جنوبی خلیج فارس بروید .فد وی با اشاره به 
رویارویی مستقیم سپاه و امریکا د ر خلیج فارس د ر ایام د فاع مقد س 
گفت: توان ما امروز به گونه ای است که امریکایی ها را مجبور به تغییر 
اس��تراتژی نظامی  خود  بعد  از نزد یک به 200 سال کرد ه است. وان 
نیروی د ریایی س��پاه بر ۵ پایه شناورهای تند رو، موشکی، هواد ریا، 
پهپاد  و تکاوران جهاد ی تعریف ش��د ه است. فرماند ه نیروی د ریایی 
سپاه با بیان اینکه »ما از لبه تکنولوژی ها د ر تجهیزات خود  استفاد ه 
می کنیم«، گفت: ش��ناورهای تند روی د نیا سرعتی د ر حد  3۵ نات 
د ارند ، اما شناورهای تند روی سپاه سرعت ۶0 نات د ارند  و د ر برنامه 

آیند ه بنا د اریم این سرعت را به ۸0 نات برسانیم.
سرد ار فد وی ایجاد  قد رت بازد ارند گی را اصلی ترین د ستاورد  نیروی 
د ریایی سپاه عنوان کرد  و گفت: این موضوع برای د شمن هم روشن 
شد ه که باید  قبل از هرگونه تهاجم، هزینه آن را بسنجد  و این هزینه 
زیاد  که د شمن را منصرف می کند ، همان توان بازد ارند گی است. 
آمریکا مصوباتی برای ورود  به هر جنگ د ارد  که می د اند  د ر صورت 
جنگ با ایران نمی تواند  این مصوبات را عملی کند .فد وی افزود : این 
مصوبات شامل 4 بند  نظامی  و 9 بند  سیاسی است که ارزیابی روند  
تحول جنگ، کنترل، د امنه و ش��د ت جنگ، اطمینان از پذیرش 
تلفات قابل قبول توسط جامعه آمریکا و اطمینان از پیروزی قطعی 
و سریع، 4 بند  نظامی این مصوبات است که آمریکا د ر صورت جنگ 

با ایران نمی تواند  آنها را عملی کند .
فد وی افزود : آمریکا امروز با یک چالش بزرگ مواجه است و اهرم های 
قد رت گذشته خود  را د ر اختیار ند ارد  و تنها د لیل حضور آنها د ر 
خلیج فارس برای تسلط بر منابع انرژی نفت و گاز است تا از این 
طریق بتواند  کشورهای د یگر مانند  چین، هند ، ژاپن و اروپا را کنترل 
کند . بنابراین نمی تواند  د ر خلیج فارس نباشد .وقتی که آنها د ر خلیج 
فارس و تنگه هرمز و یا آب های نزد یک ایران باشند ، خود  را مواجه 
با توانمند ی های نیروی د ریایی سپاه می بینند ، توانمند ی هایی که 
خود شان به آن اذعان د ارند  و مجبور شد ند  استراتژی قد یمی خود  را 

د ر مقابل آن عوض کنند .
فد وی با اشاره به اقد امات نیروی د ریایی سپاه د ر حوزه های سازند گی 
نیز گفت: برای مثال قرب نوح د ر نیروی د ریایی سپاه یکی از بازوهای 
مهم ما د ر امر سازند گی محسوب می شود  که امروز احد اث پل قشم 
- بند رعباس توس��ط این قرب ساخته می شود . ساخت بزرگترین 
بند ر پتروشیمی  د ر عسلویه نیز توسط نیروی د ریایی سپاه صورت 

گرفت.

معاون پژوهش��ی و فن��اوری وزارت 
نفت با اشاره به اقدامات انجام شده در 
اواخر دولت دهم برای تدوین نقشه 
راه فناوری آب های عمیق، بر پیگیری 
این روند در دولت یازدهم تأکید کرد 
و گفت: دراین باره گزارش های الزم 
به مهندس زنگنه وزیر محترم نفت 
داده شده و با برنامه ریزی های الزم، 
این پروژه مطالعاتی ادامه خواهد یافت. دکتر محمدرضا مقدم در گفت وگو با خبرنگار ما درباره 
اقدامات انجام شده جهت تدوین نقشه راه فناوری آب های 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 توانمندی ها 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 آب های عمیق تکمیل شود«، گفت: مطالعات انجام شده 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 اختصاص یافته جهت این 
پروژه نیز با بیان اینکه »منابع مالی مورد نیاز برای حوزه تحقیق، پژوهش و فناوری کار را تأمین 
کرده ایم«، افزود: در مورد منابع مالی کلی پروژه های مربوط به آب های 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 آب های عمی��ق ده ها 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 گفت وگو، با اشاره 
به فعالیت شرکت های ایرانی در حوزه ساخت سازه ها و دکل های دریایی گفت: در مقایسه با 
۱۵ سال قبل، در بخش صنایع فراساحل رشد بسیار زیادی داشته ایم. وی افزود: انتظار می رود 
با پشتوانه موجود، به تدریج صنایع فراساحل کشور به سمت صدور خدمات فنی-مهندسی 

حرکت کنند که البته در این زمینه، به توسعه فن آوری نیازمندیم.
وی با بیان اینکه »در بخش تأسیسات دریایی تقریبا به خودکفایی رسیده ایم«، تصریح کرد: 
در ش��رایط فعلی باید آماده ورود به حوزه های جدی تر و بویژه س��اخت تأسیسات مربوط به 
آب های عمیق شویم. مقدم با اشاره به برنامه های وزارت نفت برای توسعه فعالیت های اکتشاف 
و استخراج منابع نفت و گاز دریای خزر و دریای عمان گفت: فعالیت در این دو دریا به توسعه 
دان��ش و فناوری آب های عمیق نیاز دارد و به همین دلیل، باید از فعالیت های فراس��احلی 

سطحی به زیرسطحی منتقل شویم. 
معاون وزیر نفت همچنین از تصویب بومی سازی ۱9 قلم کاالی مورد نیاز صنعت نفت خبر 
داد و اضافه کرد: تولید توربین، دکل حفاری، کاتالیست ها، مواد شیمیایی، پمپ ها و تجهیزات 
فعالیت در آب های عمیق از جمله اقالمی هس��تند که بومی سازی آنها در وزارت نفت مورد 
توجه قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه »برای هر کدام از این اقالم اسناد تجاری سازی 
نیز تدوین شده است«، گفت: تولید و تجاری سازی هر کدام از این اقالم به سازندگان داخلی 
که فعالیت آنها مرتبط با آن بخش است، واگذار شده که بعنوان نمونه سازندگان دکل، ساخت 
دکل های حفاری را در اختیار گرفته اند. مقدم یادآور شد: کشورهای غربی نه تنها ورود دانش 
فنی به ایران را تحریم کرده اند، بلکه برای جلوگیری از بکارگیری مهندسی معکوس، ورود کاال 

را نیز به کشورمان تحریم کرده اند.

تداوم تدوین نقشه راه فناوری آب های عمیق
در دولت یازدهم

معاون پژوهشی و فناوری وزارت نفت اعالم کرد: اشراف همه جانبه سپاه برخلیج فارس
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  امیر! گفت وگو را از اینجا آغاز می کنیم که با توجه 
به آنکه شما پیش از این د ر نیروی د ریایی ارتش و 
بعنوان معاونت هماهنگ ک� نند ه نیرو حضور د اشتید  
و د ر د ولت جد ید  به ریاست سازمان صنایع د ریایی 
منصوب شد ید ؛ خواستم بپرسم شناخت و همکاری 
که از این سازمان و توانمند ی های آن بعنوان کارفرما 

و بهره برد ار د اشتید ، به چه شکل بود ه است؟
 همانطور که گفتید ، از آنجا که خد مت من د ر نیروی 
د ریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران بود ه؛ از همان 
ابتد ا )حد ود  سال ۱3۷0( با وزارت د فاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح که آن زمان گروه د ریایی جزو مجموعه 
سازمان صنایع د فاع )ساصد ( قرار د اشت، آشنا بود م. آن 
زمان سازمان صنایع د فاع د ر حال تولید  چند  شناوراز 
قبیل لند ینگ کرافت ، نفربر لجیستیکی و بارج برای 

ند اجا  بود  که عمال کار مش��ترک و جد ی آن شروع 
ش��د ه بود . من آن زمان افسری جوان بود م که چون 
بعنوان کارشناس برای بررسی اجرای قرارد اد های فی 
مابین سازمان صنایع د فاع و  ند اجا مراجعه می کرد یم، 
از همان موقع  با گروه د ریایی آش��نا بود م. د ر س��ال 
۱3۸۷ وزارت د فاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح 
جهت گیری خوبی صورت د اد  و تمامی مجموعه هایی 
راکه  با حوزه د ریا مشغول فعالیت بود ند  را د ر قالب 
یک سازمان تحت عنوان سازمان صنایع د ریایی شکل 
د اد  ک��ه به نظر من، نقطه عطفی د ر صنعت د ریایی 
کشور شد . ما خالء چنین سازمانی را د ر بخش صنایع 
د ریایی غیرنظامی )تجاري( می بینیم. وزارت د فاع با 
تشکیل س��ازمان صنایع د ریایی، مد یریت د ر حوزه 
د ریا را متمرکز ساخت و توانست مجموعه نیروها و 

انرژی موجود  را د ر قالب یک مجموعه به کار گیرد  تا 
بتواند  یک کار زیربنایی مناسب را صورت د هد . نتیجه 
این اقد ام، موفق بود ن سازمان صنایع د ریایی د ر تولید  
محص��والت نظامی برای نیروه��ای د ریایی ارتش و 
نیروي د ریایي س��پاه و د ریابانی نیروی انتظامی بود . 
تمرکز قوا، تمرکز مد یریت، تمرکز افکار و اند یشه و 
تمرکز نیروهای متخصص د ر یک سازمان هوشمند انه  
بود  و جا د ارد  که من یاد  کلیه عزیزانی را گرامی بد ارم 

که باعث شکل گیری این سازمان شد ند .
 شکل گیری این سازمان تا چه حد  توانست نیازهای 

بخش د فاعی را پاسخ د هد ؟
تقریبا می توان گفت چ��ون متولی تأمین نیازهای 
د فاع��ی د ر ح��وزه د ری��ا، وزارت د فاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح و سازمان صنایع د ریایی بود ؛ عمال 

با صدور حکم ریاست سازمان صنایع دریایی از سوی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مشخص شد که یکی از مدیران نام آشنای 
نیروی دریایی ارتش سکان دار این مجموعه مهم دریایی کشور خواهد شد. امیر دریادار امر رستگاری که سابقه مسؤولیت هایی چون فرماندهی 
کارخانجات نداجا و معاونت هماهنگ کننده 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 زمینه های تحقیقاتی، 
پژوهشی و تولیدی نیازمند حضور و نظرات کارشناسان نیروی دریایی هستیم و قطعا در مسؤولیت هایی در سازمان از متخصصان نیرو 
بهره خواهیم برد«. حال، سازمان صنایع دریایی با مدیریت چهره ای که هم دست اندرکار پروژه های ساخت بوده و هم در جایگاه کارفرما قرار 
داشته، دوران جدیدی را تجربه می کند. رستگاری در گفت وگو با ویژه نامه 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 چهره ای اهل تعامل و گفت وگو با رسانه ها به این سازمان 

آمده است. اتفاقی که می تواند صنایع دریایی را همچون نیروی دریایی از غربت و حاشیه نشینی رسانه ای درآورد.

گفت وگوی ویژه نامه همایش
با امیر دریادار رستگاری

 رییس سازمان صنایع دریایی

یک مدیریت متمرکز 
و کالن نگر دریایی 

می خواهیم

Marine Engineering

شماره 111/ آبان  م�اه 1392 صفحه 35



همه برنامه های د و نیروی د ریایی ارتش و س��پاه د ر 
این سازمان مطرح شد  ود ر قالب طرحهای مشخص 
ش��د ه جهت نیروی د ریایی ارتش و سپاه پاسد اران 
انقالب اسالمی  کلیه نیازمند ی های نیروهای مسلح 
ما د ر حوزه د ریا را مد یریت و تأمین کرد ه و راند مان 
باالیی هم د اش��ته است. یعنی، حسب اعتباراتی که 
به سازمان صنایع د ریایی واگذار شد ه است؛ سازمان 
بر اس��اس توانمند ی هاي صنایع تابعه خود ش و د ر 
بعضي از موارد  خاص  با همکاري سایر صنایع و مراکز 
د انشگاهي کشور استفاد ه نمود ه و محصوالت مورد  

نیاز نیروها را تولید  و به نیروها تحویل د اد ه است.
 یکی از اقد امات س�ازمان صنایع د ریایی بویژه د ر 
چند  س�ال اخیر، آن بود ه ک�ه به جز بخش نظامی 
سعی کرد  د ر بخش تجاری هم حضور د اشته باشد . 
این امر، از یک طرف انتقاد هایی مشابه انتقاد هایی که 
نسبت به سپاه هم د رباره ورود  به حوزه های فعالیت 
بخش خصوصی وجود  د ارد ، ش�کل د اد ه و از طرف 
د یگر هم، مد یران سازمان صنایع د ریایی معتقد ند  
حضور این س�ازمان د ر مناطق مح�روم و فعالیت 
ی�ارد ه��ای آن باعث رونق فعالیت های صنعتی و 
اشتغالزایی د ر این مناطق شد ه است. ارزیابی شما 
د راین باره چیست و د ر د وره جد ید  که مسؤولیت را 
برعهد ه د ارید ، چه برنامه ای برای ساخت شناورها و 

سازه های د ریایی غیرنظامی خواهید  د اشت؟
مقایسه ای که کرد ید ، مقد اری نیاز به تصحیح د ارد . 
زمانی م��ا د رباره حضور بخش نظام��ی د ر حوزه ای 
صحبت می کنیم که رقابتی جد ی و تنگاتنگ برای 
حض��ور و ورود  د ر آن وجود  د ارد . طبیعی اس��ت که 
گفته شود  نیروهای نظامی نباید  د ر آن حوزه ها وارد  
شوند ؛ چون بخش خصوصی به اند ازه کافی توانایی، 
امکانات و نیرو د ارد  و نیازی به ورود  نیروهای نظامی 
نیس��ت. اما به نظر من، ما میتوانیم  د ر حوزه د ریا و 
بویژه تولید  شناور و سازه هاي د ریایي، حضور خیلی 
قوی  و پرتوان د ر تجاري  را ش��اهد  باشیم . د ر واقع، 
ورود  سازمان صنایع د ریایی وزارت د فاع باعث شد ه 
تا این خالء تا حد ود ی پر ش��ود . مثال شما می بینید  
وقتی گروه د ریایی وارد  حوزه ساخت لند ینگ کرافت 
یا نفربر لجستیکی وارد  شد ، این د ر صورتي بود  که د ر 
کشور این نوع شناورها تولید  نمی شد . حتی د ر مورد  
بارج ها  و ید ک کش ها  هم این مسأله صد ق می کرد  
و صنایعی که د ر این زمینه جهت گیری کرد ه باشند ، 
وجود  ند اش��ت. اما با آمد ن گروه د ریایی و س��پس 
سازمان صنایع د ریایی به حوزه تولید  این نوع شناورها، 
آرام آرام فرهنگ ساخت و تولید  آنها د ر صنایع د ریایی 
کشور ایجاد  شد . د ر واقع، ورود  وزارت د فاع به حوزه 
ساخت شناورهای د ریایی غیرنظامی محرکی برای 
این صنعت بود . د ر حال حاضر هم، من اعتقاد  د ارم 
که این حضور، حضوری است مکمل. یعنی، ما باید  
بپذیریم که بخش خصوصی و غیرنظامی ما خیلی د ر 
بخش تولید  شناور پررنگ نبود ه اند  و به د رستی به 
مد یریت زمان، هزینه و کیفیت نپرد اخته اند . نقص د ر 

این گونه مد یریت ها باعث شد ه تا خیلی از کارخانجات 
کشتی سازی ما زیان د ه شوند  و با مشکالت شد ید  مالی 
و اقتصاد ی روبه رو باشند  و نارضایتی کارفرمایان را د ر 
پی آورند . علت آن اس��ت که این حوزه ها به د رستی 

مد یریت نشد ه است.
 منظورتان مد یریت کارخانه ها و یارد هاست و یا کا 

مد یریت د ر بخش صنایع د ریایی غیرنظامی؟
بحث من د ر اینجا د ر س��طح مد یریت کارخانجات 
ساخت کشتي است . اما خود  این، منبعث از مد یریت 
کالن د ر حوزه د ریاست. یکی از مشکالت ما د ر حوزه 
مد یریت کالن د ریا این است که متولیان زیاد ی د ارد  
که هیچکد ام هم الزامی برای پاسخگویی به د یگری 
ند ارند . علیرغم تصویب قانون توس��عه و حمایت از 
صنایع د ریایی، هیچکد ام از این متولیان الزامی هم به 
اجرای این قانون ند ارند . ضمن آنکه اساسا از مد یرانی 
د ر این حوزه استفاد ه شد ه که نگرش آنها اغلب بّری 
)خشکی محور( بود ه تا بحری )د ریامحور(. د ر بسیاری 
م��وارد  مد یرانی از صنایع د یگر  کش��ور وارد  صنایع 
کشتی سازی شد ه اند . که این یکي از مشکالت میباشد  
و  طبیعی اس��ت مد ت زمان طوالني  باید  بگذرد  تا 
مد یری که از صنعت غیر مرتبط  وارد  کشتی سازی 
شد ه، الفبای کار را بیاموزد . و همین امر باعث شد ه تا 
ما زمان مفید   را از د ست د هیم، هزینه هایمان افزایش 
یابد ، کیفیت کارمان پایین بیاید  و تعهد اتمان به موقع 
صورت نگیرد . اینها مش��کالتی اس��ت که د ر بخش 
صنایع د ریایی غیرنظامی وج��ود  د ارد . اما د ر حوزه 
نظامی، سعي شد ه است عمد تا مد یران و کارشناسان 
افراد  مرتبط انتخاب  و تمرکز تصمیم گیری نیز وجود  
د اشته است. لذا چون این مجموعه بصورت سیستمي 
ش��کل گرفته و  پاید ار ش��د ه، ناخ��ود آگاه به بخش 
غیرنظامی هم ورود  کرد ه است. چون احساس  نمود ه 
است که امکان استفاد ه از ظرفیت های خالی خود  را 
د ارد  و از آن سمت، چون متقاضیان بخش خصوصی و 
تجاري  هم برای تقاضای خود  د ر صنایع د یگر  پاسخ 
مناسبی د ریافت نکرد ه بود ند ، بخشی از سفارش ها و 
نیازمند ی های خود  را به سازمان صنایع د ریایی ارائه 
کرد ند . بنابراین، حضور بخش نظامی د ر حوزه ساخت 

شناورهای غیرنظامی اتفاقی طبیعی بود ه است. 

 یک�ی از د الیل�ی که از س�وی صنای�ع د ریایی 
غیرنظامی ب�رای انجام نش�د ن به موقع تعهد ات 
ارائه می ش�ود ، عد م تأمین مالی مناسب پروژه ها 
و یا عد م تأمین مالی به موقع است. د رعین حال، 
این نظر وج�ود  د ارد  که بخش نظامی چون ناچار 
ب�ه تامین نیاز از طریق تولید ات د اخلی اس�ت و 
امکان خری�د  از خارج را ند ارد ، کاما از نظر مالی 
تأمین می ش�ود ؛ چرا که به هر قیمتی شناورها و 
تجهیزات مورد  نیاز باید  س�اخته شود . د ر واقع، 
گفته می ش�ود  بخش نظامی چون مش�کل مالی 
ن�د ارد ، می تواند  ش�ناورها را بس�ازد ؛ اما بخش 
غیرنظامی چون مش�کل مال�ی د ارد ، نمی تواند . 

جنابعالی این نظر را قبول د ارید ؟
گرچه منابع مالي بر اي پروژهاي نظامي مطمئن تر 
و براساس اهد اف استراتژیک کشور د رمقاطع معلوم 
شد ه تامین و تزریق  میگرد د   اما من اعتقاد  د ارم اگر 
د ر پروژه ها بخش تجاري  به جزئیات وارد   ش��ویم، 
خواهیم د ید  عالوه برمش��کالت مالي اعم از تامین 
بموقع و تخصیص اعتبار ات وغیره مشکالت مد یریتي 
نیز بي تاثیر نیست. از آنجا که ما مد یران غیرمرتبط با 
صنایع د ریایی را د ر صنعت د ریایی به کار گرفته ایم، 
آنها هزینه و زمان را به د رستی مد یریت نکرد ه اند  و د ر 
واقع، آنها منابع را از د س��ت د اد ه اند . به عبارت د یگر 
منابع مالی به د رستی و د ر جای خود  هزینه نشد ه و 
روند  پیشرفت پروژه هم متناسب با اعتبارات کنترل 
نشد ه؛ واین وقفه ایجاد  شد ه هزینه مازاد  پروژه محسوب 
مي شود  و لذا بعد  از مد تی کارفرما هم د یگر حاضر 
به تزریق منابع نیست. و اگر کارخانجات کشتی ساز 
ما به د رستی حرکت می کرد ند ؛ قطعا کارفرمایان هم 
اعتبار مربوطه را تأمین می کرد ند . اما وقتی کارفرمایان 
د ید ند  زمان گذش��ت و پروژه هم پیشرفت ند اشت، 
عمال نااطمینانی بوجود  آمد  و این فقد ان اطمینان، 
موجب شد  تا مد یران ارشد  و کارفرمایان د یگر حاضر 
به تخصیص اعتبار د ر این زمینه نباشند  و لذا مجد د ا 
س��راغ خرید  از خارج رفتند  و بعضا قرارد اد ها را هم 

فسخ کرد ند . 
 یعنی، انضباط مالی و س�ازمانی ک�ه د ر نیروهای 

نظامی وجود  د ارد ؛ د ر آن بخش وجود  ند اشِت؟
الزم اس��ت این موضوع را اینط��ور بیان نمود  که راز 
موفقیت بیش��تر ورس��ید ن به اهد اف چه د ر بخش 
نظامي وتجاري مد یریت د ر بخش مالي و انضباط آن 
میباشد  البته آن انضباط هم ناشی از مد یریت است 
و نه خود  انضباط. زمانی ما می توانیم از انضباط مالی، 
کیفی و زمانی سخن بگوییم که مد یر و زیرمجموعه 
او افراد ی متخصص آگاه ود لس��وز باشند . اگر د ارای 
تخصص نباشند ، طبعا حاصلی جز بی انضباطی د ر سه 
حوزه زمان، کیفیت و قیمت نخواهد  د اشت. ماسعي 
کرد هایم د ر بخش نظامي این امر بسیار خوب اجرا 

شود  .
  ما د ر چند  سال اخیر گرایشی را شاهد  هستیم د ر 
جهت نظامی شد ن صنایع د ریایی. با توجه به اینکه 

راز موفقیت بیشتر ورسید ن به اهد اف چه د ر 
بخش نظامي وتجاري مد یریت د ر بخش مالي 

و انضباط آن میباشد  البته آن انضباط هم 
ناشی از مد یریت است و نه خود  انضباط

زمانی ما می توانیم از انضباط مالی، کیفی
 و زمانی سخن بگوییم که مد یر و زیرمجموعه 

او افراد ی متخصص آگاه ود لسوز باشند 
اگر د ارای تخصص نباشند ، طبعا حاصلی جز 

بی انضباطی د ر سه حوزه زمان، کیفیت و 
قیمت نخواهد  د اشت. ماسعي کرد هایم د ر 
بخش نظامي این امر بسیار خوب اجرا شود 
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بویژه صنایع د ریایی د ولتی نتوانستند  پاسخگوی 
کارفرمایان باشند ؛ د ر فرآیند هایی پس از واگذاری ها 
و... ب�ه ای�ن س�مت رفتند  ک�ه آنه�ا را به نوعی به 
بخش  های نظامی واگذار کنند . ابتد ا که قرارگاه خاتم 
انیبا  صد را را د ر اختیار گرفت و د ر س�ال جاری هم 
بحث واگذاری ایزوایکو و همچنین صد را امید  چابهار 
و اروند ان به وزارت د فاع مطرح شد . آیا به نظر شما 
این راهکار نتیجه خواهد  د اد  و اصوال وزارت د فاع از 
د راختیار گرفتن این مجموعه ها – بویژه ایزوایکو- 

استقبال می کند ؟
ایزوایکو حقیقتا مجموعه ای است که پتانسیل باال و 
زیرساخت های بسیار مناسبی د ارد . اگر این مجموعه 
را فراتر از کش��ور با همکاری یک بخش خصوصی و 
همکار خارجی متخصص می د اد یم، قطعا استقبال 
می کرد . ایزوایکو امکان��ات زیربنایی خوبی از جمله 
حوض های خش��ک، د اک شناور، س��ینکرولیفت، 
مجموع��ه کرین های مختل��ف و... را د ر اختیار د ارد  
و واقعا مجموعه توانمند ی می باش��د . ولی به د لیل 
مشکالت خاصی که د ارند ، هر سازمانی که بخواهد  
این مجموعه را مد یریت کند ؛ با مشکل مواجه خواهد  
شد . به هر حال، ایزوایکو فقط زیرساخت های مناسب 
آن نیس��ت؛ تبع��ات و د نباله هایی را ه��م به همراه 
د ارد  که مش��کالت مالی کالن به سایر مجموعه ها و 
کارکنان مهمترین آنهاست. به نوعی، ورود  به ایزوایکو 
کار بس��یار پیچید ه اس��ت  . با این حال، من اعتقاد  
د ارم  ای��ن مجموعه را از حالت فعلی و رکود  به یک 
مجموعه بسیار فعال میتوان د ر آورد . البته، این امر 
صرفا با مد یریت د اخلی محقق نخواهد  شد . چرا که 
مجموعه کشتی سازی برای آنکه فعال باشد ، نیاز به 
سفارش د ارد . یعنی، اگر مد یریت، امکانات و نیروی 
کار هم وجود  د اشته باش��د ؛ تازه ۵0 د رصد  موضوع 
حل می ش��ود . ۵0 د رصد  د یگ��ر مربوط به تعریف و 
ارائه س��فارش و تزریق منابع برای تولید  است.حتي 
مامیتوانیم ساخت محصوالت مشترک را بامجموعه 
ایزایکو شروع نمائیم و خود مان بر نحوه اجرا وصرف 
منابع مالي د ر اختیار ایشان نظارت نمائیم تا شرکت 
فوق رش��د  فزایند ه د اشته باشد  عالوه بر این  ما اآلن 
د ر کشور این میزان سفارش کار ند اریم. لذا، به نظر 
می رسد  مجموعه ایزوایکو را می توان با یک مد یریت 
د ریایی و مشارکت با کارخانه های بزرگ کشتی سازی 
شرق آسیا فعال کرد . ضمن آنکه کشتی سازان شرق 
آسیا به علت هزینه پایین نیروی انسانی توانسته اند  از 
یارد های اروپا و آمریکا هم پیشی بگیرند  و طبعا، هیچ 
کارفرمایی هم حاضر نخواهد  بود  ساخت شناور خود  
را به کارخانه ای سفارش د هد  که هزینه تمام شد ه آن 
بیش از چین یا کره است. لذا برای آنکه بحث توجیه 
اقتصاد ی س��فارش به د اخل هم رفع شود ، می توان 
با یک کار مش��ترک و یک مد یریت با یک مجموعه 
کشتی سازی د ر شرق آسیا این کار را پیش ببریم تا 
پایه ای هم برای صنعت کشتی سازی د ر غرب آسیا 
باشد  و پاسخگوی بازار کشورهای منطقه باشیم. د ر 

این حالت، به تد ریج می توان شیب عملکرد  ایزوایکو را 
به سمت مثبت تغییر د اد . اما اگر بخواهیم د ر شرایط 
فعلی فقط خود م��ان کار کنیم؛ با توجه به وضعیت 
س��فارش ها و مش��کالت مالی این مجموعه خیلی 
نمی توان انتظار تغییرات سریع د اشت. برای تغییرات 
سریع باید  برویم با مجموعه کشتی سازی های د نیا 

تعامل کنیم.
  اآلن که ایزوایکو د ر اختیار وزارت د فاع نیست؟

خیر. 
  ظاهرا واگذاری هم منتفی شد ...

مشخص نیست. 
  ش�ما د ر ابتد ای صحبت های خود  اشاره د اشتید  
با آنکه قانون توس�عه و حمای�ت از صنایع د ریایی 
تصویب شد ؛ باز هم مشکات بخش غیرنظامی باقی 
ماند . ارزیابی شما از روند  اجرای این قانون چیست 
و چرا آنطور که شما گفتید ، ارگان ها و وزارتخانه های 
مختلف چند ان از شورایعالی صنایع د ریایی تبعیت 

نکرد ند ؟
همانطور که اشاره شد ، ش��ورایعالی صنایع د ریایی 
خیلی اثرگذار نبود ه اس��ت و ب��ه د الیلی که عرض 

خواهم کرد ، نتوانس��ت نقش خ��ود  را ایفا کند . اول 
اینکه مجموعه های عضو ش��ورا هیچکد ام تعهد ی 
به یکد یگر ند اش��تند . یعنی وزارت صنعت، معد ن و 
تجارت، وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت د فاع، وزارت 
نفت و س��ایر مجموعه ها هیچگون��ه الزامی جهت 
اجرای مصوبات نس��بت به یکد یگر ند اشتند . وقتی 
ش��ما شورا تشکیل می د هید ، اما الزامی برای اجرای 
مصوبات آن نمی گذارید ؛ طبیعی اس��ت کسی هم 
بابت اجرا نکرد ن مصوبات از آنها بازخواست نمی کند . 
د وم اینک��ه، صند وق حمای��ت از صنایع د ریایی که 
قرار بود  زیر نظر این ش��ورا ش��کل بگیرد ، اعتبارات 
الزم به آن تزریق نش��د . سومین مشکل آن بود  که 
مجموعه های د ریایی د ر د اخل کشور صرفا به د نبال 
گرفتن وام های بالعوض و تسهیالت با شرایط ویژه 

بود ند  که این هم اجرایی نشد . به خاطر این مجموعه 
د الیل، از شورایعالی صنایع د ریایی صرفا نامی باقی 
ماند . د ر حالیکه این ش��ورا می توانست نقش بزرگی 
را برعهد ه بگیرد . شورایعالی صنایع د ریایی به موضوع 
ورود  خوبی ند اشت و د رک نکرد  که باید  سیاست های 
حمایتی را بیشتر متوجه کد ام بخش کند . وقتی ما 
خود  را بعنوان یک کشور تولید کنند ه کشتی وسازه 
هاي د ریایي معرفی می کنیم، باید  مؤلفه های اصلی 
تولید  کشتی وسازه هاي د ریایي  را بشناسیم و بد انیم، 
کد ام موارد  مؤلفه های اصلی است که د ولت باید  ورود  
کند  و چه موارد ی را صرفا باید  حمایت کند . بین این 
د و بخش تفاوت وجود  د ارد . ما زیرساخت هایی د اریم 
که به د لیل هزینه های باال و نیاز به س��رمایه گذاری 
س��نگین، نباید  انتظار د اش��ت که بخش خصوصی 
ورود  کند . این بخش ها نیازمند  عزم و سرمایه گذاری 
د ولت است. ولی د ر حوزه هایی که بخش خصوصی 
توان ورود  د ارد ، د ولت باید  حمایت کند . ش��ورایعالی 
نتوانست این د و حوزه را تفکیک کند . مثال د ر ساخت 
کش��تی، ورق د ریایی یک بخش اساس��ی است که 
بخش خصوصی نمی تواند  به تولید  آن ورود  کند . د ر 

اینجا کارخانجات فوالد  کشور که عمد تا د ولتی است، 
باید  ورود  کنند . یا د ر سیس��تم رانش شناور که یک 
رکن اساسی است، هیچ بخش خصوصی نمی تواند  

تولید  موتور د یزلي و بنزیني د ریایی کند .
  البته د یزل سنگین ایران )د سا( بعنوان مجموعه ای 

د ولتی د ر این حوزه حضور د ارد .
بله. البته آنها هم د ر مسیر فعالیت خود  د چار مشکل 
ش��د ند . اآلن کش��ور چین که موتور MTU د ریایی 
تولید  می کند ، بعد  از حد ود  ۵00 تا ۶00 میلیون د الر 
سرمایه گذاری، هنوز نتوانسته بخشی از قطعات کلید ی 
آن مثل میل لنگ، انژکتور و توربوشارژر را تأمین کند  
و همچنان از کشورهای سازند ه اصلی وارد  می کنند . 
حوزه پیش برند ه ها)سیستم رانش( مثل شفت و پروانه 
هم از بخش هایی است که د ولت باید  وارد  عمل شود . 
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اما س��ایر تجهیزات مثل انواع سیستم های تهویه و 
تبرید ، پمپ ها، د وارها، کابل ها و مجموعه های ناوبری 
و کم��ک ناوبری را بخش خصوصی می تواند  تأمین 
کند  و د ولت باید  سیاست حمایتی را د ر پیش بگیرد .

 بعضی ارگان ها و مد یران ارش�د  د ریایی )از جمله 
آقای سوری د ر زمان حضور د ر شرکت ملی نفتکش( 
عنوان می کرد ند  شورایعالی صنایع د ریایی از حوزه 
اصلی فعالیت خود  که مربوط به صنعت است، فراتر 
رفته و د چار پراکند ه کاری شد ه و عما هیچ کاری از 

آن د ر نمی آید . شما هم این نقد  را قبول د ارید ؟
نظر من هم همین است. مسؤوالن شورایعالی صنایع 
د ریایی خیلی باز عمل کرد ه بود ند . مثال رفته بود ند  
سراغ ایجاد  مرکز تأمین تجهیزات د ریایی. د ر حالیکه 
این کار شورا نیست. کار بخش خصوصی است. یعنی، 
شورا می توانست سیاست حمایتی را برعهد ه بگیرد ، 
چند  ش��رکت فرعی تأمین تجهیزات د ریایی با هم 
یکپارچه  شوند  و یک مجموعه بزرگ تأمین تجهیزات 

را ایجاد  کنند . 
 امی�ر! مق�د اری برگرد یم ب�ه فعالیت ه�ای خود  
س�ازمان صنایع د ریای�ی و پروژه هایی که بویژه د ر 
یک س�ال اخیر اجرا کرد ه است. با توجه به اهمیت 
پروژه ناوش�کن جماران پیش�رفته که اواخر سال 
گذشته)1391 اسفند  –بند ر انزلي( آب اند ازی شد ؛ 
ابتد ا توضیحاتی د رباره د ستاورد های فنی و اجرایی 

این شناور ارائه فرمایید .
وقتی ما از یک کش��تی ح��رف می زنیم، یعنی یک 
شهر شناور. یعنی، هر آنچه شما د ر یک شهر از نظر 
صنعتی ایجاد  کنید  تا مرد م آن شهر بتوانند  زند گی 
کنند ، همه آنها باید  د ر یک کشتی و د ر ابعاد  کوچکتر 
و با فناوری باالتر د اشته باشید . ساخت ناوشکن د وم 
از س��ری موج واقعا کار بزرگی بود  و سازمان صنایع 
د ریایی وزارت د فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همه 
امکانات و تجهیزات خود  را پای کار آورد ند  تا چنین 
ناوش��کنی را با توانمند ی بسیار نسبت به ناوشکن 
جماران  که اولین ناوشکن از سری موج بود ، تولید  و 
د ر د ریاي خزر به آب اند ازي کنند . این توانمند ی د ر 
حوزه سامانه هاي پیشرفته موشکی، راد ار سه بعد ی، 
تجهیزات س��ونا ر و زیرآبی، جنگ های الکترونیکی 
ناوش��کن و همچنین، قابلیت مد یریت صحنه نبرد  
است که از اقد امات به روز د ر ناوهای جنگی د نیاست 
که به وسیله یک سامانه هوشمند ، به فرماند هی یگان 
کمک می کند  تا بهترین تصمیم را د ر بهترین زمان 
بگیرد  و بتواند  از س��الح خ��ود  برای مقابله با اهد اف 
تهد ید کنند ه ای که د ر حال نزد یک شد ن به ناوشکن 
هستند ، استفاد ه کند . اینها برخی از تفاوت های د ومین 
ناوشکن سری موج با ناوشکن اول وجود  د اشت. اآلن 
از همین د اش��ته ها برای ساخت ناوشکن های سوم، 

چهارم و پنجم هم استفاد ه می شود . 
 آن ناوشکن ها هم توانمند ی های بیشتری د ارند  یا 

مشابه ناوشکن د وم خواهند  بود ؟
نه. کاری که ما د ر ناوشکن های سری موج می کنیم؛ 

این اس��ت که سازه را ثابت نگه د اشته ایم. خود  سازه 
هم د و قسمت د ارد ؛ سازه اصلی و روسازه. سازه اصلی 
ثابت است؛ اما د ر روسازه و تجهیزاتی که د ر ناوشکن 
نصب می شود ؛ هر بار ارتقاء فناوری می د هیم. یعنی، 
هر نس��ل از این ناوش��کن ها از نظر کالس راد اری، 
د ف��اع، تجهی��زات، ارتباط تجهیزات، هوش��مند ی، 
س��هولت تعمیرات و تعویض قطعات، افزایش د قت، 
افزایش برد  و افزایش قد رت شناسایی ارتقاء می یابد . 
بنابراین، ما فقط کاس��ه شناور را حفظ می کنیم؛ از 
روس��ازه به باال و تجهیزات همواره د ر حال تغییر و 
افزایش توان هستیم. این ویژگی ناوشکن های سری 
موج اس��ت. البته طرح های د یگری را هم د اریم که 
به موقع مطرح خواهد  شد . غیر از ناوشکن جماران که 
از د س��تاورد های مهم سازمان صنایع د ریایی وزارت 
د فاع د ر سال گذشته بود ، د ر حوزه شناورهای تند رو 
هم به توانمند ی باالیی رسید ه ایم که د ر زمان خود ، 

اعالم خواهد  شد .
تحقیقات�ی   کش�تی  د یگ�ر،  مه�م  ش�ناور   
اقیانوس شناسی است. آخرین وضعیت این شناور 

به چه صورت است؟
بله. این شناور به سفارش موسسه  ملی اقیانوس شناسی 
ساخته شد ه و تالش د اریم تا اواخر سال جاري آن را 

آب اند ازی کنیم. 
 د کتر چگینی، ریاست موسسه  از کمبود  اعتبار و 
د رخواس�ت افزایش سه برابری بود جه آن را مطرح 

کرد ه اند ...
همانطور که ایشان اشاره کرد ه اند ، د لیل این مسأله به 
جهت نوسانات و افزایش شد ید  نرخ  ارز د ر یکسال و 
نیم گذشته بود  که اثر مستقیمی بر صنایع تولید کنند ه 
د اشت و قیمت مواد  خام، د ستمزد  و تأمین تجهیزات 

افزایش پید ا کرد ه است . 
 آیا تأمین اعتبار شد ه؟

 د رح��ال حاض��ر اقد اماتی ص��ورت گرفته و منتظر  
اقد امات از طرف  آقای د کتر چگیني هستیم!

 البته ایشان گفته اند  د رباره بخش مربوط به وزارت 
د فاع د س�تور پرد اخت صاد ر شد ه، اما برای بود جه 

مربوط به آنها د ستوری هم نیامد ه!
د ر هر صورت ، هنوز اعتبار مربوطه  به ما اعالم نشد ه  

است و منتظریم.
 وضعیت سایر پروژه ها بویژه د ر بخش غیرنظامی به 

چه صورت است؟
ما د ر حوزه تجاري، اخیراً د ر حوزه س��اخت شناور 
وس��ازه هاي س��کو هاي نفتي  هم وارد  شد ه ایم . 
از جمل��ه  عقد  قرارد اد  با ش��رکت ملي نفت خزر 
جهت  س��اخت د و فروند  آالیند ه روب که د ر اوائل 
امس��ال امضاء نمود یم. همچنین، ساخت تعد اد ی 
شناور تند رو ۵0 نفره مسافری وحمل تجهیزات  را 
بصورت تفاهمنامه امضاء شد ه است که  د ر د ستور 
کار د اری��م. د ر این راس��تا، گروهی را د ر س��ازمان 
صنایع د ریایی تحت عنوان گروه شناورهای تجاری 
ایجاد  نمود ه ایم که صرفاً تمام اولویت کاري ایشان 

ساخت شناورهاي تجاري مي باشد . همچنین، د ر 
بخش ساخت و تعمیرات د کل های نفتی د ر حال 
ورود  هستیم تا بتوانیم تعد اد ی از د کل های نفتی 
د ر مناطق  عس��لویه وشرکت ملي ایران حفاري را  

ساخته ویا تعمیر نمائیم.
 یک بحثی که قبا از سوی سازمان صنایع د ریایی 
مطرح ش�د ه بود ، بحث ساخت شناورهای ساپای 
بوت بود  که ظاهرا طرحی هم به شورایعالی صنایع 
د ریایی د اد ه ش�د . اآلن این ط�رح د ر چه وضعیتی 
است؟ آیا سازمان همچنان برنامه ای د ر این بخش 

د ارد ؟
ما پیش��نهاد های خ��ود  را به وزارت نف��ت د اد ه ایم، 
توانمند ی ه��ای خود  را هم اع��الم کرد ه ایم. حتی با 
توجه به اینکه نیروی انس��انی خوبی د ر این زمینه 
د اش��تیم، اآلن اقد امات طراحی خ��ود  را د اریم جلو 
می بریم. یعنی، نقشه های اجرایی د ر حال آماد ه شد ن 
است و  کارهای حوزه نرم افزاری د ر زمینه خلق اید ه، 
طراحی مفهومی و طراحی مهند سی را جلو برد ه ایم. 
چون می د انیم کشور نیازمند  این نوع شناورهاست و 
قطعا د یر یا زود  مطالبه آن ش��کل خواهد  گرفت. ما 
کارهایی خود  را د ر د ست انجام د اریم و آماد ه ایم تا به 
محض اعالم نیاز به این حوزه نیز ورود  پید ا کنیم. د ر 
این زمینه، با شرکت ها و زیرمجموعه های شرکت ملی 
نفت و برخی شرکت های بخش خصوصی متقاضی 

این شناورها تفاهمنامه هایی هم به امضاء رساند ه ایم.
 د ر بخ�ش نظام�ی هم اخب�اری د رباره س�اخت 
اولین زیرد ریایی نیمه س�نگین با نام فاتح منتشر 
ش�د ه؛ آخرین وضعیت این شناور و ویژگی های آن 

چیست؟
نیروی د ریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران مطالبات 
خود  را د ر حلقه د فاعی زیرسطح به وزارت د فاع اعالم 
ک��رد ه که د ر این حلقه، زیرد ریایی طارق 3000 تن 
و زیرد ریایی س��بک غد یر ۱20 تن س��اخته شد ه و 
حد فاصل این زیرد ریایی س��بک ۱20 تن تا 3000 
تن هم طرح ها و مطالبات خود  را اعالم کرد ه اس��ت. 
ما د ر حال حاضر پروژه های متعد د ی د ر د ست اقد ام 
د اریم و مش��غول به کار بر روی این طرحها هستیم 
و د ر بخش��ی از موارد  به مرحله تولید  رسید ه ایم که 
د ر مراحل نهایی است و انشاءاهلل به موقع خود  توسط 
وزیر محترم د فاع و فرماند هی محترم نیروی د ریایی 

رونمایی خواهند  شد .
 ش�ما د ر صحبت های خود  به برنامه سازمان برای 
ورود  به حوزه ساخت د کل های حفاری اشاره کرد ید . 
با توجه به بحث هایی که اخیرا مطرح شد ه؛ مبنی بر 
اینکه ما توان ساخت د کل د ر د اخل را ند اریم، با این 
استد الل که تجهیزات آن را باید  از خارج وارد  کنیم. 
آیا ش�ما این اس�تد الل را قبول د ارید ؟ ضمن آنکه 
د ر مقام مقایسه بفرمایید  چند  د رصد  از تجهیزات 

ناوشکن های سری موج د ر د اخل تولید  می شود ؟
من معتقد م ما می توانیم وارد  حوزه ساخت د کل های 
د ریایی شویم و توانمند ی و نیروی متخصص آن د ر 
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د اخل وجود  د ارد . خوب اس��ت عزیزان ما د ر بخش 
حفاری و ش��رکت ملی نفت به س��ازند گان د اخلی 
اعتم��اد  کنند . ما اگر بخواهی��م بحث خود کفایی را 
مط��رح کنیم و مان��ع از تحریم های مکرر ش��ویم؛ 
چ��اره ای جز اعتماد  و اتکاء به د اخل ند اریم. ببینید ! 
اصوال علت آنکه تحریم اجرا می شود ، چیست؟ علت 
آن اس��ت که آنها فکر مي کنند  که ما د ر این حوزه 
ناتوان هستیم و می خواهند  از این نقطه ضعف به ما 
فشار بیاورند . بنابراین، ما برای مقابله با این مسأله باید  
د ر همه حوزه هایی که توانمند ی د اخلی وجود  د ارد ، 
از ظرفیت های موجود  اس��تفاد ه کنیم. برای ساخت 
د کل های د ریایی هم واقعا توانمند ی د ر د اخل وجود  
د ارد . به نظر من، ساخت یک د کل حفاری پیچید ه تر 
از یک ناوش��کن نیست و بحث سازه ای و استاتیکی 
است، البته به جز د ر برخی از تجهیزات خاص. د ر این 
مورد  هم با توجه به تجربه چند ساله ای که د ر صنعت 
د ریایی د ارم، می د انم ش��رکت ها و افراد ی د ر د اخل 
کش��ور حضور د ارند  که توانمند ی تولید  تجهیزات 
بسیار به روزی را د ارند . ما زمانی که می خواستیم پمپ 
آب شور بسازیم، هیچ صنعتی د ر این بخش د ر کشور 
وجود  ند اش��ت. اما امروز ما پمپ آب شور زیرد ریایی 
می س��ازیم که قاد ر است د ر اعماق د ریا فشار مثبت 
نسبت به بیرون از بد نه زیرد ریایی ایجاد  کند . امروز 
خود  ش��رکت نفت با سازند گانی د ر ارتباط است که 
پمپ هایی با فش��ار بسیار باال و د ور باالی نزد یک به 
30 ه��زار د ور را تولید  می کنند . لذا من اعتقاد  د ارم 
که کارفرمایان باید  به سازند گان د اخلی اعتماد  کنند . 
همانطور که مقام معظم فرماند هی کل قوا فرمود ند ه 
اند  : ما باید  بر اس��تعد اد های خود مان تکیه کنیم و 
اعتماد  د اشته باشیم که می توانیم و قطعا هم خواهیم 
توانست. البته، ش��اید  این روند  زمان بر باشد . به هر 
حال، حوزه تولید  به چند  فاکتور نیاز د ارد : اول، اعتماد  
به توانمند ی های ملی و ذاتی خود . د و، د اشتن صبر و 
تحمل و سوم، انجام کار علمی و استفاد ه از نخبگان 
و چهارم، ایجاد  زیرساخت های مربوطه. باز هم تأکید  
می کنم که وقتی ما می توانیم ناوشکنی با صد ها هزار 
قطعات پیچید ه و س��خت را بسازیم؛ امکان ساخت 
د کل د ریایی د ر د اخل وجود  د ارد . ما د ر ناوشکن های 
سری موج بیش از ۸0 د رصد  تجهیزات را د ر د اخل 
تولید  کرد یم. بس��یاری از تجهیزات��ی را هم که وارد  
کرد یم، به این د لیل بود  که احساس کرد یم ساخت 

آن د ر د اخل توجیه اقتصاد ی ند ارد .
 پس شما تشکیل یک زنجیره تأمین برای صنعت 

د ریایی را ممکن می د انید ؟
صد  د ر صد . به نظر من، شد نی است. اما د رعین حال، 
توصیه می کنم د ر این زمینه ارگان های د ولتی زیاد  
وارد  نشوند . ما باید  حمایت کنیم تا بخش خصوصی 
وارد  این حوزه شود  و این زنجیره تامین را شکل د هند . 
سیاس��ت های حمایتی مالی و اختصاص اعتبارات 
یا وام های وجوه اد اره ش��د ه با سود های کم از جمله 
اقد امات الزم د ر این زمینه است. د ولت باید  حامی و 

مشوق باشد  تا مجموعه های بخش خصوصی کنار هم 
بنشینند  و یک کار گروه و زنجیره تأمین تجهیزات 

د ریایی را د ر قالبی کامال خصوصی شکل د هند .
 با توجه به آغاز به کار د ولت جد ید ، سؤالی را بعنوان 
موضوع آخر د اشتم. رییس جمهور د ر اولین نشست 
خبری خود  پس از پیروزی د ر انتخابات بر واگذاری 
امور به انجمن های علمی و تخصصی تأکید  کرد ند . 
با توجه به اینکه برگزارکنند ه اصلی همایش صنایع 
د ریایی انجمن مهند سی د ریایی ایران است؛ ارزیابی 
ش�ما از عملکرد  انجمن چیست و فکر می کنید  با 
توجه به تأکید  رییس جمهور، چگونه می توان برای 
فعالیت و تصمیمات انجمن ها ضمانت اجرایی بوجود  

آورد ؟
من انجمن مهند سی د ریایی را مجموعه ای متشکل 
از د لسوزان حوزه د ریا می د انم که واقعا د ر چند  سال 
اخیر زحمات بسیاری را متحمل شد ه اند . به هر حال، 
فرهنگ د ریایی د ر کش��ور ما بس��یار ضعیف است. 
متأس��فانه، د ولتمرد ان ما هم د ر این زمینه چند ان 
ورود  پید ا نمی کنند . وقتی ش��ما بخواهید  یک کار 
فرهنگی انجام د هید ، خیلی س��خت اس��ت. یعنی، 
سال ها باید  تالش کنید  تا آرام آرام د ر بطن جامعه 
فرهنگی را ایجاد  کنید . می گویند  ایجاد  یک فرهنگ 
د ر یک جامعه بیش از ۱00 س��ال طول می کش��د . 
انجمن مهند س��ی د ریایی د ر ط��ول د وران فعالیت 
خود  این مسؤولیت سخت را برعهد ه گرفته و خیلی 
هم کار کرد ه است. اما به د لیل اینکه قد رت اجرایی 
ند ارد  و به ای��ن د لیل که از مؤلفه های تأثیرگزار د ر 
ارکان د ولت برخورد ار نیس��ت؛ این حرکت مقد اری 
کند  به نظر می آید . اما د ر مجموع، انجمن مهند سي 
د ریایي تشکیالت بس��یار موفقی است. با توجه به 
رویک��رد  مثبت د ولت یازد ه��م و جناب آقای د کتر 
روحانی، ریاس��ت محترم جمه��ور، به انجمن های 
علمی و تخصصی که به آن اش��اره د اشتید ؛ یکی از 
سیاست هایی که این انجمن باید  به جد  آن را تعقیب 
کند ، ایجاد  نظام مهند سی د ریایی است که جای آن 
د ر صنعت د ریایی کش��ور خالی است. نقطه ضعف 
د یگر، بحث رتبه بند ی شرکت ها و مؤسسات د ریایی 
اس��ت. ما د ر این بخش هم خیلی قوی نیس��تیم و 

الزم است برای سپرد ن کار به مجموعه های توانمند  
این رتبه  بند ی صورت گیرد . انجمن همچنین باید  
د ر کنار د ولت بحث تد وین سند  ملی توسعه صنایع 
د ریایی و نیز سند  ملی علوم و فناوری های د ریایی را 
پیش ببرد  که خالء این اس��ناد  کامال د ر حوزه د ریا 
مش��هود  اس��ت. اگر اقد امات صورت گیرد  می تواند  
محرک  خوبی  د ر بخش د ریایی باشد  . چرا که وقتی 
سند  تد وین شود ، د یگر سازمان ها مسؤولیت و روند  
حرکت خود  را طبق اسناد  باالد ستی خواهند  د انست 

و می توان الزامات اجرایی آن را هم ایجاد  کرد .
 البته بحث تد وین سند  از سوی شورایعالی انقاب 
فرهنگی به معاونت علمی ریاست جمهوری سپرد ه 

شد ه و انجمن هم با آن همکاری د ارد ....
بله. کار شروع شد ه؛ اما باید  مقد اری فشار آورد  تا این 

کار به نتیجه برسد .
 فکر می کنید  اجرای این س�ند  نیاز به سازمان و 
تشکیاتی فراتر از س�اختارهای موجود  د ر بخش 

د ریا خواهد  د اشت؟
همانطور که می د انید  کشور ما 3000 کیلومتر مرز 
د ریایی د ارد  و د ر یکی از حساس ترین نقاط د نیا یعنی 
خلیج فارس، د ریای عمان و ش��مال اقیانوس هند  و 
د ر ب��االی مثلث طالیی تنگه هرم��ز، باب المند ب و 
ماالکا واقع است که بیش از ۷0 تا ۸0 د رصد  تجارت 
جهانی د ر حوزه انرژی، نفت و گاز د ر این منطقه انجام 
می گیرد . من فکر می کنم که ما باید  روی ایجاد  یک 

مد یریت متمرکز د ر حوزه د ریا فکر کنیم...
 منظورتان همان وزارت د ریاد اری است؟

من اس��می نمی آورم. اما می خواهم عرض کنم که 
وقتی ما چنین موقعیت ژئوپلتیک��ی د اریم، برای 
انجام کار د رس��ت باید  انرژی ها و نیروها را د ر یک 
مجموعه بیاوریم تا بتوان فعالیت ها و صنایع د ریایی 
را خوب هد ایت کرد  و جلو برد . اینکه ایران تاکنون 
نتوانس��ته آن چنان که بای��د  از ظرفیت های خود  
د ر ح��وزه د ریا بهره ببرد ، به د لیل همین تش��تت 
مراکز تصمیم گیری اس��ت. ما بای��د  به تد ریج این 
مراکز مد یریتی را همگرا کنیم؛ حاال د ر هر قالبی 
که ممکن باشد . ش��اید  هم الزم باشد  که این کار 
فازبند ی شود . اما اگر ما بخواهیم از موقعیت د ریایی 
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 حد اکثر بهره برد اری را 
د اشته باشیم. همانطور که فرماند هی معظم کل قوا 
فرمود ه اند ، صنعت د ریا برای هر کشور فواید  کالن و 
راهبرد ی د ارد . برای د ستیابی به این امر، باید  اقتد ار 
د ریایی د اشته باشیم که این اقتد ار یک مثلث است 
که اضالع آن را »ناوگان نظامی قد رتمند «، »ناوگان 
تجاری قد رتمند « و »د اشتن زیرساخت های الزم 
بند ری و کشتی سازی های توانمند « شکل می د هد . 
اگر ما بتوانیم همه اضالع این مثلث را د ر قالب یک 
مد یریت متمرک��ز و کالن نگر د ریایی جمع کنیم؛ 

می توانیم یک جهش د ر این حوزه د اشته باشیم. 

 وقتی ما می توانیم ناوشکنی با صد ها هزار 
قطعات پیچید ه و سخت را بسازیم

 امکان ساخت د کل د ریایی د ر د اخل
وجود  د ارد 

ما د ر ناوشکن های سری موج بیش از 80 
د رصد  تجهیزات را د ر د اخل تولید  کرد یم
بسیاری از تجهیزاتی را هم که وارد  کرد یم

 به این د لیل بود 
که احساس کرد یم 

ساخت آن د ر د اخل توجیه اقتصاد ی ند ارد
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توسعه پایدار در بخش ساخت کشتي با جدیت پیگیري شود
گفت وگو با محمدحسین داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی

 آقای د اجمر! با توجه به آنکه د ر آستانه پانزد همین 
همای�ش صنای�ع د ریایي ق�رار د اری�م، مهمترین 

چالش هاي کنوني صنعت د ریایي را چه مي د انید ؟ 
بخش حمل ونقل د ریایي جهان هنوز هم به طور کامل 
از آثار پسایند ِ رکود  اقتصاد ي جهان که از اواسط سال 
200۸ میالد ي آغاز شد ، رهایي نیافته است. با آنکه 
د ر س��ال 20۱0 میالد ي، بهبود  نسبي مشاهد ه شد ، 
لیکن این وضعیت پاید ار نماند  و حتي د ر س��ال هاي 
بعد  برخي شرکت هاي کوچک از صحنه رقابت حذف 
ش��د ند . با این حال، از اوایل س��ال 20۱2 حد اقل د ر 
بخش حمل کانتینري عزم جد ي د ر تثبیت نرخ ها به 
وجود  آمد  که اکنون ماحصل آن را مالحظه مي کنیم. 
اما بخش فله، با توجه به ورود  ظرفیت هاي جد ید  د ر 
حجم هاي بسیار باال و لذا فزوني رشد  عرضه بر تقاضا، 
یکي از نامناسب ترین و بغرنج ترین د وره هاي تاریخي 
خود  را پشت سر مي گذارد . با این حال جاي امید واري 
اس��ت که وضعیت فعلي، بد ترین د وران محس��وب 

مي شود  و بي شک وضعیت د ر اد امه بهتر نیز خواهد  
شد  که عالیم آن د ر چند  هفته اخیر مالحظه مي شود . 
قوانین و مقررات زیست محیطي بین المللي جد ید  و 
ورود  کشتي هاي بسیار کارآمد  و با تکنولوژي هاي باال و 
د وستد ار محیط زیست از د یگر چالش هاي پیش روي 
صنعت کشتیراني جهاني و بالطبع کشتیراني جمهوري 
اسالمي ایران اس��ت که از طرفي به د لیل کارآمد ي 
بس��یار زیاد  چشم پوش��ي از آنه��ا تقریبا غیرممکن 
است، از سوي د یگر، ورود  آنها سبب افزایش هر چه 
بیشتر د ر سمت عرضه تناژ حمل و حذف تد ریجي 
کشتي هاي فعلي مي شود . تحریم هاي اعمالي آمریکا و 
هم پیمانانش که اخیرا از ابتد اي ماه ژوئیه سال جاري 
بخش د ریایي کش��ور را به طور ویژه هد ف قرار د اد ه 
است، یکي د یگر از مهم ترین چالش هاي این بخش 
است که بحث مفصل تري مي طلبد . رشد  نامتوازن و 
عد م مطابقت نیازهاي شرکت هاي حمل ونقل کشور 
با صنایع س��اخت کش��تي هم د ر مقیاس و تنوع، از 

د یگر معضالت این بخش است که برنامه ریزي هاي 
خاص و ویژه نیازمند  است تا د ر وضعیتي که هزینه 
انتقال تکنولوژي د ر این بخش نیز پایین آمد ه است، 
کشورمان از پتانسیل هاي خود  د ر این زمینه بهره مند  
شد ه و د ستاورد ي عظیم د یگري را به ارمغان بیاورد . 
علیرغم آنکه د ر حال حاضر یارد هاي کشتي سازي به 
ساخت کشتي هاي اقیانوس پیما مشغول بود ه و حتي 
تعد اد ي نیز تحویل ناوگان ملي کش��ور شد ه است، 
لیکن نیاز کش��ور هم از منظر تع��د اد  و هم تنوع، د ر 
مقیاس بس��یار فراتري است و الزم است که با اتخاذ 
رویکرد هاي نوین و بازنگري برنامه هاي فعلي، موضوع 
توس��عه پاید ار د ر بخش ساخت کش��تي، از مناظر 
ظرفیت، تنوع و تکنولوژي ساخت کشتي، با جد یت 
پیگیري شود . بنابراین، د ر حال حاضر، رشد  نامتوازن 
د ر بخش هاي مختل��ف صنایع د ریای��ي را مي توان 
جد ي ترین چالش بخش د ریایي کشور براي رسید ن 
به اهد اف چشم اند از عنوان نمود . لزوم واکنش سریع 

ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، بعنوان بزرگترین ناوگان تجاری خاورمیانه، در چند سال اخیر سخت ترین تحریم های بین المللی 
را متحمل شده است. تحریم هایی که انتظار می رود با دیپلماسی دولت یازدهم و تحرکات گسترده آن در کنار تالش های حقوقی به تدریج 
کاهش یابد و زمینه های جدیدی برای فعالیت گسترده ناوگان ملی ایران فراهم شود. نشانه های این امر با حکم اولیه دادگاه اروپا مبنی بر 
لغو تحریم های کشتیرانی جمهوری اسالمی دیده شد. محمد حسین داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی، در گفت وگو با ویژه نامه 

همایش به موضوعات مختلفی چون تحریم های دریایی، ساخت کشتی، مقاوله نامه کار دریایی و نگاه دولت جدید به دریا پرداخته است.
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و مقتضي بخش حاکمیتي کشور به انواع استاند ارد ها 
و توافقنامه ها و تعهد نامه هاي د ریایي مجامع جهاني 
از د یگر موضوعاتي است که به نظر مي رسد  جا د ارد  
بیش��تر به آن پرد اخته شود . موضوعات فراروي کاد ر 
د ریایي نیز که سرمایه هاي اصلي صنعت حمل ونقل 
د ریایي محسوب مي شوند  از د یگر موارد  مهم است که 
از بخش تأمین گرفته تا مباحث انگیزشي و نگهد اشت 

را د ر بر مي گیرد .
 این مشکات تا چه حد  به ارگان ها و مجموعه هاي 
اصلي مس�وول د ر بخش د ریایي برمي شود  و تا چه 
حد  مباحث و مس�ایل فراتر از حوزه د ریایي د ر آن، 

نقش د ارد؟
همان طور که استحضار د ارید  صنعت حمل و د ریایي 
یک صنعت کامال بین المللي بود ه و از قوانین و مقررات 
بین المللي تبعیت مي کند . باطبع، چالش هاي فراروي 
آن نیز عمد تا متاثر از فضاي کس��ب و کار و شرایط 
اقتصاد ي جهاني اس��ت. به واقع کسب و کار د ریایي 
نمي ت��وان یافت ک��ه از تبعات رکود  نس��بي اقتصاد  
جهاني و مشکالت تأمین نیروي د ریانورد  متاثر نباشد . 
تحریم ه��ا هم که بحث جد اگان��ه اي بود ه و ماهیتي 
کامال سیاس��ي د ارد . اما آن چیزي که بیش از همه 
به بخ��ش د ریایي و بویژه بخ��ش حاکمیتي د ر این 
زمینه برمي شود  د رک صحیح نقش و اهمیت فراوان 
بخش د ریایي یا به عب��ارت د یگر، جامعه د ریایي د ر 
توس��عه پاید ار کشور اس��ت. به عبارت د یگر، توسعه 
ب��ا مد  نظر قرار د اد ن بخش د ریایي کش��ور یا همان 
توسعه د ریامحور که یک د ید گاه کالن است، مستلزم 
این اس��ت که به بخش د ریایي کشور بیشترین وزن 
ممکن د ر برنامه ریزي هاي کالن اقتصاد ي د اد ه شود . 
همچنین باید  توجه د اش��ت که حمل ونقل د ریایي 
ارزان ترین روش حمل به مقیاس بود ه و بازوي اصلي 
توسعه د ریامحور است. اگر نگاهي اجمالي به شهرهاي 
بزرگ، متراکم و پیشرفته جهان، از بمبئي و شانگهاي 
گرفته ت��ا آنت��ورپ و نیوی��ورک بیاند ازیم مالحظه 
مي کنیم همگي ش��هرهاي بند ري اند . عمد ه د لیل، 
د سترسي آسان و ارزان به حمل ونقل د ریایي هم براي 
وارد ات م��واد  اولیه و ه��م صاد رات محصوالت نهایي 
اس��ت. با این تفاسیر، براي کشوري مانند  جمهوري 
اسالمي ایران که با د ارا بود ن ناوگان کشتیراني و بناد ر 
مهم د ر شمال و جنوب کشور، جایگاه جغرافیایي و 
سیاسي مهمي د ر منطقه د ارد ، پیگیري برنامه هاي 
توسعه اي د ریا محور اهمیت ویژه اي مي یابد . از آنجایي 
که د ریا از جنبه هاي گوناگوني سرشار از منابع است، 
لذا توجه ویژه به این منبع، نقش بسیار مهمي مي تواند  
د ر توسعه پاید ار د اشته باشد . به طوري که با نگاهي 
اجمالي به پیشرفت اقتصاد ي د و د هه گذشته، موتور 
محرک اقتصاد  جهاني، یعني چین مي توان د ریافت که 
نوارهاي مرزي د ریایي این کشور با سرعتي باور نکرد ني 
و بسیار بیشتر از سایر مناطق آن رشد  د اشته است. د ر 
صورتي که د ید گاه جامع و کاملي د ر خصوص توسعه 
د ریامحور به وجود  بیاید ، د ر آن صورت، بخش د ریایي 

و جامعه د ریایي کشور بعنوان بازوهاي اصلي، متولیان 
و همچنین ذینفعان اصلي ایفاي نقش خواهند  نمود .

 تحریم ه�اي بین المللي علیه ای�ران که بویژه د ر 
حوزه د ریایي متوجه مجموعه هاي مختلف و بیش از 
همه کشتیراني جمهوري اسامي بود ه، د ر یکسال 
گذشته توسعه و تشد ید  یافته است. از سوي د یگر، 
بحران موجود  د ر صنعت حمل ونقل د ریایي جهاني 
نیز تش�د ید  ش�د ه اس�ت. این موضوع تا چه حد  
توانسته فعالیت هاي د ریایي ایران را متوقف کند  و 
آیا مراکز و سازمان هاي د ولتي جهت عبور موفق از 
این شرایط همکاري الزم را با بخش د ریایي و بویژه 

آن شرکت د اشته اند؟
آثار متعاقب بحران اقتصاد ي جهان به تفصیل شرح 
د اد ه شد . اما شایان ذکر است تحریم هاي اعمالي علیه 
کشتیراني جمهوري اسالمي ایران از ماه مارس 200۸، 
با د رج نام شرکت د ر قطعنامه شوراي امنیت سازمان 
ملل به طور رسمي شروع شد  و بعد  از آن، د ر سپتامبر 
و اکتبر همان س��ال با تحریم ه��اي متعد د  و فراگیر 
آمریکا و اتحاد یه اروپا پیگیري ش��د . این تحریم ها و 
محد ود یت ها که اجراي د قیق آنها تحت نظارت اد اره 
کنترل سرمایه هاي خارجي وزارت خزانه د اري آمریکا، 
اتحاد یه اروپا و همچنین کشورهاي هم پیمان و هم سو 
با غرب قرار د ارد  با بازخورد هاي د ریافتي مبني بر عد م 
موفقیت، به طور مد اوم و مکرر به روز رس��اني شد  به 
ط��وري که د امنه اعمال تحریم ه��ا را از ابعاد  مالي و 
بیم��ه اي و فني و بازرگاني به تحریم بخش ایمني و 
امنیت رسید  که د ر عمل ایمني افراد  را نشانه رفت. 
همه گان اذعان د ارند  که این تحریم ها ش��د ید تریِن 
انواع تحریم ها د ر تاریخ صنعت حمل ونقل د ریایي د ر 
جهان اس��ت. د ر بیش از ۵ سال گذشته، روز به روز 
بر ش��د ت تحریم ها افزود ه شد ه و هد ف اصلي آنها از 
اعم��ال این محد ود یت فقط و فقط زمین گیر کرد ن 
ناوگان ملي کشور بود ه است که صد ور حکم د اد گاه 
عمومي اروپا مبني بر لغو تحریم هاي اعمالي اتحاد یه 
اروپا علیه شرکت کشتیراني جمهوري اسالمي ایران و 
تعد اد  زیاد ي از شرکت هاي تابعه بر این موضوع صحه 
مي گذارد  اما با تمام این تفاسیر و شرایط بحراني فعلي 
بازار حمل ونقل د ریای��ي، به حول و قوه الهي ناوگان 

تجاري ملي کش��ور به فعالیت خ��ود  اد امه مي د هد . 
همین فعال بود ن کشتي هاي ناوگان ملي د ر آب هاي 
بین المللي، شاهد ي واضح و مبرهن بر شکست د ر نیل 
به هد ف اصلي د ر تحریم هاي اعمالي برعلیه ناوگان 
کش��تیراني جمهوري اسالمي ایران است. موفقیتي 
که بیش از همه مرهون سرمایه هاي انساني شایسته، 
متخصص و متعهد  است. براي مد یریت تبعات ناشي 
از تحریم ها، تیم مد یریتي ش��رکت س��عي د اش��ته 
اس��ت با رصد  تحوالت و تحرکات ایجاد  شد ه توسط 
تحریم کنند گان و با رویکرد ي مس��تند  و منسجم، 
نسبت به اتخاذ تصمیم هاي مد یریتي مباد رت نماید  و 
تمهید ات الزم براي مقابله با تحریم ها و کاهش اثرات 
آنها اقد ام نماید . پرواضح است که براي اتخاذ برخي از 
این تمهید ات، ارجاع موضوع به مسؤولین ذیربط و د ر 
برخي موارد  اخذ مجوز و همچنین جلب حمایت هایي 
مد ِ نظر بود ه است که تاکنون این حمایت ها استمرار 

د اشته است.
 مس�ووالن کش�ور از تحری�م بعن�وان فرصت�ي 
ب�راي افزایش توان د اخلي ی�اد  مي کنند ، آیا فکر 
مي کنید  از این فرصت به اند ازه کافي و متناس�ب 
با ظرفیت هاي موجود  براي استفاد ه از توان د اخلي 

استفاد ه شد ه است؟
محد ود یت ها و بویژه تحریم ها بر خالف آثار اولیه شان 
معضا منشا آثار مثبت نیز بود ه اند . د ر شرایط سخت و 
د شوار است که بسیاري از توانمند ي هاي بالقوه فرصت 
بالفعل شد ن مي یابند . جمهوري اسالمي ایران سرشار 
از منابع خد اد اد ي فراوان است؛ منابع زیر زمیني شامل 
نفت و گاز و معاد ن بس��یار غني و متنوع. اما مهمتر 
از اینها، س��رمایه هاي انساني اس��ت که توانایي هاي 
شگرفش��ان د ر موقعیت هاي سخت و د شوار بیش از 
همیشه د ر معرض آزمایش و ظهور قرار مي گیرد  که 
نمونه آن د ر طول هشت سال د فاع مقد س مالحظه 
شد . د ر پیکار تحریم هاي شد ید  سال هاي گذشته که به 
واقع جنگ نابرابر و نامنظم اقتصاد ي بود ه است بیش از 
همه توانایي هاي سرمایه هاي انساني کشور عظیم ایران 
اسالمي به رخ جهانیان کشید ه شد  و خود مان نیز بر 
این موضوع واقف شد یم که د ر شرایطي بس د شوار و 
متالطم نیز قاد ر به هد ایت کشتي طوفان زد ه هستیم. 
از سوي د یگر تحریم هاي اخیر نشان د اد  که توانایي 
اعمال فشار غرب با حد اکثر ائتالف بین المللي ممکن 
د ر نهایت چه میزان اس��ت. اینها همه تجاربي است 
که ارزش گراني د ارد  که براي هر ملتي مقد ر نبود ه و 
به آساني به د ست نمي آید . بنابراین تجارب تحمیلي 
تحریم ه��ا را باید  با تمام ت��وان ثبت و ضبظ کرد . اما 
د ر زمینه اس��تفاد ه کافي و متناسب از ظرفیت هاي 
موجود  د اخلي باید  عنوان نمود  که حتي د ر بسیاري از 
زمینه ها با توان و ظرفیتي بیش از آنچه متصور بود یم 

روبرو شد یم. 
 د ریکسال گذشته چه ظرفیت سازي هایي از سوي 
آن شرکت جهت تقویت توان د اخلي صورت گرفته 

و آیا این ظرفیت ها بالفعل شد ه است؟

د ر بیش از 5 سال گذشته، روز به روز بر شد ت 
تحریم ها افزود ه شد ه و هد ف اصلي آنها از 
اعمال این محد ود یت فقط و فقط زمین گیر 

کرد ن ناوگان ملي کشور بود ه است که 
صد ور حکم د اد گاه عمومي اروپا مبني بر لغو 
تحریم هاي اعمالي اتحاد یه اروپا علیه شرکت 
کشتیراني جمهوري اسالمي ایران و تعد اد  
زیاد ي از شرکت هاي تابعه بر این موضوع 

صحه مي گذارد  اما با تمام این تفاسیر و شرایط 
بحراني فعلي بازار حمل ونقل د ریایي

 به حول و قوه الهي ناوگان تجاري ملي کشور 
به فعالیت خود  اد امه مي د هد 

Marine Engineering
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تحریم ها به مثابه موهبتي سبب شد ند  بویژه بخش 
د ریایي کشور، وارد  حوزه هایي از کسب و کار د ریایي 
شوند  که پیش از آن حتي تصور ورود  به آنها نیز د ر 
ذهن ها نمي گنجید . راه ان��د ازي کلوپ هاي پي اند آي 
ایراني از مهمترین آنها بود ه است و د ر ابتد اي اعمال 
تحریم ها که همگان به باور شوم خود  منتظر توقف 
کامل فعالیت هاي ناوگان ملي بود ند ، با ابتکار ویژه اي 
ب��ه حرکت خود  د ر آب هاي مواج اد امه د اد . توس��عه 
تعمیرات کش��تي د ر د اخل کشور با حد اکثر توان از 
د یگر موضوعاتي بود ه اس��ت که محرک اصلي آن را 
مي توان محد ود یت هاي بین المللي و عد م ارائه خد مات 
تعمیرات به کشتي هاي ایران د ر یارد هاي تعمیراتي 
بین المللي د انست. توانمند سازي موسسات رد ه بند ي 
د ریایي کشور از د یگر د ستاورد هایي بود ه که شاید  د ر 
نبود  تحریم ها هیچ گاه فرصت خود نمایي به آنها د اد ه 
نمي شد . توسعه سوخت رساني د ر حوزه خلیج فارس 
و حتي فراتر از آن د ر سایر بناد ر بین المللي نیز از اهم 
اقد اماتي بود ه که اعمال تحریم ها بیشترین نقش را د ر 

نمود  آنها د اشته است.
 با توج�ه به آغاز به کار د ول�ت جد ید ، مهمترین 
انتظ�ارات ش�ما د ر ح�وزه د ریایي و اقتص�اد ي از 

د ولتمرد ان جد ید  چیست؟
بر اساس شواهد  و قراین موجود ، به نظر مي رسد  د ولت 
یازد هم حمایت از بخش تولید ي کشور را د ر سرلوحه 
برنامه هاي خود  قرار د اد ه اس��ت و یکي از بخش هاي 
تولید ي استراتژیک کشور را مي تواند  ساخت و تولید  
کشتي قلمد اد  کرد . با عنایت به اینکه د ر برنامه پنجم 
توسعه کش��ور کمترین توجه به بخش د ریایي شد ه 
است، نیل به اهد اف سند  چشم اند از ۱404، نیازمند  
توجه ویژه د ولت به زیرس��اخت هاي مختلف صنایع 
د ریایي و به روزرساني و توسعه برنامه هاي ساخت انواع 
کشتي هاي تجاري و توانمند سازي کشتي سازي هاي 
د اخلي مي باش��د . محد ود یت ها و تحریم هایي که د ر 
طول بیش از پنج س��ال گذشته تش��د ید  شد ه و بر 
بخش حمل ونقل د ریایي بعنوان یکي از زیرس��اخت 
اصلي اقتصاد  کش��ور تمرکز کرد ه که هنوز هم اد امه 
د ارد  بی��ش از پیش بر این موضوع صحه گذاش��ت 
که کش��وري مانند  ایران با ذخای��ر غني نفت و گاز 
 LNG، LPG نیازمند  ناوگان ملکي د ر زمینه حمل
و محموالت پتروش��یمي نیز مي باشد ؛ به طوري که 
د ر طول اعمال تحریم ها از نبود  ناوگان ملکي د ر این 
بخش هاي خاص، کشور د چار مشکالتي شد ه است 
که به مرور زمان رفع شد ه است. لذا الزم است تأمین 
ن��اوگان ملکي د ر این بخش ه��ا د ر برنامه ریزي هاي 
اقتصاد ي کالن کش��ور مورد  توجه ویژه قرار گرفته و 
د ر تد وین برنامه ششم توسعه اي کشور به مورد  اجرا 

گذاشته شود .
 ب�ا توجه به تأکید  د ولت جد ید  و ش�خص رییس 
جمه�ور بر واگذاري ام�ور به انجمن هاي تخصصي 
و علم�ي، چ�ه راهکارهای�ي را ب�راي ایفاي نقش 
مؤث�ر انجمن هاي د ریایي د ر این زمینه پیش�نهاد  

مي کنید ؟
انجمن هاي علمي و تخصصي و سازمان هاي مرد م نهاد  
د ر حقیقت چش��مان تیزبین جامع��ه د ر بحث هاي 
تخصصي مربوطه هستند  و د ر صورتي که این ارگان ها 
اثربخش عمل نمایند ، ق��اد ر اند  تجارب و یافته هاي 
تخصصي خود  را به بخش هاي تخصصي قانون گذاري 
و اجرای��ي کش��ور منتقل نمود ه و ای��ن نهاد ها را د ر 
برنامه ریزي هاي آتي و اصالح و به روز رساني برنامه هاي 
موجود  یاري برسانند . از سوي د یگر، انجمن ها بعنوان 
س��ازمان هایي مرد م نهاد  مي توانند  مطالبات د ید گاه 
عام جامعه را از مسئولین د ولتي پیگیري نمایند . د ر 
این راستا انجمن هاي د ریایي کشور که از طرفي د ر 
متن جامعه قرار د ارن��د  و از طرف د یگر با د ید گاهي 
کامال تخصصي به موضوع مي نگرند ، مي توانند  با د رک 
موضوع از د ید گاه عم��وم جامعه به برنامه ریزي هاي 
کالن د ر زمینه توسعه د ریامحور کشور بویژه تد وین 
سند  ملي نقشه راه صنایع د ریایي کشور کمک هاي 
ش��ایان توجهي نمایند . توصیه د یگر این است که با 
عنایت به بلوغ انجمن  مهند سي د ریایي کشور، موضوع 
تد وین نقشه راه صنایع د ریایي کشور مورد  توجه ویژه 
قرار گیرد  و مهم است که تأکید  شود  صنایع د ریایي 
کشور فقط مشتمل بر ساخت و ساز کشتي نیست؛ 
بلکه چرخه صنایع د ریایي کش��ور مي تواند  ش��امل 
زنجیره صنایع د خیل د ر طول عمر کشتي از تأمین 
مالي و س��اخت گرفته تا عملیات و اسقاط کشتي را 
د ر بر گیرد . د ر این چرخه الزم است بخش حمل ونقل 
د ریایي نیز بعنوان بهره برد ار نهایي این صنایع، د ر د ر 
زمره صنایع د ریایي کشور لحاظ شود  و همچنین به 
بحث مالکیت کشتي و کشتي د اري د ر کشور بیش از 

پیش توجه شود .
 ب�ا توجه به اجرایي ش�د ن مقاوله نامه جد ید  کار 
د ریای�ي )MLC2006(، وضعی�ت کنون�ي فعالیت 
د ریانورد ان و پرسنل کشتي ها د ر ناوگان کشتیراني 
به چه صورت است و آیا با مشکات حقوقي مواجه 

هستید؟
همانطور که ممکن اس��ت اطالع د اش��ته باش��ید ، 
مقاوله نامه جد ید  کار د ریایي از ماه اوت امس��ال الزم 
االجرا ش��د ه است و کش��ور جمهوري اسالمي ایران 

بعنوان یکي از اعضاي جامعه جامعه جهاني د ریانورد ي 
مل��زم ب��ه رعایت مفاد  آن اس��ت. ب��ه رغم تصویب 
مفاد  قانوني آن د ر مجلس ش��وراي اسالمي، بخش 
حاکمیتي د ریایي کش��ور ک��ه نمایند گي جمهوري 
اسالمي ایران د ر این زمینه را بر عهد ه د ارد ، هنوز به 
صورت رسمي پذیرش قانوني مفاد  مقاوله نامه جد ید  
را به جامعه جهاني ابالغ ننمود ه اس��ت. این موضوع 
مي توانس��ت باعث توقف فعالیت د ریان��ورد ان ایران 
بر روي کشتي ها ش��د ه و معضالت حقوقي فراروي 
د ریانورد ان ایران شود . اما کشتیراني جمهوري اسالمي 
ایران، ضمن توافق با اتحاد یه هاي د ریانورد ي کش��ور 
به انعقاد  قرارد اد هاي انفراد ي با د ریانورد ان ش��اغل بر 
شناورهاي ناوگان خود  اقد ام کرد  که مفاد  مقاوله نامه 
جد ید  د ر آن به طور کامل و جامع اعمال شد ه است. 
این امر متحمل هزینه هایي براي این شرکت بود ه و با 
توجه به این که انطباق با الزامات و مجموعه مقررات 
 MLC( جهاني کنوانس��یون بین المللي کار د ریایي
2006( جهت پیشگیري از هرگونه اختالل د ر اد امه 
بکارگیري د ریانورد ان ایراني بر روي ناوگان تجاري و 
تسهیل د ر استمرار فعالیت  کشتي هاي تحت پرچم 
الزم و ضروري اس��ت، انتظار مي رود  متولیان ذیربط 
نسبت به شفاف سازي و تفکیک وظایف و مسؤولیت ها 
تسریع کرد ه و زیرساخت هاي الزم جهت انطباق کامل 
با الزامات کنوانسیون مذکور را فراهم نمایند  و با ابالغ 
 ،MLC 2006  هر چه س��ریع تر التزام قانوني به مفاد

بخش حمل ونقل د ریایي کشور را یاري کنند .
 ارزیاب�ي ش�ما از چالش ه�اي کنون�ي فعالی�ت 

د ریانورد ان ایراني چیست؟
به س��بب شرایط کاري خاص اعم از شرایط فیزیکي 
و حرفه اي، د ریانورد ي جزو مشاغل سخت محسوب 
مي ش��ود  و کارکنان بخش د ریا د ر زمره سرمایه هاي 
اصلي صنعت حمل ونقل د ریایي محسوب مي شوند ؛ 
آنها د ر حقیقت نمایند گان تام االختیار ش��رکت هاي 
کشتیراني بر روي ارزشمند ترین د ارایي فیزیکي این 
گونه ش��رکت ها بود ه و آنها را د ر ش��رایط س��خت و 
پرتالطم راهبري مي نمایند  که مسئولیتي بسیار خطیر 
و بزرگ است. از طرفي به طور کل، صنعت حمل ونقل 
د ریای��ي جهان همواره با کمب��ود  نیروي متخصص 
مواجه اس��ت و تقاضا براي نیروي انساني متخصص 
د ریانورد  همیشه بر عرضه پیشي د اشته است و به رغم 
رکود  نسبي د ر صنعت حمل ونقل د ریایي جهان، این 
صنعت با هزاران نفر کمبود  نیرو بویژه د ر بخش هاي 
حمل LPG و LNG و حمل محموالت پتروشیمي 

روبرو مي باشد .
بنابراین عم��د ه چالش هاي فعالی��ت د ریانورد ي و 
بالطبع د ریانورد ان ایران با ماهیت صنعت د ریانورد ي 
آمیخته است. عالوه بر این واضح و مبرهن است که 
د ریافتي هاي د ریانورد ان ایراني نیز همانند  همتایان 
خارجي ش��ان، به سبب فعالیت د ر بازار بین الملل از 
همان قوانین پیروي مي کند . کش��تیراني جهموري 
اس��المي ایران نیز، مطابق قرارد اد هاي مرس��وم د ر 

به رغم تصویب مفاد  قانوني مقاوله نامه کار 
دریایی د ر مجلس شوراي اسالمي

بخش حاکمیتي د ریایي کشور که نمایند گي 
جمهوري اسالمي ایران د ر این زمینه

را بر عهد ه د ارد
 هنوز به صورت رسمي پذیرش قانوني مفاد  
مقاوله نامه جد ید  را به جامعه جهاني ابالغ 
ننمود ه است این موضوع مي توانست باعث 

توقف فعالیت د ریانورد ان ایران بر روي 
کشتي ها شد ه و معضالت حقوقي فراروي 

د ریانورد ان ایران شود
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صنعت حمل ونقل د ریایي ملزم به پرد اخت هاي ارزي مربوط 
اس��ت. این شرکت  با توجه به حساسیت هاي ویژه موجود  د ر 
این بخش، همواره این موضوع را د ر صد ر اولویت ها قرار د اد ه 
و د ر بد ترین شرایط اعمال محد ود یت ها و تحریم ها توانسته 
حق��وق و مزایاي د ریانورد ان را تهیه و به حس��اب هاي بانکي 
اعالم��ي واریز نماید . اما اخیرا د ر پي به وجود  آمد ن ش��رایط 
ارزي ویژه د ر کش��ور، این پرد اخت ها با مشکالتي روبرو شد  
که نارضایتي های��ي را د ر این زمینه به وجود  آورد ه بود . البته 
با پیگیري هایي که صورت گرفت این موضوع د ر کشتیراني 
جمهوري اس��المي ایران و به گمانم شرکت ملي نفتکش تا 
حد  زیاد ي رفع شد ه است. با این حال، انتظار مي رود  سیستم 
بانکي کشور به این موضوع رسید گي کامل نماید  و معضالت 
فعلي کامال برطرف شود . اما موضوع د یگري که حائز اهمیت 
است بحث آموزش هاي د ریانورد ي د ر کشور است و الزم است 
بخش آموزش عالي کش��ور همان گونه که د ر تربیت نیروي 
انساني بخش هاي مختلف مورد  نیاز کشور از انواع مهند سي 
گرفته تا حتي مد یریت فضاي سبز شهري نقش کامل و جامعي 
د ارد ، د ر زمینه آموزش د ریانورد ان نیز برنامه ریزي هاي الزمه 
را انجام د هد  و د انشگاه ها و مراکز آموزشي کشور به تربیت و 
آموزش د ریانورد ان ایراني اهتمام ورزند  تا ضمن پاسخگویي به 
نیازهاي بخش حمل ونقل د ریایي د اخلي، کشورمان به یکي 
از تأمین کنند گان مهم نیروي انس��اني د ریایي براي صنعت 

حمل ونقل د ریایي د ر جهان نیز تبد یل شود .
 مهمترین اولویت هاي پیش�نهاد ي شما جهت بررسي د ر 
کمیته هاي تخصص�ي همایش و ط�رح د ر قطعنامه پایاني 

جهت پیگیري چیست؟ 
کشتیراني جمهوري اسالمي ایران، بعنوان یکي از ارگان هاي 
د ریایي کشور همه ساله حضوري فعال د ر این همایش د اشته و 
سعي د ارد  همواره موارد  مد نظر خود  را د ر مقاالت، سخنراني ها 
و بند هاي قطعنامه هاي همایش لحاظ کند . امسال نیز قاعد تا 
این موضوع مطابق روال گذشته انجام خواهد  پذیرفت. از این 
روي، کشتیراني د ر این همایش نیز پیشنهاد ها و موارد  مد  نظر 
خود  را د ر د ارد  که مسلما پس از بررسي و نهایي شد ن، اقد ام 
مقتضي انجام خواهد  گرفت. اما مهمترین موضوع، حمایت هاي 
ویژه از صنعت حمل ونقل د ریایي کش��ور جهت عبور از رکود  
اقتصاد ي جهاني اد امه د ار و تحریم هاي اعمالي اس��ت تا اثرات 
نامطلوب رکود  طوالني مد ت اقتصاد ي بین المللي و تحریم هاي 
اعمالي، حتي االمکان حد اقل شود . این حمایت ها د امنه وسیعي 
را د ربرمي گیرد  که شمول آن از تأمین سوخت شناورهاي ملکي 
با نرخ ویژه تا تس��ري معافیت مالیاتي موضوع ماد ه ۱3 قانون 
چگونگي اد اره مناطق آزاد  تجاري صنعتي به کلیه فعالیت هاي 
حمل و نقل د ریایي و فعاالن اقتصاد ي د ر بناد ر کشور گسترد ه 
است. تد وین سند  ملي راهبرد ي توسعه کسب وکارهاي د ریایي 
د ر افق ایران ۱404 از موضوعات د یگري است که این شرکت 
بر آن تأکید  د ارد  و د ر انتها، بحث توس��عه ترانزیت و توس��عه 
د ریامحور د ر راس��تاي بهره گیري هر چه بیش��تر از موقعیت 
جغرافیایي خاص کشور د ر راستاي توسعه حمل ونقل ترکیبي 
و همچنین افزایش حجم ترانزیت کاالي تجاري به کشورهاي 
همجوار است تا از این طریق توسعه ترانزیت و توسعه د ریامحور 
به مثابه علت و معلول عمل کرد ه و اثر هم افزایي هر چه بیشتري 

بر یکد یگر د اشته باشند .

1 د رآمد زایی روزانه هر فاز پارس جنوبی روزانه بین ۸ تا ۱۵ میلیون 
د الر )ساالنه 3 تا ۵ میلیارد  د الر( است و با بهره برد اری از فازهای 2۸ گانه 
پارس جنوبی س��االنه ۱00 میلیارد  د الر د رآمد  نصیب کشور خواهد  شد . 
شرکت مهند سی و ساخت تأسیسات د ریایی ایران از زمان تأسیس د ر اوایل 
د هه ۷0 تاکنون، 24 پروژه عمد تا د ر پارس جنوبی، فالت قاره و د ر بخش 
د ریایی به ارزش 2,2 میلیارد  د الر اجرا کرد ه اس��ت و هم اکنون حد ود  ۱۵ 
پروژه به میزان ۷ میلیارد  د الر د ر د ست انجام د ارد . د ر د وره زمانی یاد شد ه 
ساخت 22 سکو، 43 جکت و ملحقات به وزن ۱2۸ هزار تن و حد ود  2000 
کیلومتر لوله گذاری کف د ریای و ۷0 مورد  نصب سازه سنگین انجام شد ه 
است. د و سال گذشته، د وره اوج فعالیت های شرکت تأسیسات د ریایی بود ه؛ به گونه ای که د ر سال 90، 
2۵ هزار تن و د ر سال گذشته حد ود  ۱۷ هزار تن ساخت و ساز از سوی شرکت انجام شد ، ضمن آنکه 
شناورهای تأسیسات د ریایی امکان نصب چهار تا پنج هزار تن و لوله گذاری ۶ تا ۷ هزار تن را د ارا هستند . 
هم اکنون شرکت تأسیسات د ریایی د ر توسعه هفت فاز پارس جنوبی شامل فازهای، ۱2، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و 

۱۸، ۱9، ۱4، 2۱ و 22 همچنین د ر توسعه مید ان رشاد ت و فروزان حضور د ارد .
2 بر اساس تأکید  وزیر نفت مبنی بر شتاب د ر راه اند ازی فازهای ۱2، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس 
جنوبی، بخش فراس��احل این فازها با بیش از 90 تا 9۵ د رصد  پیشرفت از سوی شرکت مهند سی و 
ساخت تأسیسات د ریایی ایران د ر د ست اجرا است؛ با تأمین منابع مالی، امکان به ثمر رسید ن برخی از 
این فازها قبل از پایان امسال و کل فاز ۱2 تا نیمه اول سال آیند ه وجود  د ارد . د ر این زمینه، د ر بخش 
فراساحل طرح توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی لوله گذاری کف د ریا و نصب آن د ر این د و فاز انجام 
و هم اکنون فعالیت های پایانی تست و خشک کرد ن خطوط لوله د ر حال انجام است. همچنین، نصب 
جکت ها انجام و منتظر نصب سکوهای این فازها از سوی شرکت ایزوایکو هستیم. فعالیت های باقیماند ه 
شرکت تأسیسات د ریایی د ربخش فراساحل این د و فاز مرزی د ر مد ت د و تا سه ماه آیند ه پایان می یابد . 
همچنین، پیش بینی می شود  یکی از سکوهای فاز ۱2 پارس جنوبی د ر ۶ ماه آیند ه به بهره برد اری خواهد  
رسید . د وسکوی د یگر این فاز بزرگ مرزی با پیشرفت ۸۵ تا 90 د رصد  پیشرفت د ر د ست ساخت است 
که د ر ۶ ماه نخس��ت س��ال 93 تکمیل و آماد ه بهره برد اری می شود . از سوی د یگر، عملیات مقد ماتی 
بهره برد اری از سکوی فاز ۱۷ د ر د ست انجام است و سکوی فاز ۱۸ با بیش از 9۶ تا 9۷ د رصد  ساخته 
شد ه و منتظر اعالم کارفرما برای نصب د ر د ریا هستیم؛ ضمن آنکه بخش فراساحل این د وفاز که برعهد ه 

شرکت تأسیسات د ریایی است؛ د ر طول ۶ ماه د وم سال 92 قطعا به بهره برد اری خواهد  رسید .
3 فعالیت های شرکت تأسیسات د ریایی د ر فازهای ۱2، ۱۵،۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی د ر 
طول ۶ ماه و بعضا د ر یک سال آیند ه به نتیجه کامل می رسد . بر اساس محاسبه های انجام شد ه 
ب��رای تکمیل فعالیت های باقیماند ه د ر فازه��ای ۱2، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی 2۵0 تا 
300 میلیون د الر سرمایه نیاز است؛ این د ر حالی است که مجموعه مطالبه های شرکت د ر این 
فازها 2۵0 میلیون د الر است. د ر صورت تأمین مطالبه های شرکت تأسیسات د ریایی فعالیت های 
باقیماند ه آنها د ر بخش فراس��احل انجام و این سه فاز به بهره برد اری خواهد  رسید ؛ این د ر حالی 
است که بیش از د و سال است که به فاز ۱۵ و ۱۶ و بیش از ۱۱ ماه است که به فاز ۱۷ و ۱۸ هیچ 
پولی پرد اخت نش��د ه است. فاز ۱2 که با تولید  روزانه بیش از سه میلیارد  فوت مکعب بزرگترین 
فاز پارس جنوبی است روزانه حد ود  ۱۵ میلیون د الر )حد ود  ۵ میلیارد  د الر د ر سال( برای کشور 
د رآمد زایی د ارد . تا بهره برد اری کامل از فاز ۱2 به حد ود  200 میلیون د الر سرمایه نیاز است؛ این 
د ر حالی اس��ت که هم اکنون به صورت »قطره چکانی« و بس��یار ناچیز د ر حد  ۵0 تا ۱00 هزار 
د الر تأمین اعتبار می شود . با راه اند ازی کامل پنج فاز باقی ماند ه روزانه ۱۸۱ میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی )۶ میلیارد  فوت مکعب د ر روز( تولید  می شود . تولید  این میزان گاز د ر گرو تأمین 2۵0 
تا 300 میلیون د الر اس��ت و که این مهم روزانه هش��ت تا ۱۵ میلیون د الر عد م النفع برای کشور 
به همراه د ارد . امید واریم که با توجه به تد ابیر ویژه و راهکارهای مهند س بیژن نامد ار زنگنه، وزیر 
نفت، و اولویت هایی که برای پارس جنوبی قائل شد ند  و گشایش هایی که برای رفع محد ود یت های 
بین المللی ایجاد  شد ه مشکالت توسعه فازهای پارس جنوبی هر چه سریعتر برطرف شود . د ر حال 
حاضر، مطالبات قطعی ش��رکت تأسیسات د ریایی د ر پارس جنوبی 429 میلیون د الر است. این 
شرکت بعنوان بازوی قوی نظام د ر بخش د ریایی تنها مطالبات خود  را برای انجام وظایف مهم و 

ملی می خواهد  تا به فعالیت خود  اد امه د هد .
* قائم مقام امور پروژه های شرکت مهند سی و ساخت تأسیسات د ریایی ایران

در انتظار تدبیر زنگنه
نگاهی به وضعیت مالی و اجرایی بخش فراساحل پنج فاز پارس جنوبی

امیرسعید  نجفی حقی*

Marine Engineering
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 با توجه ب�ه آنکه د ر آس�تانه پانزد همین همایش 
صنایع د ریائی ق�رار د اری�م ، مهمترین چالش های 
کنونی صنعت د ریای�ی بویژه د ر ح�وزه حمل ونقل 
د ریایی را چ�ه می د انید ؟ این مش�کات تا چه حد  
به ارگان ها و مجموعه های اصلی مس�ؤول د ر بخش 
د ریایی )نظیر سازمان بناد ر و د ریانورد ی و کارفرمایان 
عمد ه( برمی شود  و تا چه حد  مباحث و مسائل فراتر 

از حوزه د ریایی د ر آن نقش د ارد ؟
ب��رای  روزاف��زون  موفقیت ه��ای  آرزوی  ضم��ن 
د س��ت اند رکاران پانزد همین همایش صنایع د ریایی 
کشور به نظر می رسد  مهمترین چالش های صنعت 
حمل ونقل د ریایی د رس��طح بین المللی بشرح ذیل 

می باشند :
۱. رکورد  اقتصاد  جهانی و بخصوص تأثیرات منفی آن 
بر کاهش حجم تجارت بین المللی که 90 د رصد  آن 
از طریق د ریا انجام می شود  وهمچنین مازاد  ظرفیت 
حمل کش��تی نسبت به تقاضا موجب کاهش شد ید  
نرخ اجاره انواع کشتی ها شد ه است، بطوریکه د ر طی 
4 سال گذشته تعد اد  زیاد ی از شرکت های کشتیرانی 
بین المللی ورشکست شد ه اند  و شرکت های  کشتیرانی 

فعال نیز خسارت مالی د ید ه و عمد تا با کمبود  نقد ینگی 
مواجه هس��تند . پیش بینی ها بیانگر آن است که این 
وضعیت حد اقل 3 الی 4 سال د یگر اد امه د اشته باشد .

2. تحریم ه��ای یکجانبه غرب علی��ه صنعت نفت و 
کشتیرانی کشور.

3.  تحوالت اخیر د ر مباد ی تولید  و مصرف انرژی د ر 
سطح بین الملل که تأثیر زیاد ی بر تن مایل و بالتبع، 
ظرفیت مورد  نیاز برای حمل د ریایی د اش��ته اس��ت 
)البته بصورت کاهشی(. بطور مثال با توجه به تولید  
 Shale نفت خام از مخازن غیرمتعارف هید روکربنی
Oil د ر آمری��کا، وارد ات نفت آمریکا د رس��ال 20۱۱ 
حد ود  ۶/۷ میلیون بشکه د ر روز که د ر سال 20۱2 با 
کاهش 9 د رصد ی به میزان ۶/۱ میلیون بشکه د ر روز 
رسید ه است و پیش بینی می شود  این میزان د ر سال 
20۱3 به مقد ار ۵/4 میلیون بشکه د ر روز )با افت ۱2 

د رصد ی( کاهش یابد .
4. کاهش ش��د ید  رش��د  اقتصاد ی برخی کشورهای 
مطرح د نیا )با عنایت به ارتباط مستقیم رشد  ناخالص 
ملی کشورها با میزان حمل ونقل( این تأثیر منفی باعث 
کاهش میزان تقاضای حمل شد ه است. بطور مثال، 

رشد  متوسط اقتصاد ی کش��ورهای اروپایی و آمریکا 
)GDP( د ر سال 20۱2 حد ود  2/3 د رصد  بود ه است و 
برابر پیش بینی ها این شاخص د ر آمریکا به 2 د رصد  و 
د ر اروپا به 0/2 د رصد  کاهش می یابد . د ر مد ت مشابه 
رشد  متوسط )GDP( کش��ور ژاپن از 2د رصد  به ۱/2 

د رصد  کاهش می یابد .
۵. هزینه های جاری و عملیاتی این صنعت نس��بت 
به سال های گذشته )قیمت س��وخت- روغن- لوازم 
ید کی- عوارض بند ری- خد مات- حقوق کارکنان و 

غیره( بطور محسوسی افزایش د اشته است.
۶. کمبود  د رآمد  و نقد ینگی ش��رکت های کشتیرانی 
و عد م تأمین تس��هیالت توسط بانک ها موجب شد ه 
که شرکت های کش��تیرانی علی رغم کاهش قیمت 
کشتی های نوساز تمایل به توسعه و گسترش ناوگان 

ند اشته باشند .
۷. محد ود یت های ناشی از نقل و انتقال ارزی و خد مات 
پوش��ش بیمه و چالش های ناشی از اعمال تحریم ها 
مش��کالتی را برای بازاریابی و فعالیت ش��رکت های 
کش��تیرانی ایرانی د ر برخی از بناد ر د نیا بوجود  آورد ه 

است.
 د ریکس�ال گذش�ته چ�ه ظرفیت س�ازی هایی 
جهت تقویت توان د اخلی از س�وی آن شرکت د ر 
حوزه هایی چون تعمیرات، رد ه بند ی ش�ناورها و 
... صورت گرفته و آیا این ظرفیت ها بالفعل ش�د ه 
است؟ تا حد  امکان موارد  را به شکل مصد اقی بیان 

کرد ه و توضیح د هید .
سیاست جد ی شرکت ملی نفتکش، حمایت از صنعت 

تحریم های بین المللی علیه صنعت نفت ایران ش��رکت ملی نفتکش ایران )بعنوان ناوگان حمل 
محموله های نفتی کشور( را از اهمیتی بیش از پیش برخوردار کرده است. شرکت ملی نفتکش با 
ورود چند کشتی VLCC جدید از چین در سال جاری، در آستانه تبدیل به دومین ناوگان بزرگ 
تانکر جهان قرار گرفته است. با این حال، علی اکبر صفایی، مدیرعامل جوان شرکت ملی نفتکش 
ایران، که در آخرین روزهای سال گذشته سکاندار این مجموعه بزرگ حمل ونقل دریایی شد؛ از 
دشواری هایی می گوید که پیش روی این صنعت قرار دارد و البته امیدوار است با توجه بیشتر به 

توانمندی هخای داخلی به ویژه در بخش تعمیرات، مقداری از این سختی ها آسان شود.

همایش دالیل ساخته نشدن نفتکش ها
را آسیب شناسی کند

   علی اکبر صفایی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران:
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تعمیرات کشتی د ر د اخل کشور است و د ر این مورد  
مذاکراتی با مسؤوالن محترم د ولتی مرتبط د اشته ایم. 
اگر شرایط مهیا شود ، قطعا با استراتژی جد ید  شرکت 
ملی نفتکش د ر این خصوص رونق تعمیرات با عنایت 
به تجربه و د انش عظیم متخصصان خود  حضور فعال 
د اشته باشد . خوشبختانه انجمن مهند سی د ریایی نیز 
بسیار از این اید ه حمایت کرد ه است که از این عزیزان 
متشکریم. نیروی انسانی کارآمد  باتجربه و متخصص 
ش��رکت ملی نفتکش از سرمایه های بالقوه و بالفعل 
این شرکت است که توانسته اند  علی رغم مشکالت و 
محد ود یت ها د ر راستای فعالیت های کشتیرانی، توسعه 
و ایجاد  ظرفیت های جد ید  د ر شرکت، گام های مؤثر و 
هوشمند انه  ای را برد ارند . بطوریکه بخشی از تعمیرات 
تجیزات ناوگان توس��ط متخصصین ش��رکت انجام 
می شود ، این فرآیند  برابر برنامه ریزی های انجام شد ه 
با ایجاد  شرکت های تعمیراتی وابسته به زود ی افزایش 
می یابد  ود ر نظر است این خد مات برای شرکت های 
کش��تیرانی د یگ��ر نیز ارائه ش��ود . تش��کیل کمیته 
خود کفائی ب��ه منظور تأمین قطعات ید ک��ی و ارائه 
خد مات مهند س��ی فنی د ر د اخل کشور نیز از د یگر 
فعالیت های بارز این ش��رکت بود ه است. د ر راستای 
همکاری با مؤسس��ات رد ه بند ی د اخلی نیز گام های 
مؤثری برد اشته شد ه اس��ت و این فرآیند  با تشکیل 
ش��رکت های بازرسی کشتی و د ر تعامل با مؤسسات 
رد ه بند ی می تواند  کارآمد ی ناوگان نفتکش را افزایش 
د هد . از د یگر اقد امات انجام ش��د ه، شروع فعالیت ارائه 
خد مات سوخت رس��انی به کش��تی های ن��اوگان د ر 
خلیج فارس اس��ت. مد یران و کارشناس��ان شرکت با 
شناسایی هزینه های سربار و تشکیل کارگروه کاری 
نسبت به کاهش آن و د ر راستای صرفه جویی اقد امات 

هوشمند انه و مؤثری انجام د اد ه اند .
 ارزیابی شما از توان صنعت ساخت کشتی د ر ایران 
چیست و آیا شرکت ملی نفتکش برنامه تازه ای برای 
همکاری با صنایع د اخلی د ر حوزه س�اخت و تعمیر 

کشتی د ر د ستور کار د ارد ؟
متاسفانه شرکت ملی نفتکش تجربه تلخی از سفارش 
ساخت کشتی د ر د اخل کشور د اشته است که هنوز 
علی رغم گذش��ت سال ها از سفارش ساخت ۵ فروند  
کشتی د ر شمال و جنوب کشور، این پروژه به مرحله 
س��اخت و بهره برد اری نرسید ه اند . تأکید  این شرکت 
حضور د ر بخش تعمیرات د ر ابتد ای شروع به کار است 
که د ر پرسش قبلی تشریح شد  و این فرصت را غنیمت 
ش��مرد ه و ضمن اعالم آماد گی کامل برای حمایت از 
این بخش ب��ه وزیر محترم و توانمند  صنعت، معد ن 
و تجارت و د یگر صنعتگران و مس��ؤوالن محترم این 
صنعت، آماد ه ایم که برنامه و اس��تراتژی خود  را برای 
رونق این بخش بصورت علمی- کاربرد ی، تش��ریح و 

اجرایی کنیم. د ر این زمینه، اقد ام زیر ضروری است:
۱. مش��کالت صنعت کشتی سازی د اخل می بایست 
بد ون تعصب بررس��ی، ارزیابی و برای تعیین مسیر و 

هد ف گذاری جد ید  استفاد ه شود .

تعمیرات��ی کش��تی د ر  فعالیت ه��ای  2. توس��عه 
کشتی س��ازی ها، اعم از تعمیرات اضطراری، سفری 
و تعمیرات اد واری و ایجاد  ش��رایط رقابت��ی د ر بازار 

منطقه.
3. با توجه ب��ه فرصت های موج��ود  د ر خلیج فارس 
که س��الیانه تعد اد  زیاد ی کشتی د ر این منطقه ترد د  
می نمایند  می بایست شرایطی ایجاد  کنیم که بخش 
عمد ه ای از این تعمیرات به د اخل کشور هد ایت شود .

   ب�ا توجه به اجرایی ش�د ن مقاوله نامه جد ید  کار 
د ریای�ی )MLC2006(، وضعی�ت کنون�ی فعالی�ت 
د ریانورد ان و پرسنل کشتی ها د ر ناوگان شرکت ملی 
نفتکش ایران به چه صورت اس�ت و آیا با مشکات 

حقوقی مواجه هستید ؟
براب��ر سیاس��ت های مد یریت فنی این ش��رکت، د ر 
 )MLC2006( حال حاض��ر ما با اجرای مقاوله نام��ه
مشکلی ند اریم. زیرا قوانین الزم را د ر کشتی های د ر 
حال س��اخت خود  بصورت د اوطلبانه اعمال کرد ه و 

گواهینامه  های مربوطه را اخذ کرد ه ایم.
 ارزیابی شما از چالش های کنونی فعالیت د ریانورد ان 

ایرانی چیست؟
د ر پاسخ به این سوال موارد  ذیل الزم به ذکر است:

۱. مشکالت موجود  د ر انتقال ارز وپرد اخت حقوق و 
مزایای د ریایی کارکنان د اخلی و خارجی.

2. مش��کالت عد ی��د ه د ر گرفتن ویزای کش��ورهای 
مختلف جهت الحاق و پیاد ه شد ن خد مه کشتی.

3. د زد ان د ریایی د ر سومالی که تهد ید  برای خد مه و 
کارکنان کشتی ها بحساب می آیند .

4. عد م فرهنگ سازی د ریایی د ر د اخل کشور بخصوص 
عد م حمایت از خانواد ه د ریانورد ان.

 با توجه به آغاز بکار د ولت جد ید  مهمترین انتظارات 
شما د ر حوزه د ریایی و اقتصاد ی از د ولتمرد ان جد ید  

چیست؟
برای مسؤوالن محترم د ر د ولت جد ید  آرزوی موفقیت 
د اریم. مسؤوالن د ولتی می توانند  با انتخاب و انتصاب 
کارشناس��ان حرفه ای، آگاه و آش��نا به تخصص های 

د ریایی د ر مسؤولیت های ذیربط د ولتی شرکت های 
کشتیرانی خصوصی را د ر راستای نیل به اهد اف ملی 
کمک کنند . همچنین، مس��ؤوالن محترم اقتصاد ی 
د ولت می توانند  باحمایت مالی و تأمین تسهیالت وام، 
زمینه توس��عه ناوگان را برای شرکت های خصوصی 
فراهم آورند . ضرورت د ارد  د ولتمرد ان با توجه به شرایط 
فعلی که د رآمد  شرکت های کشتیرانی د اخلی د ر سطح 
خیلی پایین است، نسبت به کاهش هزینه های بند ری 
و فروش سوخت مورد  نیاز کشتی ها به قیمت نازل تر 
به شرکت های کشتیرانی، موفقیت و توسعه آنها را که 
مسؤولیت خطیری د ر پشتیبانی اقتصاد  کشور د ارند  را 

د ر این برهه از زمان تضمین کنند .
   با توجه به تأکید  د ولت جد ید  و شخص رئیس جمهور 
بر واگذاری امور به انجمن های تخصصی و علمی، چه 
راهکارهای�ی را برای ایفای نق�ش موثر انجمن های 
د ریایی )از جمله انجمن مهند سی د ریایی ایران( د ر 
این زمینه پیشنهاد ی می کنید  و شرکت ملی نفتکش 

چه تعاملی با تشکل های تخصصی د اشته است؟
این شرکت از سیاست های واگذاری امور به انجمن های 
صنفی و تخصصی و علمی استقبال می کند ، تعد اد ی از 
همکاران جمعی این شرکت د ر برخی از این انجمن ها 
عضو هس��تند . انجمن های تخصصی زمانی موفق و 
کارآمد تر خواهند  ش��د  که تفکر علمی بر آنها حاکم 
باشند ، قوانین جاری جهت پشتیبانی این انجمن ها 
نیز تد وین ش��وند  وتمام فعالیت ها را از ابعاد  مختلف 
بصورت هوشمند  مد یریت کنند . اعمال تفکر و نظرات 
د ر راستای منافع ش��خصی د ر انجمن ها اهد اف این 
انجمن ها را زیر سؤال خواهد  برد  و به سر منزل مقصود  
و مطلوب نخواهند  رس��ید . ضرورت د ارد  انجمن های 

صنفی مذکور استقالل فکری و کاری د اشته باشند .
 مهمترین فعالیت های پیشنهاد ی شما جهت بررسی 
د ر کمیته های تخصصی همایش و طرح د ر قطعنامه 

پایانی جهت پیگیری چیست؟
۱. بطور اعم قطعا صنعت د ریایی می تواند  سهم گسترد ه ای 
د ر شکوفایی اقتصاد  ملی د اشته باشد . حمایت حاکمیتی 
بخش های د ولتی از شرکت های خصوصی فعال د ر این 
حوزه به شکل واقعی و خارج از تعارف و شعار می تواند  
این س��هم د ر اقتصاد  را به فعلیت برساند . خوشبختانه 
بخش های خصوص��ی توانمند  و فعال د ر حوزه د ریایی 
بطور اعم و اخص زیاد  هستند . باید  به این سرمایه های 
بزرگ کش��ور اعتماد  کرد  و امور غیرحاکمیتی را بد ون 

هیچ ترد ید ی به این بخش ها واگذار کرد .
2. بطور اخص، پیشنهاد  می شود  عوامل مؤثر د ر ناتوانی 
ساخت د و فروند  کشتی د ر کشتی سازی ISOICO و 
س��ه فروند  د ر کشتی سازی صد را که با نیت حمایت 
از صنایع د ریایی د اخل کش��ور توسط این شرکت به 
آنها سفارش شد ه بود ، بطور جد ی توسط کمیته های 
تخصصی همایش مورد  بررسی و آسیب شناسی قرار 
گیرند  وحاصل این بررسی می تواند  بزرگترین د ستاورد  
همای��ش برای رفع تنگناهای این صنعت د ر رابطه با 

ساخت کشتی د ر نظر گرفته شود .
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رکوردهای جدید در تولید آبزیان ایران
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت اعالم کرد:

معاون صید  و بناد ر ماهیگیری سازمان شیالت ایران از 
تولید  مجموعا ۸40 هزار تن آبزی د ر ایران طی سال 
9۱ خبر د اد  و آن را باالترین رقم تولید  آبزیان د ر تاریخ 

شیالت کشور اعالم کرد .
علی اصغر مجاهد ی د ر گفت وگو با ویژه نامه همایش 
صنایع د ریایی توضیح د اد : سال گذشته میزان صید  د ر 
آب های جنوبی کشور که خلیج فارس، د ریای عمان 
و ش��مال اقیانوس هند  را شامل می شود ، 4۶0 هزار 
ت��ن و د ر د ریای خزر 40 هزار تن بود ه اس��ت که د ر 
نتیجه، مجموع صی��د  د ریایی ایران به ۵00 هزار تن 
رسید  که باالترین رکورد  بهره برد اری تاریخ شیالت از 

منابع آبزی محسوب می شود . 
وی میزان تولید  د ر بخش آبزی پروری را نیز 340 هزار 
تن اعالم کرد  و افزود : مجموع تولید ات آبزیان ایران د ر 

سال گذشته، ۸40 هزار تن بود ه است.
وی س��هم د ریای خزر را د ر بخش صید  ۸ و س��هم 
آب های جنوبی را 92 د رصد  ذکر کرد  و گفت: اساسا 
وزن اصل��ی فعالیت  های صیاد ی کش��ور د ر آب های 

جنوب است.
معاون صید  و بناد ر ماهیگیری سازمان شیالت ایران 
د ر اد امه به تبیین گروه های حاضر د ر سبد  صید  ایران 
پرد اخت و گفت: حجم زیاد ی از سبد  صید  ایران )۵۱ 
د رصد ( را د رشت تن ماهیان و شبه ماهیان تشکیل 
می د هند  که رقم آن، د ر س��ال گذشته 23۶ هزار تن 
بود ه است. د ر حالیکه سهم این گروه د ر صید  جهانی 
تنها ۶ د رصد  است که این امر، وابستگی صنعت صید  

ایران به تن ماهیان را نشان می د هد .
وی با بیان اینکه »تولید  آبزیان د ر سال گذشته نسبت 
به س��ال 90، د ر بخش صید  رش��د ی ۱۱ د رصد ی و 
د ر بخش آبزی پروری ۱9 د رصد ی را نشان می د هد «، 
گفت: د ر مجموع، تولید  آبزیان ایران د ر سال گذشته 

۱4,3 د رصد  رشد  د اشته است.
مجاهد ی افزود : اگر متوس��ط نرخ رشد  ساالنه را د ر 
د وره ای ۱0 س��اله د ر نظر بگیریم، نرخ رش��د  تولید  
آبزیان د ر د هه ۸0 ساالنه به طور متوسط ۱0 د رصد  
و میزان صید  د ریایی ساالنه نزد یک به ۵ د رصد  رشد  

د اشته است.
وی با بیان اینکه »د ر سال 90 مجموع صاد رات آبزیان 
۵۷ هزار تن به ارزش ۱22 میلیون د الر بود ه است«، 
گفت: سهم اصلی صاد رات از نظر وزنی )۵3 هزار تن( 
مربوط به ماهیانی اس��ت که از نظر شرعی یا عرفی، 

مصرف د اخلی ند ارند .
معاون صید  و بناد ر ماهیگیری سازمان شیالت ایران د ر 
اد امه این گفت وگو به مباحثی که د ر جریان انتخابات 
ریاست جمهوری مبنی بر برد اشت منابع آبزی آب های 
سرزمینی ایران توسط شناورهای خارجی عنوان شد ه 

بود ؛ پاسخ د اد .
وی با اس��تناد  به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد  )فائو( که با نرم افزار Fish State تهیه شد ه؛ 
گفت: میزان صید  ۷ کشور عرب حاشیه خلیج فارس 
)بحرین، عمان، امارات، قطر، کویت، عربستان و عراق( 
د ر سال 20۱۱، جمعا 3۶۷ هزار و 292 تن بود ه است. 
د ر حالیکه بنابر همین گزارش، میزان صید  ایران د ر 
س��ال 20۱۱ به تنهایی 4۸۷ ه��زار و ۸۱۷ تن بود ه 
است. مجاهد ی با بیان اینکه »طبق این آمار و حتی 
بد ون احتساب صید  د ریای خزر حجم صید  ایران از 
مجموع کشورهای عربی بیشتر بود ه است«، تصریح 
کرد : آمارهای بین المللی شائبه هایی نظیر آنکه د یگران 
منابع آبزی ایران را می برند ، تأیید  نمی کند  و رسانه ها 
بای��د  اطالعات واقعی را ب��رای اطالع افکار عمومی و 

مسؤوالن منعکس کنند .
وی همچنین با بیان اینکه »از نظر قوانین بین المللی 

تا 200 مایل، آب های منطقه  انحصاری اقتصاد ی برای 
کشور صاحب ساحل شناخته می ش��ود «، افزود : بر 
این اس��اس، اصوال ما د ر خلیج فارس و د ریای عمان 
آب های آزاد  ند اریم تا بتوان مجوز حضور کشتی های 

خارجی و صید  آنها را صاد ر کرد .
معاون صید  و بناد ر ماهیگیری سازمان شیالت ایران با 
تأکید  بر اینکه »د ر حال حاضر هیچ شناور خارجی د ر 
آب های ایران مجوز صیاد ی ند ارد «، گفت: اصوال هیچ 
کشوری آب های منطقه انحصاری اقتصاد ی خود  را 
به رایگان د ر اختیار شناورهای صیاد ی قرار نمی د هد  
و د ر منطقه اقیانوس هند  هم، کشورهای ساحلی از 

شناورهای خارجی حق مالکانه د ریافت می کنند .
معاون صید  و بناد ر ماهیگیری سازمان شیالت ایران 
د ر اد ام��ه این گفت وگو با اش��اره مرگ ومیر ماهیان 
خورموسی د ر اثر آلود گی آب توسط پتروشیمی  بند ر 
امام گفت: کنترل پس��اب ها و اقد امات جبرانی برای 
حفظ محیط زیست و منابع طبیعی د ریاها از سوی 

وزارت نفت یک ضرورت است.
مجاهد ی به تلف��ات حد ود  20 هزار قطع��ه از انواع 
ماهیان و آبزیان د رخور موس��ی اش��اره کرد  و افزود : 
طبق قوانین زیست محیطی رهایی پساب های ناشی 
از صنعت نفت د ر د ریاها و آبهای آزاد  باید  فاقد  عناصر 
زیان بار باشد ، چرا که ورود  عناصر خطرناک د ر منابع 
آبی عالوه بر مرگ ومی��ر آبزیان می تواند  خطراتی را 
برای مصرف کنند گان این محصوالت نیز ایجاد  کند . 
د ر منطقه خورموس��ی و بند ر امام نمی توان فعالیت 
صیاد ی مفید ی انجام د اد ، چرا که بعضا پس��اب های 
ناشی از فرایند  پتروشیمی  به آب وارد  شد ه مشکالتی 

را برای آبزیان منطقه ایجاد  می کند . 
وی اد امه د اد : ورود  این پس��اب ها د ر آب زیستگاه ها 
و زنجیره ه��ای غذایی را از بین می برد  و این آلود گی 
موجب کاهش کیفیت اکوسیستمی  و ریز مغذی ها د ر 
آب می شود  که د ر نهایت سالمت آبزیان و مرد م را با 

خطراتی مواجه می کند . 
معاون صید  و بناد ر ماهیگیری سازمان شیالت ایران 
تصریح کرد : د ر گذشته روید اد های این چنینی صورت 
گرفته که مشکالتی را برای آبزیان ایجاد  کرد ه است. 
بنابراین، واحد ه��ا و صنایعی که موجب آلود گی آب 
ش��د ه اند  باید  اقد امات جبرانی برای بازسازی ذخایر 
آبی د اشته باشند . این اقد امات جبرانی می تواند  شامل 
کنترل پس��اب ها، جلوگیری از ورود  عناصر مضر د ر 
منابع آبی، بهبود  کیفیت محیط زیس��ت و بازسازی 
ذخایر آبزیان باش��د . انتظار م��ی رود  وزارت نفت د ر 
راستای حفظ محیط زیست و ذخایر آبزیان منطقه 
عالوه بر جلوگی��ری از ورود  عناصر مض��ر، اقد امات 

جبرانی الزم را به عمل آورد . 
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سعی د ر ایرانی کرد ن ناوگان سکوهای نفتی د اریم
سرپرست شرکت نفت فالت قاره ایـران:

 آقای مهند س! با توجه به آنکه د ر آستانه پانزد همین 
همای�ش صنای�ع د ریای�ي ق�رار د اری�م، مهمترین 
چالش هاي کنوني صنعت د ریایي بویژه د ر حوزه نفت 

و گاز را چه مي د انید ؟
مهمترین چالش فعلي صنعت نفت و گاز د ریایي کشور 
د ر مقطع کنوني، محد ود یت هاي سرمایه گذاري و تأمین 
منابع مالی، منابع انسانی، محد ود یت های صاد رات نفت 
و کمبود  زیرس��اختهاي الزم د اخلي د ر این بخش به 
نسبت پتانس��یل باالي موجود  آن است. شرکت نفت 
فالت قاره ایران متناسب با شرایط و اختیارات، اقد امات 
الزم د ر جهت تقویت سرمایه گذاری، اکتشاف و توسعه، 

تولید  و صاد رات را انجام د اد ه است.
 تحریم های بین المللی علیه ایران د ر یکسال گذشته 
د ر حوزه های مختلف بویژه نفت و د ریایی توس�عه و 
تش�د ید  یافته است. این موضوع تا چه حد  توانسته 
فعالیت های نفتی ای�ران د ر میاد ین د ریایی را تحت 
تأثیر ق�رار د هد  و آی�ا مراکز و س�ازمان های د ولتی 
جهت عبور موفق از این شرایط همکاری الزم را با آن 

شرکت د اشته اند ؟
اگر چه تحریم هاي بین المللي علیه کشور روز به روز 
بیش��تر شد ه و بر روند  اجرایي طرح هاي توسعه اي و 
بزرگ تأثیر گذاشته و باعث عد م همکاري شرکت هاي 
معتبر اروپایي و جهانی شد ه به نحوي که د ر پاره اي 
از موارد  مانند  شرکت زیمنس از تحویل ماشین آالت 
س��اخته شد ه طرح ها و پروژه ها خود د اري مي کنند ؛ 
ولی با تالش و همت د ست اند رکاران صنعت نفت و 
پیمانکاران د اخلي طرف قرارد اد ، شرکت نفت فالت 
قاره ایران طرح ه��ا و پروژه هاي مهمي را د ر همین 
د وره به سرانجام رساند  که مهمترین آنها راه اند ازي 
طرح NGL سیري، راه  اند ازي بخش افزایش ظرفیت 
تولید  روزانه نفت از مید ان مشترک هنگام )از 20 به 
30 هزار بشکه(، احد اث مخازن نگهد اري نفت خام 
و افزایش توان ذخیره س��ازي 3/۵ میلیون بشکه اي 
نفت، تکمیل کارهاي راه اند ازي س��کوي تقویت گاز 
ابوذر جهت انتقال گازهاي همراه د ر مناطق خارگ 
و بهرگان و ... است. متأسفانه د ر سطح ملی، انسجام 
الزم و یکپارچ��ه جهت تد وی��ن برنامه ای به منظور 
مقابل��ه با تحریم ها و حمایت جد ی از ش��رکت های 

تولید ی مانند  فالت قاره وجود  ند ارد .
 مس�ؤوالن کش�ور از تحریم بعنوان فرصتی برای 

افزایش توان د اخلی یاد  می کنند . از سوی آن شرکت 
د ر یکس�ال گذشته چه ظرفیت س�ازی هایی جهت 
تقوی�ت توان د اخلی صورت گرفته و آیا تس�هیات 
و فرصت ه�ای ت�ازه ای جهت حضور پیمان�کاران و 
سازند گان د اخلی د ر مناقصه ها و پروژه ها تعریف شد ه 

است؟
هر چند  که د ر طول یک س��ال گذش��ته با توجه به 
محد ود یت هاي مال��ي مناقصه های کمت��ري برگزار 
ش��د ه؛ ولي با توجه به ش��رایط موجود ، مس��ؤولیت 
اجرای پروژه هاي د ر د س��ت مناقصه به ش��رکت هاي 
د اخلي  واگذار ش��د ه است. ش��رکت نفت فالت قاره 
ایران با اعتماد  به برخي از شرکت هاي د اخلي که مالک 
شناورهاي فراساحلي نیز هستند  و با واگذاري بخشي 
از عملیات به این ش��رکت ها د ر جهت کمک پیشبرد  
اهد اف سازمان همچنین سعي د ر ایراني کرد ن ناوگان 
نیز کرد ه است. تأمین هفتصد  و پنجاه میلیارد  تومان 
اوراق مشارکت ریالی، یکی از پشتوانه های جد ی برای 

شرکت های د اخلی است. 
   با توجه به آغاز به کار د ولت جد ید  و حضور جناب 
آقای مهند س زنگنه د ر وزارت نفت و تأکید  ایشان بر 
اولویت د اشتن 5 فاز پارس جنوبی، وضعیت پروژه های 

نفت فات قاره به چه صورت است؟
شرکت نفت فالت قاره ایران با تجربه بیش از نیم قرن 
حضور د ر خلیج فارس و د ارا بود ن ۶ محصول نفت خام 
صاد راتی از ۸ نوع نفت خام کش��ور، توانسته علی رغم 
تحریم ها، بد لیل تنوع نفت ه��ای تولید ی، حد ود  40 
د رصد  نفت صاد راتی کشور و بیشترین میزان نفت از 

میاد ین مشترک را تولید  و صاد ر نماید . برنامه وسیع این 
شرکت د ر سرمایه گذاری، توسعه و تولید  د ر میاد ین و 
مخازن جد ید  نفت و گاز و تعیین هاب های پتروشیمی، 
ص��اد رات گاز و تبد یل گاز به ب��رق )GTW( جهت 
ایج��اد  ارزش افزود ه، نقش تعیین کنند ه و پررنگ تری 
را د ر سطح کشور ایفا خواهد  کرد . د ر این راستا، ۵ فاز 
پارس جنوبی که عمال کارهای آن انجام شد ه و فقط 
د ر مرحله تکمیل و راه اند ازی است؛ موضوع کوتاه مد ت 
نفت بود ه و نمی تواند  بر سیاست های کالن نفت و گاز 

سایه بیاند ازد . 
 همانگونه که مستحضرید  د ر حوزه فعالیت های نفت 
و گاز د ر خلیج فارس، ایران با کمبود های جد ی د ر د و 
بخش د کل های حفاری ملکی و نیز شناورهای خد ماتی 
و پشتیبانی سکوهای د ریایی مواجه است که منجر به 
وابستگی کشور به خارج و پرد اخت هزینه های باالی 
اجاره و... ش�د ه اس�ت. با توجه به مسؤولیت شرکت 
نفت فات قاره ایران د ر این حوزه و ش�رایط موجود  
ناشی از تحریم ها، چه اقد امات و پیگیری هایی جهت 
توس�عه ناوگان د کل ها و شناورهای خد ماتی ملکی 

کشور صورت گرفته یا د ر د ستور کار است؟
ش��رکت نفت فالت ق��اره ایران با توجه ب��ه اصل 44 
قانون اساسي پیشنهاد  مي نماید  شرکتهاي کشتیراني 
و سرمایه گذاران ایراني که عالقمند  به سرمایه گذاري 
د ر بخش فراساحلي و پشتیباني سکوهاي نفتی هستند  

ش��رکت نفت فالت قاره ایران بعنوان مجری طرح توس��عه میاد ین نفتی د ریایی ایران د ر آب های خلیج فارس و د ریای عمان از مهمترین 
مجموعه های د ریایی کشور محسوب می شود . شاید  همین اهمیت بود  که باعث شد  اولین تغییر مد یریتی حوزه فراساحلی کشور د ر د ولت 
جد ید  متوجه این شرکت شود . اوایل مهرماه سال جاری، محمود  زیرکچیان زاد ه که از سال 85 مد یرعاملی شرکت نفت فالت قاره ایران را 
برعهد ه د اشت؛ با نظر وزیر نفت و با حکم رکن الد ین جواد ی، مد یرعامل شرکت ملی نفت ایران، برکنار و محمد باقر سلیمانی، مد یر تولید  شرکت 
نفت فالت قاره ایران، بعنوان سرپرست موقت این مجموعه نفتی منصوب شد . آنچه د ر پی می آید ، پاسخ های سرپرست شرکت نفت فالت 

قاره ایران است به پرسش های ویژه نامه.

شرکت نفت فالت قاره ایران
با توجه به اصل 44 قانون اساسي 

پیشنهاد  مي نماید  
شرکتهاي کشتیراني و سرمایه گذاران ایراني 

که عالقمند  به سرمایه گذاري د ر بخش 
فراساحلي و پشتیباني سکوهاي نفتی هستند  با 

نظارت و مطابق نیازهاي
شرکت نفت فالت قاره ایران

و استاند ارد هاي جهاني 
اقد ام به ساخت د کل و شناور نمایند 
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ب��ا نظارت و مطابق نیازهاي ش��رکت نفت فالت قاره 
ایران و اس��تاند ارد هاي جهاني اقد ام به ساخت د کل و 
شناور نمایند . مطمئنا با توجه به کمبود  د ر این بخش 
د ر صورت تامی��ن از طریق بازار د اخلي اقد ام به د ر به 
خد مت گرفتن و جایگزین نمود ن با مش��ابه خارجي 
صورت مي پذیرد . این ش��رکت از ش��ناورهای ساخت 
د اخل د ر خرمشهر، بوشهر و بند رعباس جهت ناوگان 
د ریایی خود  اس��تفاد ه کرد ه و د ر ح��ال انعقاد  قرارد اد  
ساخت یک د کل حفاری د ریایی با شرکت صد راست. 
ش��رکت نفت فالت قاره ایران د ر بومی سازی صنعت 

نفت د ریایی، نقش بی بد یلی د اشته است.
 با توجه به آغاز به کار د ولت جد ید ، مهمترین انتظارات 
شما د ر حوزه د ریایی و اقتصاد ی از د ولتمرد ان جد ید  

چیست؟
تقویت جایگاه شرکت ملی نفت ایران بعنوان شرکت 
م��اد ر وزارت نفت با اعتماد  به مد یران و کارشناس��ان 
باتجربه و د انش و صاحب نظر، تقویت س��اختارهای 
نفتی و واگذاری کارهای سیاس��ت گذاری، استراتژی 
و برنامه ریزی به ساختارهای رسمی نفت و مبتنی بر 
کارهای کارشناسی، د وری از ساختارهای غیررسمی 
و غیرحرفه ای، تفویض اختیار به شرکت های تولید ی، 
رفع معضل چالش ثروت انسانی، تد وین سیاست های 
مرتبط با تحریم و تورم، حمایت های جد ی و مؤثر د ولت 
و مجلس از سربازان خط مقد م تولید ، اصالح قوانین و 
مقررات، تسهیالت گمرکی و ایجاد  زیرساخت های مورد  

نیاز د ریایی از انتظارات اولیه از د ولت یازد هم است.
 با توجه به تأکید  د ولت جد ید  و شخص رییس جمهور 
بر واگذاری امور به انجمن های تخصصی و علمی، چه 
راهکارهایی را ب�رای ایفای نقش مؤثرتر انجمن های 
د ریایی )از جمله انجمن مهند سی د ریایی ایران( د ر 

این زمینه پیشنهاد  می کنید ؟
نقش انجمن مهند سي د ریایي ایران د ر پیشبرد  اهد اف 

کالن کشور بر کسي پوشید ه نیست به هر حال اد امه 
عملیات تولید  د ر این ش��رایط سخت با حمایت ها و 
کمک هاي این عزیزان میس��ر اس��ت. امید واریم این 
انجمن با ارائه پیشنهاد ها و راهکارهاي فني-مد یریتي 
د ر حوزه اجراي طرح ها و پروژه ها جهت بهبود  مستمر 

فرآیند هاي کاري نقش موثرتری ایفا نماید .
 آخرین روند  توس�عه میاد ین نفتی خلیج فارس را 

بطور خاصه اعام فرمایید .
طرح ها و پروژه هاي توسعه میاد ین نفتي شرکت نفت 
فالت قاره ایران وسیع بود ه و چند  طرح توسعه میاد ین 
 NGL ،رش��اد ت، هنگام، هند یجان، توسن، اسفند یار
خارگ و پروژه هاي ساخت و نصب سکوهاي سرچاهي 

است به شرح زیر مي باشد :
1- طرح توسعه مید ان رشاد ت: این طرح شامل 
سه پروژه عمد ه ساخت و نصب پایه سکوها، احد اث 
خط��وط لول��ه و کابل و س��اخت و نصب عرش��ه ها 
و پل ه��اي ارتباطي بود ه که د ر بخش پایه س��کوها 
همگي نصب ش��د ه و تحویل موقت گرد ید ه اند . د ر 
بخش لوله گذاري که پیش��رفت کل آن92/3 د رصد  
اس��ت، کلیه خط��وط لوله به ط��ول ۱۷۵ کیلومتر 
نصب ش��د ه و هم اکنون د ر مرحل��ه نصب رایزرها و 
اسپول ها بود ه و طبق برنامه تا پایان آبان ماه تکمیل 
و راه اند ازي خواهد  شد . د ر پروژه سوم نیز پیشرفت 
کار ۷۸/9 د رصد  بود ه و هم اکنون ساخت عرشه هاي 
مس��کوني و تولید  Q4 و P4 د ر یارد  ش��رکت صد را 
د ر حال انجام است. ضمناً عرشه سکوهاي سرچاهي 
W0 و W4 و F4 نیز قباًل د ر د ریا نصب شد ه اند . الزم 
به ذکر است با راه اند ازي کامل طرح د ر سال ۱393 
ظرفیت تولید  نفت از این مید ان به ۶۵ هزار بش��که 

د ر روز افزایش خواهد  یافت.
2- طرح توس�عه مید ان هنگام: فاز اول این طرح 
به منظور تولید  20 هزار بش��که نفت د ر روز و بخش 

زود هن��گام فاز د وم آن با هد ف ایجاد  ظرفیت تولید  تا 
سقف 30 هزار بشکه د ر روز به بهره برد اري رسید ه اند . 
پیش��رفت کل طرح هم اکنون ۸۱/۵ د رصد  است و بر 
اس��اس برنامه ریزي هاي انجام ش��د ه، با اجراي پروژه 
افزایش ظرفیت واحد  بهره برد اري قش��م تا پایان سال 
جاري، ظرفیت تولید  نفت از مید ان به حد ود  4۵ هزار 
بشکه د ر روز خواهد  رسید . ضمناً کل عملیات اجرایي 
طرح نیز با تکمیل بخش د ریایي و نیروگاه قش��م د ر 

سال ۱393 خاتمه خواهد  یافت.
3- پروژه توس�عه مید ان هند یجان: پیش��رفت 
کل این پروژه که ش��امل س��اخت و نصب د و سکوي 
س��رچاهي HD7 و HD8 است به میزان ۵9/۶ د رصد  
مي باشد . پایه سکوها د ر د ریا نصب شد ه و عرشه ها د ر 
حال ساخت مي باشد  و امید  است که د ر سال ۱393 د ر 
د ریا نصب شد ه و به بهره برد اري برسند . با بهره برد اري از 
این پروژه ظرفیت تولید  مید ان به میزان 29 هزار بشکه 

د ر روز افزایش خواهد  یافت.
4- طرح توسعه مید ان توسن: قرارد اد  طرح توسعه 
مید ان توسن جهت ایجاد  ظرفیت تولید  نفت تا سقف 
2۵ هزار بش��که د ر روز د ر حال واگ��ذاري به قرارگاه 

سازند گي خاتم االوصیا به صورت بیع متقابل است. 
5- طرح توسعه مید ان اسفند یار: این طرح جهت 
تولید  ۱2 هزار بش��که نفت د ر روز از مید ان د ر مرحله 
پیگیري جهت واگ��ذاري به صورت بی��ع متقابل به 

شرکت هاي ذیصالح است.
 6- طرح NGL خارگ: هد ف از این طرح، فرآورش 
روزان��ه ۶00 میلیون فوت مکع��ب گاز همراه و ایجاد  
ظرفیت تولید  4۶۵ میلیون فوت مکعب اتان و متان، 
۵0 هزار بش��که مایع��ات و میعان��ات گازی و ۱۸00 
تن گوگرد  اس��ت. این طرح تاکنون حد ود  ۶0 د رصد  

پیشرفت د اشته است.
7-پروژه هاي ساخت و نصب سکوهاي سرچاهي: 
آخری��ن وضعیت هر کد ام از ای��ن پروژه ها به قرار زیر 

است:
F18: پیشرفت فیزیکي ۱۷ د رصد ، ظرفیت تولید  قابل 
افزای��ش ۱2 هزار بش��که د ر روز و پیش بیني تکمیل 

کامل پروژه د ر نیمه د وم ۱393 است.
D22: پیشرفت فیزیکي ۱۱/2 د رصد ، ظرفیت تولید  
قابل افزایش ۱4 هزار بشکه د ر روز و پیش بیني تکمیل 

کامل پروژه د ر نیمه د وم ۱393 است.
A20&21: پیش��رفت فیزیکي ۱۱/3 د رصد ، ظرفیت 
تولید  قابل افزایش ۱۶ هزار بشکه د ر روز و پیش بیني 

تکمیل کامل پروژه د ر نیمه د وم ۱393 مي باشد .
S1: پیشرفت فیزیکي 2/۱ د رصد ، ظرفیت تولید  قابل 
افزایش ۱0 هزار بشکه د ر روز و پیش بیني زمان تکمیل 

کامل پروژه د ر نیمه اول سال ۱394 است.
F19: پ��روژه هم اکن��ون د ر مرحله مناقص��ه بود ه و 
پیش بیني مي گرد د  که د ر نیمه د وم سال جاري آغاز و 
د ر نیمه اول سال ۱394 تکمیل و به بهره برد اري برسد . 
ب��ا راه اند ازي پروژه ظرفیت تولید  روزانه نفت از مید ان 

۱2 هزار بشکه افزایش خواهد  یافت.
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تحریم ها فعالیت در آب های عمیق را کند کرد
علی اصولی، مدیرعامل نفت خزر:

 با توج�ه به آنکه د ر آس�تانه پانزد همین همایش 
صنایع د ریای�ي قرار د اری�م، مهمترین چالش هاي 

کنوني صنعت د ریایي را چه مي د انید  ؟ 
بنظر اینجانب مهمترین چال��ش صنعت د ریایي با 
توجه به پتانسیل هاي بس��یار زیاد  نهفته د ر کشور، 
ند اش��تن متولي اصلي و انجام کارهاي موازي بسیار 
د ر این حوزه اس��ت که د ر ش��رایط تحریم حاکم بر 
این صنعت سبب هرزروي فرصت هاي بسیاري شد ه 
است و صنعت نفت بعنوان بهره برد ار فقط می تواند  
اطمین��ان خود  را به صنعت د اخل��ي د ر این زمینه 
بیش��تر کند  و فرصت هاي بیشتري را براي رشد  د ر 

اختیار این صنعت قرار د هد .
 تحریم های بین المللی علیه ایران د ر یکسال گذشته 
د ر حوزه های مختلف بویژه نفت و د ریایی توس�عه و 
تش�د ید  یافته است. این موضوع تا چه حد  توانسته 

فعالیت های آن شرکت را تحت تأثیر قرار د هد ؟
متأسفانه تحریم ها باعث کند ي کار مخصوصا د ر زمینه 
تأمین کاال و تجهیزات و تأمین نیروي متخصص د ر 
زمینه ه��اي خاص )که اصلي ترین چالش حفاري د ر 
آب هاي عمیق است( شد ه است و برخي سازمان هاي 
د اخلي نیز شرایط خود  تحریمی  را نیز هموار کرد ه اند .

   از س�وی آن ش�رکت د ر یکس�ال گذش�ته چه 
ظرفیت سازی هایی جهت تقویت توان د اخلی بویژه 
د ر بخش ساخت شناور و سازه های د ریایی صورت 

گرفته و یا د ر د ستور کار است؟ 
کلی��ه د س��تورکارهاي س��اخت ش��ناور و طراحي 
مفهومی مورد  نیاز این شرکت به صنایع د اخلي ثبت 

سفارش شد ه اند .

 با توجه به فعالیت مجموعه هایی چون صد را، صنایع 
د ریایی ش�هید  تمجید ی و برخی کشتی س�ازی های 
خصوصی د ر ش�مال کش�ور آیا پروژه های جد ید ی از 
سوی شرکت نفت برای این صنایع تعریف شد ه است؟

بله. ساخت یک فروند  شناور جستجو و نجات و نیز 
د و فروند  شناور چند  منظوره لنگراند از د ر د ستور کار 
ش��رکت صد را د ر شمال کشور و س��اخت د و فروند  
شناور آالیند ه پاکساز فراساحلي د ر د ستور کار صنایع 
شهید  تمجید ي قرار گرفته است. همچنین تفاهمنامه 
ساخت سکوي د وم و نیز شناور FPSO نیز با شرکت 

صد را امضاء شد ه است.
 د ر زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی چه اقد اماتی از 

سوی شرکت انجام گرفته است؟
د ر زمینه پژوهشي و تحقیقاتي این شرکت با محور 
قرار د اد ن د انشگاه هاي کشور پروژه هاي متعد د ي از 
قبیل طراحي مفهومی شنارو ها، مد لسازي امواج د ریاي 
خزر با استفاد ه از بویه موج نگار، مد لسازي امواج د ریاي 
خزر با استفاد ه از د اد ه هاي هواشناسي، مد لسازي نحوه 
انتشار آلود گي د ر غالب پروژه اي به نام »طرح جامع 
مبارزه و جمع آوري آلود گي هاي نفتي د ریاي خزر« و 
چند ین پروژه د ر زمینه اکتشافي، حفاري و... تعریف 

و اجرا کرد ه است.
 ب�ا توجه به آغ�از به کار د ول�ت جد ید ، مهمترین 
انتظ�ارات ش�ما د ر ح�وزه د ریای�ی و اقتص�اد ی از 

د ولتمرد ان جد ید  چیست؟
ساد ه س��ازي آیین نامه هاي متعد د  و د س��ت وپاگیر که 
بسیاري از آنها د ر حوزه د ریایي تعریف نشد ه اند  و تطابق با 
این آیین نامه ها بسیاري از فعالیت هاي شرکت نفت خزر 

را که عمد تا د ر د ریا انجام می پذیرد ؛ طوالني کرد ه است.
 با توجه به حضور مهند س زنگنه د ر وزارت نفت و 
تأکید  ایشان بر اولویت د اشتن 5 فاز پارس جنوبی، 
وضعیت پروژه های د ریای خزر به چه صورت است؟

د ر حال حاضر اس��تراتژي هاي جد ید  وزارت نفت د ر 
حوزه د ریاي خزر حول مح��ور تجاري بود ن مخزن 

سرار جنگل است.
 با توجه به تأکید  د ولت جد ید  و شخص رییس جمهور 
بر واگذاری امور ب�ه انجمن های تخصصی و علمی، 
چ�ه راهکارهایی را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمن 

مهند سی د ریایی ایران  پیشنهاد  می کنید ؟
الزم اس��ت که انجمن مهند س��ي د ریای��ي از حالت 
کلیشه اي و تکراري خارج شود  و با توجه به اولویت هاي 
این حوزه گام هایي را جهت حل مش��کالت کش��ور 
بصورت غیرشعاري و اجرایي انجام د هد . فرضا حوزه 
نگهد اري و تعمیرات با توجه به پتانسیل هاي موجود  
کشور  )ناوگان کشتیراني جمهوري اسالمي، ناوگان 
شرکت ملي نفتکش، ناوگان نفت خزر و سایر حوزه هاي 
فعال د ر این زمینه( موضوعي اس��ت که با عنایت به 
استاند اد ها و الزامات موجود  د ر این خصوص از اهمیت 
باالیي برخورد ار بود ه و همواره صنعت د ریایي کشور از 
آن غافل است و همانند  حوزه ساخت و طراحي، برنامه 
مد وني د ر این خصوص وجود  ند ارد . انجمن مهند سي 
د ریایي می تواند  با طرح موضوعات اینگونه د ر جامعه 

متخصصین کشور نقش سازند ه تري را ایفا کند .
 مهمتری�ن اولویت های پیش�نهاد ی ش�ما جهت 
بررس�ی د ر کمیته های تخصصی انجمن و طرح د ر 

قطعنامه پایانی همایش جهت پیگیری چیست؟
الف- همانگونه که د ر بند  ۱ اش��اره شد ، هم اند یشي 
متخصصین حوزه صنایع د ریایي د ر ارائه راهکار براي 
نحوه متمرکز کرد ن فعالیت هاي د ریایي و مشخص 
ک��رد ن متولي اصلي و تصمیم گی��ر د ر این حوزه )با 
عنایت به اینکه د ر حال حاضر س��ازمان هاي مختلف 
از جمله انجمن مهند سي د ریایي، شورایعالي صنایع 
د ریایي، سازمان بناد ر و د ریانورد ي، کشتیراني جمهوري 
اسالمی ، معاونت پروژه هاي خاص ریاست جمهوري 
و .... هرکد ام خ��ود  را د ر این زمینه متولي می د انند ( 

می تواند  بصورت اولویت هاي مهم تلقي شود .
ب - با عنایت به چالش هاي بسیار زیاد  د رحوزه آب هاي 
عمیق وارد  شد ن متخصصین بصورت جد ي د ر این 
حوزه و ایفاي نقش ملموس تر از نظر این شرکت د اراي 

اهمیت است.
ج- با عنایت به مشکالتي که از بابت تحریم به کشور 
تحمیل شد ه، تسهیل و هماهنگي سازمان هاي ذیربط 
جهت جلوگیري از خود تحریمی  نیز می تواند  بعنوان 

اولویت ویژه تلقي شود .

با گذش��ت بیش از 18 ماه از دس��تیابی ایران به منابع نفتی دریای خزر، علی اصولی، مدیرعامل 
شرکت نفت خزر در پاسخ به پرسش های ویژه نامه همایش از مشکالت مختلف این شرکت در ابعاد 

تخصصی و مالی برای تداوم این روند و توسعه فعالیت های اکتشافی و صنعتی سخن می گوید. 
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مشتری پروپاقرص دکل های ساخت داخل هستیم
هدایت اهلل خادمی، مدیرعامل حفاری شمال:

 ب�ا توجه به آنکه د ر آس�تانه پانزد همین همایش 
صنای�ع د ریایي قرار د اری�م، مهمترین چالش هاي 
کنوني صنعت د ریایي را چه مي د انید  و صنعت نفت و 
گاز بعنوان یکی از مهمترین بهره برد اران این حوزه، 
چه نقشی د ر جهت توسعه این صنعت می تواند  ایفا 

کند ؟
چنانچ��ه همگان آگاهی د ارند  راه ها عموما و راه های 
د ریای��ی خصوصا یکی از ابزار اصلی توس��عه د ر هر 
کش��وری هس��تند  زیرا که کلیه اد وات، تجهیزات و 
ماشین آالت سنگین از طریق د ریا حمل و به مقصد  
رساند ه می ش��وند . پس تحریم شرکت  ها و خطوط 
کشتیرانی که نسبت به حمل ماشین آالت و تجهیزات 
به کشور جمهوری اسالمی  از طرف قد رت های بزرگ 
غربی می تواند  مشکالتی را بطور عموم فراهم سازد . 
نقش ش��رکت  های نفتی و گازی بویژه شرکت  های 
حفاری د راین برهه از زمان توسعه عملیات حفاری و 
فراهم کرد ن مقد ار هرچه بیشتر نفت، گاز و میعانات 
نفتی برای صاد رات است که بتوان از طریق ارز حاصل 
از این صاد رات نسبت به توسعه خطوط حمل ونقل 
د ریایی، بناد ر و شیپ یارد  های تعمیراتی شناور های 
د ریایی از جمله د س��تگاه های حفاری د ریایی اقد ام 

کرد .
 تحریم ه�ای بین المللی علیه ایران د ر یکس�ال 

گذشته د ر حوزه های مختلف بویژه نفت و د ریایی 
توسعه و تش�د ید  یافته اس�ت. این موضوع تا چه 
ح�د  توانس�ته فعالیت ه�ای آن ش�رکت د ر حوزه 
حفاری د ریایی را تحت تأثیر قرار د هد  و آیا مراکز و 
سازمان های د ولتی جهت عبور موفق از این شرایط 

همکاری الزم را با آن شرکت د اشته اند ؟
بله. سؤال شما کامال صحیح است؛ ولی شرکت  های 
نفتی با توجه به فراز و نشیب  های سی سال گذشته د ر 
رابطه با تحریم  های اقتصاد ی از طرف د ولت  های غربی 
و تجارب حاصل د ر این مد ت همواره راه هایی را برای 
مقابله با اینگونه تحریم  ها یافته و مقابله الزم را انجام 
می د هد ، البته تحریم  ها د ر رابطه با توس��عه توانسته 
چرخ حرکت توسعه شرکت  های نفتی را کند  کند ؛ 
ولی هرگز نتوانسته آنها را متوقف سازد . د ر رابطه با 
قسمت د وم سؤالتان چنانچه همگان می د انند  قوانین 
و مقررات بانکی، گمرکی و... که بیشتر شرکت  های 
صنعتی از جمله ش��رکت  های نفتی با آنها سروکار 
د ارند ، عمد تا مربوط به س��الیان د راز پیش است که 
بحث تحریم  ها نبود ه و اگر هم وجود  د اش��ته، بسیار 
کند  و ناکارآ بود ه اس��ت. بنابراین، با وضعیت شد ید  
تحریم  های فعلی این مقررات و ضوابط کمی  د ست 
و پاگیر هستند  و برای پیشبرد  اهد اف عالیه مملکت 

بایستی بازبینی های الزم د ر آنها بعمل آید .

 مسؤوالن کش�ور از تحریم بعنوان فرصتی برای 
افزای�ش ت�وان د اخلی ی�اد  می کنند . از س�وی آن 
شرکت د ر یکسال گذشته چه ظرفیت سازی هایی 

جهت تقویت توان د اخلی صورت گرفته است؟
همین طور که شما می فرمایید  هر پد ید ه ای د ارای د و 
وجه است؛ فرصت و تهد ید . تحریم ها هم جزء همان 
پد ید ه های د ووجهی هس��تند  که با اتکاء به خد اوند  
متعال صنایع نفت از جمله صنعت حفاری توانسته 
تهد ید  ها را به فرصت تبد یل کند  و با استفاد ه از توان 
د اخلی نسبت به ساخت قطعات ید کی، تجهیزات و 
اد اوات اقد ام کند . د ر همین زمینه، ش��رکت حفاری 
ش��مال با استفاد ه از صنعتگران د اخلی خود  نسبت 
به س��اخت د و تجهی��ز پیچید ه و انحص��اری مانند  
صند لی تمام اتوماتیک و د یجیتالی حفار د ستگاه های 
نیمه ش��ناور د ریایی و د ریل واچ اقد ام کند  و ساخت 
آنها را با موفقیت به پایان برساند که هر د و این تجهیز 
د وران آزمایش��ی خود  را پش��ت س��ر گذاشته و د ر 
د ستگاه های حفاری د ریایی و خشکی بصورت د ائمی 

 به کار گرفته شد  ه اند .
 شرکت حفاری ش�مال طی سال گذشته نسبت 
ب�ه ورود  د و د کل حف�اری د ریایی ملک�ی خود  به 
خلیج فارس اقد ام کرد  و جنابعالی از امضای قراد اد  
ساخت 4 د کل د یگر از خارج خبر د اد ه اید . با توجه 
به ثبت اختراع و کسب استاند ارد های الزم از سوی 
ش�رکت هایی چون ص�ف برای س�اخت د کل های 
د ریایی و وجود  پروژه های باتکلیف س�اخت د کل 
د ر د اخ�ل، آیا آن ش�رکت برنام�ه ای جهت تأمین 
بخشی از ناوگان خود  توسط سازند گان د اخلی د ارد  
و آیا مذاکراتی د ر زمینه تعریف س�فارش و تأمین 
مالی پروژه های س�اخت د کل د ر د اخل با مسؤوالن 
وزارتخانه های نفت، صنعت و.. صورت گرفته است؟

بله. کامال د رست است. ما د و د ستگاه حفاری د ریایی 
طی د و سال گذشته وارد  آب های ایران )خلیج فارس( 
کرد ه ایم که با موفقیت د ر میاد ینی که از قبل توسط 
کارفرما مشخص شد ؛ نصب، راه اند ازی و به کار گرفته 
شد ند  و با توجه به نیاز مملکت بویژه به د ستگاه های 
حفاری د ریایی جهت توسعه میاد ین مشترک د ر خلیج 
فارس د ر رابطه با ساخت چهار د ستگاه د یگر مذاکرات 
جد ی بعمل آمد ه است و حتی اسناد  اولیه قرارد اد  این 
چهار د ستگاه نیز تهیه شد ه که د ر صورت تأمین ارز 
مورد  نیاز از طرف صند وق توسعه ملی و فاینانس از 
طرف بانک  های د اخلی به امید  خد ا قرارد اد  آنها نهایی 
خواهد  شد . اما راجع به ساخت د اخل طی سال های 
گذشته با شرکت  ها و سازمان های مختلف د اخلی، 
بخش خصوصی و د ولتی بار ها د ر جلس��ات ساخت 
د اخل شرکت کرد ه و از پیشنهاد ها آنها نیز استقبال 

شرکت حفاری شمال در ماه های اخیر به دلیل خرید چندین دستگاه دکل حفاری دریایی از چین و 
برخی مصاحبه ها و اظهارنظرهای مدیرعامل آن مبنی بر نفی و انکار توان ساخت دکل های دریایی 
در داخل مورد انتقاد فعاالن صنعت دریایی کشور قرار داشته است. با این حال، هدایت اهلل خادمی، 
مدیرعامل حفاری شمال، در گفت وگو با ویژه نامه همایش صنایع دریایی به صراحت تأکید دارد: 
»در صورتی که هر تعداد دستگاه حفاری دریایی و خشکی از طرف هر ارگان و شرکتی که ساخته 
شود، یکی از خریداران پروپاقرص آنها شرکت حفاری شمال است«. وی در این مصاحبه همچنین 

خواستار توجه ویژه همایش صنایع دریایی به بحث آلودگی های نفتی در دریای خزر شده است.
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کرد ه ایم و هم اکنون نیزاعالم می کنیم د ر صورتی که 
هر تعد اد  د ستگاه حفاری د ریایی و خشکی از طرف 
هر ارگان و شرکتی که ساخته شود ، یکی از خرید اران 

پروپاقرص آنها شرکت حفاری شمال است.
 آخرین وضعی�ت پروژه های حف�اری د ریایی آن 
ش�رکت به چه صورت اس�ت و قرار اس�ت د ر چه 

میاد ین جد ید ی حضور یابید ؟
به د لیل محرمانه بود ن اکثر پروژه های این شرکت از 

ارائه پاسخ معذوریم.
 ب�ا توجه ب�ه آغاز به کار د ول�ت جد ید ، مهمترین 
انتظ�ارات ش�ما د ر ح�وزه د ریایی و اقتص�اد ی از 

د ولتمرد ان جد ید  چیست؟
ما از د ولت »تد بیر و امید « توقع د اریم که بر اس��اس 
برنامه توسعه ای پنجم جمهوری اسالمی  نسبت به 
چاه های مورد  نیاز و پیش بینی شد ه بویژه د ر منطقه 
پارس جنوبی و سایر میاد ین مشترک سازوکار الزم 
را فراهم کند  و با ایجاد  تس��هیالت مالی د ر رابطه با 
افزایش ناوگان د ریایی شرکت  های حفاری توانمند  
امکان د س��تیابی مملکت را نسبت به سهم خود  از 

میاد ین مشترک نفت و گاز فراهم کند .
 با توجه به تأکید  د ولت جد ید  و شخص رییس جمهور 
بر واگذاری امور به انجمن های تخصصی و علمی، چه 
راهکارهایی را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمن های 
د ریایی )از جمله انجمن مهند سی د ریایی ایران( د ر 

این زمینه پیشنهاد  می کنید ؟
- جلب و تش��ویق سازمان ها، ارگان ها و شرکت  های 
د ریایی فع��ال د ر حوزه های مختلف د ریایی ، جهت 

حض��ور و ش��رکت د ر انجمن مهند س��ی د ریایی و 
کمیته  های وابسته به آن

- ایجاد  کارگروه های تخصصی د ر انجمن مهند سی و 
استفاد ه از نفرات نخبه و تأثیرگذار د ر آن

- ایجاد  روابط تنگاتنگ با د س��تگاه های حاکمیتی، 
شورایعالی صنایع د ریایی و فراکسیون بناد ر و صنایع 

د ریایی مجلس شورای اسالمی
 - جلسات هم اند یشی و تصمیم گیری با مد یران ارشد  

ارگان های د ریایی
- د ریافت و تحلیل پیش��نهاد  ها و د رخواس��ت های 
صنفی د س��تگاه ها و ارگان های د ریایی، طرح آن د ر 
کارگروه های تخصصی، تهیه د ستور کار و روند  بررسی 
آنها جهت تصویب د ر شورایعالی صنایع د ریایی و یا 
اعالم به فراکس��یون بناد ر و صنایع د ریایی مجلس 

شورای اسالمی
- حض��ور و ی��ا برپایی جلس��ات مش��ترک انجمن 
مهند سی د ریایی با نهاد  های حاکمیتی، شورایعالی 

صنایع د ریایی و مجلس شورای اسالمی
- برپایی مد اوم همایش ها، نمایشگاه ها و سمینار های 
د ریایی و د عوت از مد یران سیاسی و اقتصاد ی مرتبط 

با حوزه د ریا
- ارائه مشاوره، پیش��نهاد ها و راهکار های متناسب 
د ر رابطه با تد وین سیاس��ت های کلی د ر حوزه د ریا، 
برنامه ریزی ها، تد وین اس��ناد  راهب��رد ی و حتی د ر 
زمینه بکارگیری افراد  د ر مناصب حساس حاکمیتی  

مرتبط با بخش د ریا و...
- حضور و تالشی پرثمرتر د ر آشنایی بیشتر جامعه با 

بخش د ریا و صنایع د ریایی 
* مهمترین اولویت های پیش�نهاد ی ش�ما جهت 
بررس�ی د ر کمیته های تخصصی انجمن و طرح د ر 

قطعنامه پایانی همایش جهت پیگیری چیست؟
مهمترین اولویت پیشنهاد ی شرکت حفاری شمال به 
کمیته های تخصصی انجمن برای طرح د ر قطعنامه 
پایانی همایش حفظ محیط زیست د ریا ها است. د ر 
این راستا، د ریای خزر د ر شمال ایران از اهمیت ویژه 
برای کشور ما برخورد ار است؛ چرا که سالیانه هزاران 
گرد ش��گر ایرانی از این س��واحل استفاد ه می کنند . 
باارزش ترین ذخایر ماهیان خاویاری د ر د ریای خزر 
پ��رورش می یابند  ولی متأس��فانه عوامل گوناگونی 
محیط زیس��ت حوزه د ریای خزر را هد ف گرفته که 
د ر این خصوص میت��وان به منابع آلود ه  کنند ه ذیل 

اشاره کرد : 
* آلود گی ناشی از منابع مستقر د ر خشکی 

* آلود گی ناشی از حفاری د ر د ریا 
* آلود گی ناشی از تخلیه مواد  زاید  و سمی 

* آلود گی ناشی از کشتی  ها  
خزر با تنوع زیستی منحصر به فرد ، تاالب  های بی نظیر، 
جنگل ه��ای اس��تثنایی حاش��یه آن، رود خانه  های 
گوناگون زیر فشار تهد ید ات روز افزون و چالش  های 
متعد د  زیست محیطی قرار گرفته است، ذخایر غنی 
منابع نفت و گاز د ریای خزر شرکت  های چند ملیتی و 
عظیم نفتی را  برای استخراج، ذخیره سازی و انتقال 
آن به ب��ازار فروش، خطر مضاعف برای آلود گی این 

د ریا است.
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تیم تخصصی برای واگذاری کشتی سازی ها تشکیل شود
گفت وگو با حمید رضاییان اصل، مدیرعامل ایزوایکو

 آق�ای مهند س! ب�ا توجه به آغاز ب�ه کار د ولت 
یازد هم و تشکیل کابینه مهمترین انتظارات شما 
بعنوان مجموعه ای بزرگ د ر صنعت د ریایی کشور 

از د ولتمرد ان چیست؟
ب��ا توجه به آنکه د ولت یازد هم به تازگی تش��کیل 
ش��د ه، طبعا باید  به مس��ؤوالن آن فرصت د اد  تا 
بتوانند  د ر حوزه های مختلف فعالیت خود  را آغاز 
کنند  و س��پس د ر مورد  عملکرد ها قضاوت کرد . 
اما نکت��ه مثبتی که تاکنون د ر ای��ن د ولت د ید ه 
شد ه؛ حضور افراد  توانمند ، باتجربه و متخصص د ر 
سطح وزارتخانه ها و د ستگاه های اجایی است. د ر 
د س��تگاه های مرتبط با صنایع د ریایی و فراساحل 
یعنی وزارتخانه های صنعت، معد ن و تجارت و نفت 
نیز اکثراً افراد  حرفه ای و د ارای سابقه و شناخت الزم 
از بخش د ریایی مسؤولیت ها را برعهد ه گرفته اند  که 
این امر، چش��م اند از روشنی را د ر این بخش ایجاد  
می کند . اما انتظارات صنایع د ریایی از د ولت جد ید  
طبعا همان موارد ی است که قبال وجو د اشته است. 
یعنی، حمایت های الزم از این صنعت، اختصاص 
منابع مال��ی و بویژه پیگیری جد ی تر برای اجرای 
قوی قانون توس��عه و حمای��ت از صنایع د ریایی؛ 
بط��وری که د ر نتیجه آن، بخش خصوصی بتواند  
به صورت حرفه ای و واقعی وارد  این صنعت شود . 
د ر واقع، بد ون حمایت های مختلف بانکی، گمرکی 

و ارائه تسهیالت نمی توان صنعت د ریایی را رونق 
بخش��ید . چرا که اعد اد  و ارقام د ر صنعت د ریایی 
بسیار د رشت است. ارزش یک شناور بزرگ حد اقل 
۵0 میلیارد  تومان است. طبعا هزینه سفارش چنین 
شناورهایی از طریق تسهیالت باید  به مشتری های 
ما پوشش د اد ه شود . د ر واقع، کارفرمایان باید  مورد  
حمایت واقع ش��وند  تا کش��تی د ر د اخل ساخته 
شود . اگر به سفارش د هند گان کمک شود ، عمالً به 
کشتی سازی و قطعه ساز کمک خواهد  شد ؛ چرا که 
س��فارش ها متوجه د اخل می شود . د ر حال حاضر 
و با توجه به تحریم ه��ا و محد ود یت های موجود ، 
مجموعه های بزرگ کشتیرانی نیازهایی د ارند  که 
باید  برای رفع آنها تد بیر الزم از س��ویس د ولت و 
مس��ؤوالن صورت گیرد  تا این مجموعه ها امکان 
سفارش به صنایع د اخلی را پید ا کنند . د ر کنار این 
امر، برای ساماند هی صنایع د ریایی نیاز به فعالیت 
متمرکز وجود  د ارد . مس��ؤوالن کشور از سطح باال 
باید  تصمیم بگیرند  که ساخت د ر د اخل نظام مند  
ش��وند  و کارها د ر د اخل انجام گیرد  ت��ا بازار کار  

صنایع د ریایی حفظ شود .
 یک�ی از چالش های مجموعه ایزوایکو و صنایع 
د ریایی کشور مس�أله واگذاری هاس�ت. ارزیابی 
ش�ما از روند  واگذاری صنای�ع د ریایی د ولتی د ر 

سال های اخیر چیست؟

به موضوع حساس��ی اش��اره کرد ید . طبع��ا ما با 
خصوصی س��ازی د رست مش��کلی ند اریم. بحث 
منتقد ان واگذاری ها این اس��ت ک��ه د ر حوزه ای 
تخصصی مانند  کشتی ، واگذاری مجموعه ها باید  
حتماً به شکل تخصصی باشد  و افراد ی شرکت ها 
و صنایع د ریای��ی را د ر اختیار گیرند  که اهلیت و 
انگیزه الزم برای فعالیت د ر این بخش را د اش��ته 
باشند . د ر واقع، خصوصی سازی می تواند  فرصتی 
برای ارتقای صنعت د ریایی د ر کش��ور باش��د ؛ اما 
واگذاری غیرتخصصی باعث می ش��ود  این فرصت 
به تهد ید  تبد یل ش��ود . این مس��اله ای اس��ت که 
حتما باید  مورد  توجه س��ازمان خصوصی س��ازی 
قرار گیرد  که کشتی سازی یکی از تخصصی ترین 
فرآیند های صنعتی و مد یریتی است که بی توجهی 
به آن هزینه ها و سرمایه گذاری های گسترد ه ای را 
به نابود ی می کشاند . متأسفانه، واگذاری هایی که 
تاکن��ون صورت گرفته مبنای تخصصی ند اش��ته 
اس��ت. چنانکه د ر همین س��ال جاری، مشاهد ه 
شد  که واگذاری کشتی س��ازی صد راامید  چابهار 
موف��ق نبود  و بع��د  از واگذاری، به ج��ای رونق و 
پویایی مجموعه شاهد  تعطیلی آن بود یم. بنابراین، 
برای واگذاری کشتی س��ازی ها الزم است که تیم 
تخصصی د ر سازمان خصوصی سازی شکل گیرد . 
چ��را که تنها د ر ص��ورت حضور بخش خصوصی 
واقعی است که صنعت د ریایی د ر کشور پیشرفت 

خواهد  کرد .
 رون�د  پروژه ه�ای س�اخت و تعمیر کش�تی و 
س�ازه های د ریای�ی د ر ایزوایکو طی یک س�ال 
گذش�ته به چه صورت بود ه و چه اقد اماتی برای 
اتم�ام پروژه های ناتمام و د ریافت س�فارش های 

جد ید  صورت د اد ه اید ؟
ب��ه نظر من، د ر حال حاضر وج��ود  توانمند ی د ر 
مجموع��ه ایزوایکو برای اجرای پروژه های مختلف 
ساخت و تعمیر شناور و سازه های د ریایی برای همه 
اثبات ش��د ه است. د ر د و سال گذشته، تیم حاضر 
د ر ایزوایکو توانمند ی و تخصص خود  را نشان د اد ه 
اس��ت. د ر این مد ت، ۸ تا 9 فروند  شناور تکمیل 
وتعیین تکلیف شد ه اند  و د یگر توان فنی مجموعه 
د ر بخش نفت و کشتی سازی جای بحث ند ارد . د ر 
واقع، بحث امروز س��ازوکار  حمایت از این صنعت 
اس��ت. ما د ر این مد ت، همه تعه��د ات باقیماند ه 
از س��ال های قبل از جمله کش��تی های کانتینربر 
ایران-ش��هرکرد  و ایران-کاشان را عملی کرد ه ایم 
و تنها بحث کش��تی نفتکش فرآورد ه بر ماند ه که 
۷ تا ۸ د رص��د  کار باقی ماند ه که نیاز به حمایت 
مالی د ارد . بنابراین، این تیم مسیر اجرای تعهد ات 

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو( بعنوان بزرگترین مجموعه کشتی سازی 
کشور در یکس��ال گذشته نیز همچون همیشه با حاشیه ها و مشکالتی انباشته مواجه بود. این 
مجموعه گرچه توانست پروژه های مهمی چون تحویل و به آب اندازی دو کشتی کانتینربر و تعمیر 
نخستین دکل حفاری دریایی در داخل را به انجام برساند؛ اما بدهی های 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 گفت وگو با مهندس حمید رضاییان اصل، مدیرعامل 

ایزوایکو، از وضعیت این مجموعه و صنعت دریایی کشور پرسیده ایم.
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را پیش رفته، اما اگر حمایت نش��ود  د چار چالش 
خواهد  شد . این حمایت ها هم از طرف کارفرمایان 
از طریق تعری��ف پروژه های جد ید  و تزریق منابع 
مال��ی صورت گیرد  و ه��م کمک های مالی د ولت 

برای اتمام پروژه های ناتمام د وره های قبل.
 د ر ماه های اخیر بحث ساخت د کل های د ریایی 
د ر د اخل بار د یگر مطرح ش�د ه است. با توجه به 
آنکه یکی از پروژه های ایزوایکو د ر س�ال جاری، 
بحث تعمیر د کل د ریایی ش�هید  مد رس بود ؛ آیا 
این مجموعه توان الزم برای ورود  به بخش ساخت 

را هم د ارد ؟ 
ما تعمیر د کل را خیلی خوب شروع کرد یم و پروژه 
تعمیرات��ی د کل مد رس را طب��ق تعهد ات پیش 
برد یم. د ر جریان اجرای پروژه، بخش هایی به کار 
اضافه ش��د  و شرکت  ملی حفاری توان ما را تایید  
کرد ه اس��ت. د ر مورد  بحث ساخت د کل د ریایی 
هم اینطور نیست که نتوانیم بسازیم. اینکه گفته 
شود  ساخت د کل د ریایی صرفا سازه آن نیست و 
تجهیزات مختلفی نیاز د ارد  که امکان ساخت آن د ر 
د اخل وجود  ند ارد  و بنابراین، نباید  د ر د اخل د کل 
ساخت؛ اصال قابل توجیه نیست. د ر هیچ جای د نیا 
و از جمل��ه یارد های چینی، صفر تا صد  تجهیزات 
و قطعات د کل  از جمله موتور، ژنراتور و... د ر یارد  
ساخته نمی ش��ود ؛ بلکه از شرکت های متخصص 
س��اخت آن تجهیزات تأمین و خرید اری می شود . 
بنابراین، باید  اعالم کنم ما د ر مجتمع ایزوایکو د ر 
مورد  س��اخت د کل های حفاری د ریایی و خشکی 
اد عای ج��د ی د اریم و باور د اریم که با همکاری و 
هم افزایی شرکت های حفاری می توانیم وارد  حوزه 
س��اخت د کل های د ریایی هم بشویم. البته، ورود  
س��ازند گان د اخلی به این حوزه، نیازمند  حمایت 

جد ی د ولت و سرمایه گذاری الزم است.
 با شرکت حفاری ش�مال هم تاکنون مذاکره ای 

د راین باره د اشته اید ؟
تاکنون همکاری ها و مذاکرات ما با عزیزان شرکت 
مل��ی حفاری بود ه اس��ت که خوش��بختانه توان 
مجموعه د ر بخش تعمیرات را نیز تأیید  کرد ه اند . 
اگر مد یرعامل و مسؤوالن شرکت حفاری شمالهم  
به ما مراجعه کنند ، آماد گی د اریم توانمند ی های 
خود  را برای س��اخت و تعمی��ر د کل های حفاری 
د ریایی و خشکی به آنها معرفی کنیم.د ر همین جا 

نیز رسما از مد یران محترم این شرکت برای بازد ید  
از یارد  ایزوایکو و معرفی توانمند ی های فنی، نیروی 
انس��انی و طراحی و مهند س��ی مجموعه د عوت 

می کنم.
 مس�ؤوالن کش�ور از تحری�م بعن�وان فرصتی 
برای افزایش ت�وان د اخلی یاد  می کنند . آیا فکر 
می کنید  از این فرصت به اند ازه کافی و متناسب با 
ظرفیت های موجود  برای استفاد ه از توان د اخلی 

استفاد ه شد ه است؟ 
همانطور که قبال گفته ش��د ، ساخت یک کشتی 
کانتینرب��ر  د ر د اخ��ل حد اقل۶0 میلی��ون د الر 
س��رمایه گذاری می خواهد . البته، ش��رایط تحریم 
و اخت��الف ری��ال و د الر فرصت را برای اس��تفاد ه 
بیش��تر از ظرفیت های ساخت د اخل ایجاد  کرد ه؛ 
اما بای��د  د ولت زمین��ه آن را از طری��ق فاینانس 
پروژه های د ریای��ی و حمایت از بخش خصوصی 
فراه��م کند . اینکه ما د ر بخش تعمیرات جک آپ 
وارد  شد یم، بخشی هم ناشی از تحریم بود  و شاید  
د ر ش��رایط عاد ی به سر می برد یم؛ مثل اد وار قبل 
حتی تعمیرات هم به خارج سفارش د اد ه می شد . 
ب��ا این حال، من معتقد م از ش��رایط تحریم بهتر 
می توانستیم و می توانیم استفاد ه کنیم. این امر هم، 
حمایت د ولتی از بخش خصوصی و متقاضیانی که 
س��فارش خود  را به د اخل می د هند ؛ را الزم د ارد .  

مثالً د ولت می تواند  برای تشویق سفارش ساخت 
د ر د اخل روی ورق د ریایی سوبسید  د هد . طبعا با 
افزایش سفارش، هم حجم تجهیزات ساخت د اخل 
د ر شناور و سازه های د ریایی افزایش می یابد  و هم 
سرعت و کیفیت کار بهتر خواهد  شد . د ولت د رعین 
حال، باید  با نیازس��نجی الزم بازارهای جد ید ی را 
برای صنایع د ریایی ایجاد  کند . مثال د ر حال حاضر، 
د ر مورد  شناورهای پشتیبان سکوهای نفتی خلیج 
فارس و پارس جنوبی بازار س��اخت گس��ترد ه ای 
هم د ر د اخل کش��ور و هم د ر سطح منطقه وجود  
د ارد  که اگر د ولت پشتیبانی و برنامه ریزی الزم را 
صورت د هد ، می توان به ش��کلی گسترد ه وارد  کار 

ساخت این شناورها شد .
 ب�ا توجه به مجموعه این مس�ایل، چه موارد ی 
را بعنوان پیش�نهاد  اصلی د ر قطعنامه و مباحث 
پانزد همی�ن همایش صنایع د ریای�ی قابل طرح 

می د انید ؟
به نظر من، عموم نیازهای صنعت د ریایی کش��ور 
د ر قانون توسعه و حمایت از صنایع د ریایی مطرح 
ش��د ه اس��ت. از این رو، مهمترین انتظار از د ولت 
جد ید  که ج��ا د ارد  د ر همایش نی��ز مورد  تأکید  
قرار گیرد ، آن است که این قانون مصوب مجلس 
اجرا شود  و بویژه اعتبارات الزم به صند وق صنایع 

د ریایی اختصاص یابد .
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سازمان بنادر و دریانوردی نیازمند خانه تکانی واقعی است
احمد صادقی گرمارودی، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت تایدواتر خاورمیانه:

 آقای مهند س! طی یک سال گذشته، روند  فعالیت 
شرکت تاید واتر خاورمیانه بعنوان مهمترین مجموعه 
خد مات د ریایی و بند ری کش�ور چه سیری د اشته 

است؟
همانطور که اشاره د اشتید ، شرکت تاید واتر خاورمیانه 
بعن��وان بزرگترین و قد یمی ترین ش��رکت د ر حوزه 
فعالیت های بند ری و د ریایی کش��ور با سابقه ای د ر 
حد ود  نیم قرن هم اکنون د ر بخش عملیات کانتینری، 
فله و کاالهای عمومی  به صورت گس��ترد ه د ر بناد ر 
شهید رجایی، عس��لویه، امام خمینی)ره( و امیرآباد  
فعالیت می کند . همچنین د ر زمینه انبارد اری کاالها 
نیز این شرکت چه د ر بناد ر آبی و چه د ر بناد ر خشک 
کشور فعالیت د اشته و د ارای سابقه ای طوالنی مد ت 
است. شرکت تاید واتر خاورمیانه با بهره برد اری از 2۵ 
د س��تگاه کشند ه تریلر و حد ود  ۵0 واگن ویژه حمل 
کانتینر د ر زمینه حمل ونقل کاال د ر مس��یر جاد ه ای 
و ریلی، لجستیک کاال و ترانزیت کاال د ر هر نقطه ای 
از د نیا فعالیت د اش��ته و به زود ی با اجاره کش��تی به 
صورت حرفه ای به حمل ونقل د ریایی کاال نیز مباد رت 
م��ی ورزد  و زنجیره حمل ونقل کاال را تکمیل خواهد  
کرد . د ر همین حال، شرکت تاید واتر به صورت ویژه 
به ارائه خد مات راهنمابری کش��تی ها، ید ک کشی و 
خد مات رسانی به سکوهای نفتی با استفاد ه از بیش 

از ۱0 فروند  ید ک کش و ش��ناور کروب��وت د ر بناد ر 
ش��مالی و جنوبی کش��ور اقد ام کرد ه و قرارد اد های 
متعد د ی با شرکت های معتبر نفتی از جمله شرکت 
نفت فالت قاره د ر این زمینه ها به امضاء رساند ه است. 
ش��رکت تاید واتر از س��ال ۸۵ به صورت یک شرکت 
حرفه ای با همکاری شرکت های مختلف اروپایی به 
حوزه س��الویج )خارج کرد ن شناورهای مغروق( وارد  
ش��د  و طی سال های اخیر با بومی سازی د انش فنی 
د ر این زمینه و خرید  تجهی��زات مورد  نیاز از جمله 
بزرگترین بارج جرثقیل د ار ۱000 تنی از نوع خود  د ر 
خلیج فارس اقد ام به خارج س��ازی شناورهای بزرگ 
د ر آبراه های د ریایی کشور د ر این منطقه کرد ه است. 
همچنین، شرکت تاید واتر هم اکنون بزرگترین بارج 
سوخت رسان منطقه خاورمیانه را د ر اختیار د ارد  و با 
مذاکرات صورت گرفته با مسؤوالن نفتی کشور و با 
اجاره زمین د ر منطقه عس��لویه و بند ر شهید رجایی 
به زود ی س��اخت مخازن س��وخت به منظ��ور ارائه 
خد مات حرفه ای سوخت رسانی و د یگر خد مات مورد  
نیاز کش��تی ها را د ر د و بند ر شهید  رجایی و عسلویه 
آغاز خواهد  کرد . ش��رکت تاید وات��ر خاورمیانه با د ر 
اختیار د اشتن بزرگترین د انشگاه بند ری کشور طی 
سال های گذشته هزاران د انشجو د ر مقاطع کارد انی تا 
کارشناسی رشته های بند ری را آموزش د اد ه و به بازار 

کار کشور معرفی کرد ه است و بزود ی مجوز راه اند ازی 
مقاطع کارشناسی ارشد  و د کترا را نیز د ر همین حوزه 
د ریافت خواهد  کرد . این د انشگاه د ر تهران، بند ر عباس 

و بند ر انزلی به فعالیت مشغول است. 
ش��رکت تاید واتر خاورمیانه اگرچه د ر طول د و سال 
گذشته با مس��أله تحریم های بین المللی نیز مواجه 
بود ه و د ر زیر فشار د شمنان انقالب قرارد اشته و حتی 
افراد ی د ر د اخل، آگاهانه یا ناآگاهانه خواستار حذف 
تاید واتر از فعالیت های بند ری بد لیل تحریم ش��د ه و 
آب به آس��یاب د شمن ریختند ، اما راه اند ازی کمیته 
ویژه تحریم د ر شرکت منجر به حل بسیاری از مسائل 
و مش��کالت تاید واتر د ر این بخش ش��د  و به فضل 
الهی توطئه های د اخلی و خارجی د شمنان علیه این 

شرکت خنثی شد . 
 مشکات اصلی مبتابه آن شرکت مجموعه صنایع 
د ریای�ی کش�ور را د ر مقطع کنونی چ�ه می د انید ؟ 
د ستگاه های د ولتی چه اقد امات مؤثر و مشخصی را 

د ر این زمینه می توانند  صورت د هند ؟
به نظر می رسد  بخش د ریایی کشور با وجود  شعارها، 
همایش ها و نشس��ت های برگزار شد ه و حتی ایجاد  
فراکس��یون د ریایی و ی��ا ایجاد  ش��ورایعالی صنایع 
د ریای��ی و صند وق حمای��ت از صنای��ع د ریایی اما 
همیشه د ر حاشیه قرار د اشته اس��ت. د ر این میان، 
نقش برجسته ای د ر حاکمیت د ولت بر د ریا برعهد ه 
سازمانی به نام سازمان بناد ر و د ریانورد ی قرارد اشته 
که متأس��فانه طی س��ال های اخیر به د لیل ضعف 
شد ید  د ر مد یریت ارشد  آن به سازمانی شخصی برای 
برخ��ی افراد  به منظور بهره برد اری های ماد ی تبد یل 
شد ه است. د ر این میان، به راستی بایسته و شایسته 
اس��ت مد یران د ولت تد بیر و امید ، تد بیری کنند  تا 
نظام فعلی د ر سازمان بناد ر برچید ه و نظامی  د رست، 
اصولی، صاد ق، خد متگذار و د ر راس آن سالم عهد ه د ار 
مد یریت سازمان بناد ر شود . سازمان بناد ر و د ریانورد ی 
د ر ش��رایط فعلی نیازمند  ی��ک خانه تکانی واقعی و 
تحقیق و تفحص از تمامی  فعالیت های آن است. به 
نظر می رس��د  قرارد اد های منعقد ه د ر این سازمان نه 
تنها مبتنی با قانون و مقررات نیست؛ بلکه متأسفانه 
مد یران سازمان به استناد  به اینکه این سازمان د ارای 
آیین نامه د اخلی است، به صورتی سلیقگی به اجرای 
آیین نامه ای هم��ت گمارد ه اند  که از عمر آن بیش از 
40 س��ال می گذرد .  د ر این خصوص، بازنگری ویژه 
د ر س��اختار این سازمان برای وزارت راه و شهرسازی 
امری حیاتی است. فراکس��یون د ریایی مجلس اگر 
به راس��تی بد نبال احیای بخش د ریایی و بند ری د ر 
کشور اس��ت، ابتد ا باید  از س��ازمانی شروع کند  که 
برای خود  نقش حاکمیتی د ر این بخش قائل است. 

»سازمان بنادر و دریانوردی در شرایط فعلی نیازمند یک خانه تکانی واقعی و تحقیق و تفحص از 
تمامی  فعالیت های آن است«. این، تنها یکی از ده ها 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 می کند. وی در این گفت وگو 
همچنین خواستار تغییر نام شورایعالی صنایع دریایی به شورایعالی دریایی و انتقال بخش عمده ای 

از اختیارات سازمان بنادر به این شورا شده است.
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اقد امات سازمان بناد ر د ر حذف بسیاری از شرکت های 
بزرگ بخش خصوصی ضربه ای بزرگ به اعتماد  این 
بخش برای سرمایه گذاری د ر بناد ر کشور وارد  کرد ه 
که مسؤوالن آن باید  پاسخگوی خسارت وارد شد ه د ر 
این زمینه باشند . صد ور د ستورالعمل های یک شبه، 
تغییر رویه های لحظه ای و تالش برای نابود ی بخش 
خصوصی واقعی د ر بناد ر حاصل اقد اماتی اس��ت که 
نمایند گان مجلس و وزیر محترم راه و شهرسازی نباید  
به راحتی از کنار آن بگذرند . د ر این بین با وجود  ایجاد  
د بیرخانه هماهنگی ارگان های د ریایی د ر س��ازمان 
بناد ر اما آنچه د ر این سال ها مالحظه شد ، د ورتر شد ن 
هماهنگی ارگان های مختلف با بخش د ریایی و ایجاد  
نفاق بین آنها از طریق مسؤوالن د ولتی متولی امر بود . 
بگونه ای ک��ه د ر همایش های اخیر د ریایی و بند ری 
بس��یاری از مد یران عالقه ای به حض��ور د ر اینگونه 
همایش های فرمایشی ند اشته اند  و حتی بسیاری از 
آنها به بهانه های مختلف از حض��ور د ر آنها حذف و 
یا اجازه صحبت به آنها د اد ه نش��د ه است. نظارت بر 
عملکرد  مالی سازمان بناد ر از د یگر مسائلی است که 
متولیان د ر بخش د ولت و مجلس باید  د ر مقابل آن 

پاسخگو باشند . 
 شعار همایش د وره قبل »بکارگیری تولید ات ملی 
و حمایت از کار و س�رمایه ایرانی د ر صنایع د ریایی 
و د ریان�ورد ی« بود . چه اقد اماتی را د ر تعارض با این 
امر، از س�وی ارگان ها و د س�تگاه های د ولتی شاهد  

بود ه اید ؟
آنچه د ر یکسال گذشته مالحظه شد  جز تالش برای 
حذف کار و سرمایه ایرانی نبود ه است. متأسفانه طی 
این مد ت سازمان متولی بخش د ریایی و بند ری کشور 
با ایجاد  و تأسیس شرکت های خلق الساعه و مید ان 
د اد ن به ش��رکت های زیر مجموعه خ��ود  و واگذاری 
قرارد اد های بزرگ با ترک تشریفات عمال خط بطالنی 

بر این شعار کشید .
 با پایان کار د ولت د هم، شورایعالی صنایع د ریایی 
گزارش�ی از فعالیت های خود  را د ر ط�ول این د وره 
منتش�ر کرد . ارزیابی ش�ما از عملکرد  این شورا د ر 
این مد ت چیست و چه د الیلی را د ر فعال نشد ن آن 

مؤثر می د انید ؟
متأسفانه د ولت نهم و د هم جز د ر حد  شعار و اقد امات 
پوپولیستی برای تحریک افکار عمومی  اقد ام د رخور و 
شایسته ای برای حمایت از بخش د ریایی د ر د ستور 
کار ند اشت. انحالل شوراهای مختلف د ر د وران آقای 
احمد ی نژاد  موجب شد  شورایعالی صنایع د ریایی نیز 
عمال به حاش��یه راند ه ش��ود . آنچه که از این شورا با 
عضویت چند ین وزیر و مس��ؤوالن ارشد  نظام انتظار 
بود ، برآورد ه نشد . بر همین اساس، امید  می رود  که د ر 
د ولت جد ید  شورایعالی صنایع د ریایی جایگاه واقعی 
خود  را بد س��ت آورد  و شاهد  رشد  و شکوفایی بخش 

د ریایی و بند ری د ر کشور باشیم.
 ب�ا توجه به آغاز به کار د ول�ت جد ید  و تأکید  این 
د ول�ت بر توجه به بخش خصوصی، چه انتظاراتی را 

از این د ولت و وزارتخانه های مرتبط با حوزه د ریایی 
د ارید ؟

این یک واقعیت اس��ت ک��ه د ولت قب��ل، از بخش 
خصوصی واقعی د ر کشور حمایت نکرد . د ولت آقای 
احمد ی ن��ژاد  تمام تالش خ��ود  را برای ایجاد  بخش 
خصوصی س��ایه د ر کشور بکار برد . بخش خصوصی 
که وابسته به برخی از محافل خاص همچون جریان 
انحرافی بود ند . د ر بسیاری از جلسات با مد یران ارشد  
سازمان های متولی عد م امضای قرارد اد ها و یا واگذاری 
قرارد اد ها به ش��رکت های خاص را به فشار معاونان و 
یا فرد  خاصی د ر د فتر رئیس جمهور نسبت می د اد ند  
که نمونه های مختلف آن د ر حوزه اقتصاد  به رسانه ها 
نیز کشاند ه ش��د . د ر حوزه بند ری نیز گفته می شود  
امضای قرارد اد  30 ساله د ر بند ر امام با ترک تشریفات 
به توصیه و فش��ار معاون اول آقای احمد ی نژاد  بود ه 

است.
از همین رو:

اوال، د رخواست جد ی بخش خصوصی از د ولت یازد هم 
این است که تد بیری برای این موضوع اند یشید ه شود  
که هیچ فشاری از هیچ ارگان و یا مسؤولی تعیین  کنند ه 

تکلیف قرارد اد های بزرگ ملی نباشد . 
ثانیا، قرارد اد های ملی از طریق رس��انه های کش��ور 
پیگیری شد ه و اطالع رسانی د قیق د ر خصوص مفاد  

آن و مسائل حاشیه ای آن صورت گیرد .
ثالثا، مس��ؤوالن ارش��د  بخش د ریایی و بند ری هر 
ماه د ر مجلس حاضر و پاس��خگوی اقد امات خود  به 

نمایند گان مرد م باشند .
چهارم اینکه به جای همایش های س��االنه برگزاری 
نشس��ت های ماهان��ه می تواند  بخش عم��د ه ای از 

ناهماهنگی ها را از بین ببرد .
پنج��م اینکه حد  و حد ود  وظایف و مس��ؤولیت های 
س��ازمان بناد ر مشخص ش��ود . این سازمان براستی 
نیازمند  اصالح ساختار است. تغییر ساختار سازمان 

بناد ر از س��ازمان هزینه د رآمد ی به س��اختار د یگر 
معاونان وزیر راه مس��یر فساد  و انحراف را د ر سازمان 

بناد ر خواهد  بست.
 با توجه به تأکید  د ولت جد ید  و شخص رییس جمهور 
بر واگذاری امور به انجمن های تخصصی و علمی، چه 
راهکارهایی را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمن های 

د ریایی د ر این زمینه پیشنهاد  می کنید ؟
اعتماد  ش��رط اصلی و اساس��ی د ر واگذاری امور به 
انجمن های تخصصی اس��ت. انجمن های تخصصی 
می توانند  با ساختار شفاف خود  مانعی بر ایجاد  فساد  
د ر بخش های مختلف باشند . د ولت باید  با اعتماد  به 
انجمن ها بخش اعظم فعالیت های اقتصاد ی خود  را به 
آنها واگذار کند . تا زمانی که د ولت د ر اقتصاد  د خالت 
د اشته باشد ، فس��اد  هم به حیات خود  اد امه خواهد  

د اد .
 مهمتری�ن اولویت های پیش�نهاد ی ش�ما جهت 
بررسی د ر کمیته های تخصصی همایش و طرح د ر 

قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟
موارد  مهمی  را که می توان د ر این زمینه پیشنهاد  کرد ، 

عبارتند  از:
- اصالح س��اختار س��ازمان بناد ر به یک معاونت د ر 

وزارت راه
- فعال شد ن جد ی شورایعالی صنایع د ریایی و تغییر 
نام آن به شورایعالی د ریایی کشور و واگذاری بخش 

عمد ه ای از وظایف سازمان بناد ر به این شورا
- واگ��ذاری وظایف تصد ی گرایان��ه د ولت د ر بخش 

د ریایی و بند ری به انجمن های د ریایی متخصص
- برگزاری نشست های ماهانه به جای همایش های 
س��االنه جهت ایج��اد  هماهنگی بیش��تر د ر بخش 

د ریایی
- رد ه بند ی ش��رکت های بند ری به منظور شفافیت 
د ر امتیازد هی ش��رکت ها د ر مزاید ه ها و مناقصه های 

بند ری کشور
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شورایعالی صنایع دریایی فقط برای رفع تکلیف تشکیل شد
بحیرایی، رییس صنایع دریایی شهید تمجیدی:

 آقای مهند س! مهمترین فعالیت ها و پروژه های 
صنایع د ریایی شهید  تمجید ی د ر یکسال گذشته 
چه موارد ی بود ه است؟ با توجه به اهمیت ناوشکن 
جم�اران 2، لطف�ا توضیحاتی د رب�اره این پروژه 
و د س�تاورد های فنی و اجرای�ی آن برای صنعت 

د ریایی کشور ارائه فرمایید .
بایس��تی عرض کنم که س��ال 9۱ س��الی پرکار و 
پرمشغله برای کارکنان صنعت شهید  تمجید ی و 
سازمان د ریایی ود جا بود . د ر این سال همکاران بند ه 
د ر صنعت شهید  تمجید ی و سازمان د ریایی ود جا 
با تمام توان فعالیت کرد ند  و با همکاری و هماهنگی 
قابل وصف موسسه رد ه بند ی ایرانیان، سازه حوض 
ش��ناور 2000 تنی یکی از بزرگ ترین شناورهای 
فلزی ساخته ش��د ه د ر شمال کشور تکمیل شد  و 
 air( برای اولین بار روش به آب اند ازی با کیسه هوا

bag( د ر شمال کشور بکار گرفته شد .
همانطور که حتماً مطلعید  بر اساس آمار، مجموع 
شناورهای تجاری و گرد شگری تحت پرچم جمهوری 
اس��المی ایران د ر د ریای خزر ح��د ود  40 فروند  با 
میانگین سن بیش از د ه سال است و این مطلب به 
معنی نیاز کشور به ایجاد  امکان از آب گیری، کنترل 
و تعمیر احتمالی بد نه شناورهاس��ت. تاکنون تنها 
امکان قابل د سترس��ی برای این مهم د ر د و بخش، 
ش��ناورهای با تناژ کمتر از 400 تن و شناورهای با 
تناژ بیش��تر د ر د و صنعت شهید  تمجید ی و صد را    
امکان پذیر بود ه است. لذا با فعال شد ن حوض شناور 

2000 تنی این محد ود یت حذف ش��د ه و قابلیت 
بزرگی به جامعه شناورد اران د ریای خزر افزود ه شد ه 

است.
همچنین آب اند ازی ناوش��کن جماران پیش��رفته 
2 )ناوش��کن د ماوند ( د ر اواخر س��ال 9۱، افتخاری 
بزرگ تر را به جامعه د ریایی کشور افزود ، زیرا حضور 
این ناوشکن که پیام آور صلح و د وستی د ر منطقه 
و د ریای خزر اس��ت باعث ایجاد  تعاد ل د ر معاد الت 
سیاسی، نظامی کشورهای د وست حاشیه د ریای خزر 
ش��د ه است. با تکمیل و آب اند ازی ناوشکن مذکور، 
توانمند ی و اس��تعد اد  کارشناس��ان و متخصصین 
ایرانی د ر ساخت شناورهای پیشرفته و رزمی، شکوفا 
شد ه و د ر سطح خاورمیانه و جهان بعنوان افتخاری 

مثال زد نی و مایه مباهات معرفی گرد ید .
 مشکات اصلی مجموعه صنایع د ریایی کشور 
را د ر مقط�ع کنونی چه می د انید ؟ د س�تگاه های 
د ولت�ی چه اقد امات مؤثر و مش�خصی را د ر این 

زمینه می توانند  صورت د هند؟ 
اگ��ر اجازه د هید  با عنایت به تعریف جامعی که د ر 
طرح تد وین پیش��نویس سند  ملی توسعه صنایع 
د ریایی شد ه است، راجع به انتظارات و پیشنهاد ات 
این صنعت صحبت کنیم. صنایع د ریایی به مجموعه 
فعالیت های صنعتی و پش��تیبانی اطالق می شود  
که د ر جهت حضور و فعالیت ایمن انس��ان د ر د ریا 
مورد  نیاز می باشد  شامل طراحی، ساخت، تعمیرات، 
نگهد اری و بهره برد اری از انواع شناورها، تجهیزات، 

تاسیسات، ابنیه و انواع سازه های د ریایی می شود .
فعالیت های د ریایی طیف وس��یعی از فعالیت ها را 
شامل می شود  که د ر خشکی یا د ریا و بعضاً فقط د ر 
د ریا صورت می گیرد  و تامین امکانات )سخت افزاری 
و نرم اف��زاری( برای اجرای آن ه��ا به عهد ه صنایع 

د ریایی می باشد :
- امکانات و تجهیزات تامین امنیت و ایجاد  نظم د ر 

حوزه د ریایی و اقیانوس ها
- امکانات حفاظت از محیط زیست د ریایی

- امکانات پژوهش های د ریایی )اقیانوس شناس��ی، 
هواشناسی و ...(

- امکانات بهره برد اری از د ریاها شامل:
- حمل و نقل و تاسیسات بند ری و ابنیه ساحلی

- امکانات اس��تفاد ه از ذخایر انرژی های فس��یلی، 
معد نی و ...

- امکانات استفاد ه از ذخایر انرژی های تجد ید پذیر 
)موج، باد ، جزرومد  و ...(

-  امکانات استفاد ه از ذخایر آبزیان
- ایجاد  و امکان اسکان د ر حاشیه د ریاها و جزایر ) 

موج شکن ها، آب بند ها و ...(
- امکان��ات الزم ب��رای آب رس��انی، برق رس��انی ، 

کابل گذاری و سایر تاسیسات د ر د ریا
- ایجاد  امکانات گرد شگری د ریایی

با عنایت به موارد  مطرح شد ه متوجه می شویم که 
طیف وسیعی از امکانات و تجهیزات صنعتی کشور 
می تواند  با شروع فعالیت صنایع د ریایی کشور، پویا 

شد ه و به رشد  تعالی برسد .
سیر مراحل تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع 
د ریایی از سال ۱3۷۸ شروع شد ه و با گذر از موانع و 
مشکالت عد ید ه د ر سال ۸۷ یعنی حد ود  ۱0 سال 
با ۱۱ ماد ه و شش تبصره به تصویب مجلس شورای 
اس��المی می رسد  و د ر ۸۸/۱0/۱ توسط معاون اول 
رئیس جمهوری به کلیه د ستگاه های اجرایی کشور 
ابالغ شد ه است. اما متاسفانه علی رغم کلیه اقد امات 
انجام شد ه به د لیل عد م حمایت عملیاتی و تخصیص 
بود ج��ه و اعتبار الزم ناکارآمد  ماند ه و غیرعملیاتی 

شد ه است.
لذا بنظر می رسد  یکی از مهمترین و کلید ی ترین 
اق��د ام د ر حال حاضر، حمایت عملیاتی از صند وق 
توس��عه د ریای��ی و تخصیص بود جه مناس��ب به 
همراه راهبرد  واگذاری اعتبارات به شکل هد فمند  
و هوش��مند  و به د ور از اعمال نفوذها و سلیقه های 

شخصی است.
 س�ازمان صنای�ع د ریایی د ر جه�ت حمایت و 
همکاری با بخش خصوصی چه اقد اماتی د اش�ته 

است؟

صنایع دریایی شهید تمجیدی از زیرمجموعه های مهم سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع است 
که در بندرانزلی واقع شده است. این مجموعه با آب اندازی دومین ناوشکن از سری موج که به نام 
دماوند نامگذاری شد؛ از مجموعه های خبرساز صنعت دریایی در سال گذشته بود. محسن بحیرایی، 
مدیریت این مجموعه صنعتی دریایی، در پاسخ به پرسش های ویژه نامه همایش به توانمندی های 

موجود در این بخش و ضرورت اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی پرداخته است.

بحیرایی در حال توضیح 
ویژگی های ناوشکن 
جماران 2)دماوند(
در مراسم آب اندازی
با حضور رئیس جمهور
و وزیر دفاع سابق
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بایستی اذعان کرد  که سازمان صنایع د ریایی ود جا 
با همکاری بس��یار خوب و نزد ی��ک با پیمانکاران، 
تامین کنند گان و متخصصین بخش خصوصی باعث 
ایجاد  رش��د  و ارتقاء توان آنان د ر کلیه امور مرتبط 
د ریایی شد ه اس��ت بطور مثال د ر زمینه ساخت و 
تکمیل ناوش��کن پیش��رفته جماران 2 )د ماوند (، 
س��ازمان د ریایی ود جا مفتخر است که هسته ایی 
متمرکز و قوی را د ر کش��ور ایجاد  نمود ه است که 
د ر آن بیش از 4000 مرکز تامین، تجهیز، پژوهش، 
د انشگاه و پیمانکاران اجرایی د ر همکاری تنگاتنگ با 

این سازمان به این موفقیت عظیم د ست یافته اند .
 ش�عار همایش د وره قبل »بکارگیری تولید ات 
ملی و حمایت از کار و س�رمایه ایرانی د ر صنایع 
د ریای�ی و د ریانورد ی« بود . ارزیابی ش�ما از روند  
تحقق این ش�عار چیس�ت و چ�ه اقد اماتی را د ر 

تعارض با این امر، شاهد  بود ه اید ؟
عنایت د ارید  که طی سه سال گذشته تمهید   مقام 
معظم رهبری بر وجهه اقتصاد ی بسیار پر رنگ بود ه 
و این امر به د لیل اش��راف کامل و د قیق معظم له 
بر اوضاع سیاسی و اقتصاد ی منطقه و جهان است 
ولی متاس��فانه توجه کافی توسط مجریان به این 
امر مهم صورت تگرفته اس��ت. د ر تبیین و انتخاب 
شعار همایش د وره قبل فرمایشات معظم له مورد  
توجه د ست اند رکاران انجمن مهند سی د ریایی ایران 
و همایش بود ه اس��ت. الکن شاهد  هستیم که د ر 
بکارگیری تولید ات ملی و حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی، سیاس��تی اجرایی د ر د ول��ت انجام نگرفت 
و همچنان ش��اهد  ثبت س��فارش خرید  ش��ناور و 
تجهیزات از خارج از کشور هستیم. سیاست گذاران 
بخش بند ری و د ریایی کمترین حمایت را از تولید ات 
د اخلی انجام می د هند . سرمایه گذاری و تامین بود جه 
د ر بخش د ریایی علی رغم تعریف صند وق حمایت 
از صنای��ع د ریایی عمالً اجرایی نش��د  و اگر ش��د  

صنعت گران د ریایی از آن بی خبرند ؟!
د راین بخش کافیست که متولیان امر آماری از ثبت 
ساخت شناور و تخصیص تس��هیالت د ولتی ارائه 
نمایند  تا رکود  و غیرفعال ش��د ن بخش عظیمی از 
صنایع خصوصی متولی صنعت د ریایی خود نمایی 
کند  متاسفانه شاهد  هستیم که تعد اد  بسیار زیاد ی 
از صنایع کشتی سازی جنوب کشور طی چهار سال 
گذشته به ورشکستگی رسید ه اند ، علی رغم وجود  
توان د اخلی جهت س��اخت شناورهای آلومینیمی 
و فایبرگالس، همچنان تامین چنین ش��ناورهایی 
از خارج انجام می شود . د ر مقابل آن سرمایه عظیم 
ملی کشور د ر اروند ان بد ون مصرف و سرخورد ه رها 
شد ه است. با توجه به سابقه ساخت سکوی حفاری 
جک آپ ایران خزر مس��ئولین کشور از عد م امکان 

ساخت این سامانه د ر کشور صحبت می کنند  و ...
 با پایان کار د ولت د هم، شورایعالی صنایع د ریایی 
گزارش�ی از فعالیتهای خود  را د ر طول این د وره 
منتشر کرد . ارزیابی شما از عملکرد  این شورا د ر 

این مد ت چیست و چه د الیلی را د ر فعال نشد ن 
آن مؤثر می د انید ؟

به نظر می رسد  شورایعالی صنایع د ریایی فقط جهت 
رفع تکلیف تشکیل ش��د  و عد م وجود  شناخت و 
اعتقاد  راسخ د ر مس��ؤولین تراز اول کشور و وزارت 
صنایع به این صنعت رها شد ه- البته امید واریم که 
با تشکیل کابینه د ولت تد بیر و امید ، ریاست محترم 
جمهور و وزرای محترم بتوانند  د ر حل مش��کالت 
موجود  ورود  کرد ه و تا د یر نشد ه این مریض د ر حال 

اغما را نجات د هند .
 یکی از موضوعات مهم د ر صنایع د ریایی، کامل 
نبود ن زنجیره تأمین این صنعت د ر د اخل اس�ت 
که با تحریم ه�ای اخیر، بیش از پیش خود نمایی 
می کند . با توجه به تجارب صنایع د فاعی د ر این 
زمینه، کاهش وابستگی به خارج تا چه حد  ممکن 
اس�ت و چه برنامه ای را د ر این جهت، پیش�نهاد  

می د هید ؟
د ر پاسخ به این سوال استناد  می کنم به فرمایشات 
وزیر محترم د فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح د ر 
برنامه تلویزیونی مورخه 92/۶/۱۸. سرد ار سرتیپ 
د کتر د هقان د ر این برنامه، بس��یار شفاف عنوان 
فرمود ند  که سیاست بکار گرفته شد ه جهت خنثی 
کرد ن تحریم ها د ر حوزه د فاعی، تمرکز بر اموری 
بود ه اس��ت که می توانست د ر تصمیم گیری های 
حساس ما تاثیرگذار باشد . فرمایشات سرد ار محترم 
بد ین معنی اس��ت که لزوم ند ارد  همه نیازمند ی 
یک محصول د ر د اخل تولید  شود  یعنی بایستی 
د رخت محصول استخراج شد ه، نیازهای جامعه و 
تاثیرگذار شناسایی شد ه و موارد ی که با کمبود  و 
محد ود یت منابع یا به د لیل سیاس��ت گذاری های 
خصمانه و هد فمند  د ش��من مانع رس��ید ن ما به 
هد ف می شود  را بعنوان اهد اف اصلی شناسایی و 
د ر رفع آن تالش کنیم. شواهد  موجود  د ر صنایع 
د فاعی کشور این مهم را به اثبات رساند ه بگونه ایی 
ک��ه بحمد ا... د ر ب��روز و خلق محصوالت کلید ی 
کش��ور بسیار موفق کار شد ه است. وزارت د فاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح د ر صنعت د ریایی هم به 
این شکل کار کرد ه است یعنی با فازبند ی اقد امات، 
از تامین مواد  اولیه د ریایی شروع کرد ه با تکمیل 
ش��ناخت چرخه نیازمند ی به مرحله ایی رسید ه 
اس��ت که با حضور رهبر معظ��م انقالب رونمایی 
از س��اخت موتورهای د ریایی بنی��ان را به ظهور 
رساند ه و با رونمایی از ناوشکن جماران پیشرفته 
2 )د ماوند ( د ست یابی به تکنولوژی های پیشرفته 
مخابراتی، ناوبری، تسلیحاتی و سیستم رانش بومی 
ش��د ه را به اثبات می رس��اند . بایستی به صراحت 
عنوان کرد  رمز موفقیت د ر صنعت د فاعی اعتقاد  
و خود باوری، برنامه ریزی و تالش برای رس��ید ن 
به هد ف می باش��د . ش��اید  علت عد م موفقیت د ر 
س��ایر بخش ها جهت خود کفایی و خنثی کرد ن 
تحریم ها عد م اعتقاد  راس��خ و خود باوری به توان 

د اخلی است. چرا که اگر این مشکل بر طرف شود  
با بسیج امکانات نرم افزاری و سخت افزاری کشور 

نیل به هر هد فی ممکن است.
 با توجه به آغاز به کار د ولت جد ید ، چه انتظاراتی 
را از ای�ن د ولت و وزارتخانه ه�ای مرتبط با حوزه 

د ریایی د ارید ؟
فعال کرد ن صند وق حمایتی صنایع د ریایی- تعریف 
پروژه های ممیزی ش��د ه د ر جهت رفع نیاز ناوگان 
تجاری، پشتیبانی و نفت )شمال و جنوب ( می تواند  
شروع خوبی جهت ایجاد  اشتغال و رونق بخشید ن به 
بخش تامین و بازرگانی د ریایی شود . یکی از بهترین 
روش ها اس��تفاد ه از تجربه وجوه اد اره شد ه سازمان 
بن��اد ر و د ریان��ورد ی د ر د هه ۸0 اس��ت که با رفع 
ایراد ات و اش��کاالت اجرایی آن د وره می توان رونق 
قابل توجه و چشم گیری را د ر صنایع کشتی سازی و 
به تبع آن صنایع وابسته و فوالد  کشور شاهد  باشیم. 
بعنوان مثال می توان پیشنهاد  نمود  تعد اد  کارشناسی 
ش��د ه ایی از انواع شناور با نیازس��نجی خد مات از 
سازمان بناد ر، نفت، کشتیرانی، شیالت و گرد شگری 
را با سرمایه گذاری صند وق حمایت از صنایع د ریایی 
به سازند گان د اخلی سفارش د اد ه و با اعمال مد یریت 
پروژه یکپارچه د ر زمانبند ی تعریف شد ه محصول 
را تولید  نمود  و با شرایط اجاره به شرط تملیک به 
متقاضیان واگذار کرد . د ر این پروسه از بروز اشکاالت 
عمد ه وجوه اد اره شد ه شامل تاخیر د ر تامین آورد ه 
متقاضی، خرید های متفرقه و سلیقه ایی، تنوع طرح 
د ر ش��ناورها، بروز مش��کالت فنی د ر تایید  کیفی 
تجهیزات و تاخیر د ر پروسه تولید  توسط سازند گان 

و ... جلوگیری نمود .
 مهمترین اولویت های پیش�نهاد ی شما جهت 
بررسی د ر کمیته های تخصصی همایش و طرح د ر 

قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟
اگر اجازه بفرمایید  د ر پاسخ به سوال شما بند ه سوال 
کنم که نتیجه قطعنامه های قبلی و همایش های 
گذش��ته د ر حمل مش��کالت خانواد ه د ریایی را تا 
چه میزان موثر می د انید . پیشنهاد  می کنم اعضاء 
انجمن تالش کنند  جلسه ایی حضوری با معاون اول 
یا شخص ریاست محترم جمهور برگزار نماید  و د ر 
این جلس��ه که نیاز نیست خیلی شلوغ و عمومی 
باشد ، نقطه نظرات و پیشنهاد ات و انتظارات اعضاء 
انجمن و جامعه د ریایی را به استحضار برسانیم. لذا 
بایستی ابتد ا اقد امات مورد  انتظار را فازبند ی کنیم 
و با مشخص شد ن اولویت ها از اقد امات اضطراری 
و اورژانس��ی مثل جلوگیری از تعطیلی و بیکاری 
کارخانه های معتبر و مهم صنعت د ریایی کش��ور 
مث��ل صد را، اروند ان و ... ب��ا تزریق بود جه و منابع 
و الزام به تعریف پروژه و کار توس��ط سازمان های 
و وزارتخانه ه��ای مختلف )نفت، بناد ر، ش��یالت، 
گرد ش��گری، پتروشیمی و ...( اقد ام نمود  سپس با 
بسط برنامه ها نسبت به اجرای بند  به بند  مصوبات 

شورایعالی صنایع د ریایی تمرکز نماییم.
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ساخت جک آپ و شناورهای خدماتی را به سازندگان ایرانی بسپارید
امیرمحسن خوبان شرق، مدیرعامل صنایع فراساحل )صف(:

 با توجه به آنکه د ر آستانه پانزد د همین همایش 
صنایع د ریایي ق�رار د اریم، مهمترین چالش هاي 
کنوني صنع�ت د ریایي را چ�ه مي د انید  و صنعت 
نفت و گاز بعنوان یک�ی از مهمترین بهره برد اران 
این حوزه، چه نقشی د ر جهت توسعه این صنعت 

می تواند  ایفا کند ؟
رک��ود  اقتصاد ی، تورم و کمبود  نقد ینگی بر بخش 
عمد ه ای از فعالیت های اقتص��اد ی و صنایع د اخل 
تاثیر منفی گذاشته و یکی از بخش ها متاثر از این 
امر صنایع د ریایی است. رکود  اقتصاد ی موجب شد ه 
از میزان محموله های د ریایی کاسته شود  و نتیجه 
بع��د ی آن خالی ماند ن ظرفیت ن��اوگان د ریایی و 
به طبع آن کاهش تقاضا برای س��اخت شناور و یا 
تعمیرات است. بخش قابل توجهی از صنعت نفت 
و گاز کش��ور د ر د ریا قرار د ارد  که رابطه با کم بود ن 
ظرفیت برد اشت ایران نسبت به همسایگان جنوبی 
خلیج فارس از منابع نفت و گاز د ر س��ال های اخیر 
اطالع رسانی شد ه است. از طرف د یگر، نیاز روزافزون 
صنعت نفت فراس��احلی د ر خصوص اس��تفاد ه از 
شناورهای ید ک کش، تد ارکات و نفربر باعث شد ه 
ک��ه هزینه های قاب��ل توجهی د ر خص��وص اجاره 

این شناورها صرف ش��ود . اگر قرارد اد های ساخت 
د کل های حفاری جک آپ و ش��ناورهای خد ماتی 
به سازند گان ایرانی د اد ه شود  ضمن ایجاد  اشتغال 
و رون��ق صنایع د ریایی د ر زمان س��اخت می توان 
د ر رابط��ه با تعمیرات و راهبری ش��ناورها د ر زمان 

بهره برد اری زمینه اشتغال را ایجاد  نمود .
 تحریم ه�ای بین المللی علیه ایران د ر یکس�ال 
گذشته د ر حوزه های مختلف بویژه نفت و د ریایی 
توسعه و تشد ید  یافته است. این موضوع تا چه حد  
توانسته فعالیت های آن شرکت د ر حوزه ساخت، 
حمل و نصب سازه های د ریایی را تحت تأثیر قرار 
د هد  و آیا مراکز و سازمان های د ولتی جهت عبور 
موفق از این شرایط همکاری الزم را با آن شرکت 

د اشته اند ؟
خوشبختانه د ر این بخش از عملیات مربوط به حمل 
و نصب سازه های د ریایی از آنجایی که شرکت های 
این گ��روه علی الخصوص ش��رکت صنایع د ریافن 
قش��م )صد ف( د ارای ناوگان ویژه عملیات د ریایی 
بود ه اس��ت و د ارای شناورهای استراتژیک از قبیل 
کرین بارج صد ف 3000 می باشد  توانسته به پشتوانه 
این ناوگان خد مات چشمگیری را د ر این بخش به 

انجام برساند . ولی تحریم ها بر تأمین کاال و ساخت 
تاثیرگذار بود ه است و کاالی مورد  نیاز د ر مد ت زمان 
بیشتر و با قیمت باالتر خرید اری می شود . صرفنظر 
از قیمت تمام ش��د ه د ر موارد ی این کاالها از منابع 
د اخلی تأمین شد ه است که زمینه ساز خود کفایی 
اس��ت ولی د ر حوزه س��اخت د اخل سعی و تالش 

بیشتر سازند گان و حمایت د ولت ضروری است.
مراکز و س��ازمان های د ولت��ی جهت عبور موفق از 
این ش��رایط همکاری د اش��ته اند  که کافی نبود ه و 

می بایستی همکاری بیشتری انجام گیرد .
 مسؤوالن کش�ور از تحریم بعنوان فرصتی برای 
افزای�ش توان د اخلی ی�اد  می کنند . از س�وی آن 
شرکت د ر یکسال گذشته چه ظرفیت سازی هایی 
جهت تقویت توان د اخلی صورت گرفته و آیا این 
ظرفیت ها مورد  توجه کارفرمایان قرار گرفته است؟ 
از آنجایی که همواره د ر خصوص ساخت د کل های 
حفاری د ریایی اخذ لیسانس از شرکت های امریکایی 
و اروپایی مطرح بود ه و بد ون آن عمالً پروژه ساخت 
د کل های حفاری د ریایی د ر ایران متوقف می گرد د  
و از سوی د یگر فشار روزافزون شرکت های اروپایی 
و امریکایی خوشبختانه این تحریم ها و فشارها منجر 
بر این گرد ید  که د ر رابطه با پروژه ساخت د و واحد  
حفاری جک آپ، این ش��رکت با مشارکت شرکت 
مهند س��ی صف رزموند  طراحی جک آپ را توسط 
مهند سین و متخصصین ایرانی به پایان رساند ه و 
موفق به اخذ تایید یه موسسه رد ه بند ی گرد د . عالوه 
بر آن با ایجاد  کنسرس��یوم ش��امل شرکت صف و 
صنایع استان فارس مقد مات امر جهت بومی سازی 
تجهیزات انجام شد ه است ولی تا کنون پاسخی از 

طرف کارفرما د ریافت نشد ه است.
 با توجه به آغاز به کار د ولت جد ید  و حضور جناب 
آقای مهند س زنگنه د ر وزارت نفت و تأکید  ایشان 
بر اولویت د اشتن 5 فاز پارس جنوبی، شرکت صف 

چه پیشنهاد ها و برنامه هایی د ر این زمینه د ارد ؟ 
یکی از پروژه های این شرکت بخش د ریایی فاز ۱۵ 
اس��ت که د ر ۵ اولویت ذکر شد ه قرار د ارد . شرکت 
صف برنامه ریزی های الزم را انجام د اد ه تا بتواند  د ر 
بهترین زمان ممکن عملیات راه اند ازی و تحویل این 

فاز را به انجام برساند .
 وضعیت پروژه ساخت د کل حفاری د ریایی توسط 
آن شرکت نهایتا به چه نقطه ای انجامید  و با توجه 
به مواضع آقای ترکان و برخی د یگر از مس�ؤوالن 
د ولت جد ید  آیا تحولی د ر این زمینه صورت خواهد  

گرفت؟
همانگون��ه ک��ه مس��تحضرید  بیش��تر پروژه های 
نفتی به ش��رکت های شبه د ولتی یا با سهم عمد ه 

شرکت صنایع فراساحل )صف( یکی از مهمترین مجموعه های ساخت شناور و سازه های دریایی 
در کشور محسوب می شود که جمعی از باسابقه ترین صنعتگران و متخصصان دریایی کشور 
که اجرای پروژه س��اخت دکل ایران خزر و سکوی امیرکبیر را در کارنامه حرفه ای 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��ش های ویژه نامه همایش بر ضرورت واگذاری قراردادهای 

ساخت دکل های حفاری جک آپ و شناورهای خدماتی به سازندگان ایرانی تأکید کرده است.
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سرمایه گذاری نفت واگذار گرد ید ه و د ر مد ت ۸ سال گذشته 
عم��الً بخش خصوصی وارد  اینگونه پروژه ها نگرد ید ه اس��ت 
که امید واریم با سیاست های د ولت جد ید  د رباره رونق بخش 
اقتصاد ی با بکارگیری بخش خصوصی د ر راستای سیاست های 

مقام معظم رهبری این مهم صورت پذیرد .
مد یرعامل محترم شرکت نفت و گاز پارس بارها اعالم نمود ند  
که ش��رکت صف د ستاورد های خوبی کسب نمود ه است و بر 
حمایت از این د ستاورد ها تأکید  نمود ه اند  و از سوی د یگر نیز 
د کتر ترکان عنوان نمود ه اند  که ساخت د کل های حفاری د ریایی 
از نان شب هم واجب تر است اما علیرغم تأکید  مسئولین وزارت 
نفت به مد یرعامل محترم شرکت نفت متاسفانه همچنان پروژه 

متوقف ماند ه است.
 با توجه به آغاز به کار د ولت جد ید ، مهمترین انتظارات شما 

د ر حوزه د ریایی و اقتصاد ی از د ولتمرد ان جد ید  چیست؟
- حمایت مالی جهت فعال نمود ن پروژه جک آپ.

- حمایت از تأمین کنند گان و سازند گان شناورهای خد ماتی 
د کل های حفاری و بهره برد اری.

 با توجه به تأکید  د ولت جد ید  و ش�خص رییس جمهور بر 
واگذاری امور به انجمن های تخصصی و علمی، چه راهکارهایی 
را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمن های د ریایی )از جمله انجمن 

مهند سی د ریایی ایران( د ر این زمینه پیشنهاد  می کنید ؟ 
از آنجایی که انجمن مهند سی د ریایی یک موسسه تخصصی 
و علمی اس��ت لذا د ر حمایت از پیمانکاران بخش خصوصی 
می باید  نهاد  د یگری فعال گرد د  و این انجمن د ر حیطه فعالیت 
خود  از پیشبرد  د ستاورد های علمی و فنی حمایت ویژه خود  

را اعالم نماید .
 آخرین روند  ساخت و نصب و پیشرفت سازه های فراساحلی 

آن شرکت را بطور خاصه اعام فرمایید .
پروژه ساخت د و واحد  د کل حفاری د ریایی

- د رصد  پیشرفت: 34 د رصد .
- وضعیت: منتظر پرد اخت صورت حساب های معوقه جهت 

شروع مجد د .
پروژه الیه نفتی

- د رصد  پیشرفت: 9۸ د رصد .
- وضعیت: آم��اد ه برای بارگیری و نصب د ر د ریا که به د لیل 
سایر فعالیت های کارفرما و تاخیر د ر تأمین FPSO عمالً د ر 

یارد  این شرکت متوقف ماند ه است.
پروژه فاز ۱۵ پارس جنوبی 

- د رصد  پیشرفت: 90 د رصد .
- وضعیت: خرید  تعد اد  معد ود ی از تجهیزات، نصب و عملیات 
پیش راه اند ازی تجهیزات، آماد ه سازی جهت بارگیری و حمل 

د ریایی.
 مهمترین اولویت های پیش�نهاد ی شما جهت بررسی د ر 
کمیته های تخصصی انجمن و طرح د ر قطعنامه پایانی همایش 

جهت پیگیری چیست؟ 
- تأکید  د ر حمایت از د ستاورد های مهند سی علی الخصوص 

طراحی و اخذ لیسانس د کل حفاری د ریایی.
- تأکید  بر اولویت اجاره ش��ناورها و ناوگان د ریایی مورد  نیاز 
ارگان ها و سازمان های وابسته به وزارت نفت و سازمان بناد ر 
از ش��رکت های د اخلی د ر جهت فعال سازی ساخت و توسعه 

ناوگان د ریایی توسط پیمانکاران و صنعت گران ایرانی.

 حوزه اصلی فعالیت های 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��رکت های پیشتاز در حوزه حمل ونقل 
دریای��ی و ترانزیت کاال در بخش تخلیه، بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی و عملیات 
چارترینگ در راستای ارائه خدمات و سرویس دهی در بنادر کشور؛ و همچنین در تهیه 
و تدارک ملزومات کش��تی و قطعات یدکی، هماهنگی در تعیین کارگاه های تخصصی 
جهت تعمیرات اضطراری کش��تی ها فعال اس��ت. در همین خصوص، ما در بخش های 
مارین مارکت، پش��تیبانی از ناوگان های دریایی مثل )خدمات رس��انی به کش��تی های 
نفکش، فله بر و جنرال کارگو در بنادر ایران( و تأمین س��وخت و آب، ترانزیت س��وخت 
و هماهنگی الزم برای جابه جایی از طریق شمال و جنوب کشور و همچنین واردات و 
ص��ادرات انواع فرآورده های نفتی فعالیت داریم و در این حوزه بطور همزمان در بخش 
حمل و نقل زمینی و ریلی نیز با سایر شرکت های هلدینگ غدیر مشارکت داشته ایم.

 مش�کات اصل�ی مبتابه مجموع�ه صنایع دریایی کش�ور را در مقط�ع کنونی چه 
می دانید؟ دس�تگاه های دولت�ی چه اقدامات 
مؤثر و مش�خصی را در این زمین�ه میتوانند 

صورت دهند؟
 یک��ی از عمده ترین مش��کالتی ک��ه ما طی 
س��ال های اخیر ب��ا آن روبرو بودیم؛ ش��رایط 
تحریم کشتیرانی و فعالیت های خدمات دریایی 
و بن��دری از طرف آمریکا و اروپا بوده و همین 

نگاهی امیدوارکننده به هیچ بخشی از 
فعالیت های دریایی کشور نداریم

احمدی بافنده، مدیرعامل شرکت ایران مارین سرویسز:

دکتر محمد احمدی بافنده، مدیرعامل شرکت ایران مارین سرویسز، از فعاالن باسابقه 
دریایی کش��ور بویژه در حوزه دفاعی است که در راه اندازی و فعال شدن بسیاری 
از پروژه های این بخش نقش داش��ته است. وی اینک بعنوان مدیرعامل شرکت ایران 
مارین سرویسز، از بزرگترین مجموعه های لجستیک دریایی کشور، در عرصه خدمات 
حمل ونقل دریایی فعالیت دارد. وی در این گفت وگو به ارزیابی شرایط صنعت دریایی 

و چالش های آن پرداخته است.
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امر کلیه فعالیت های این حوزه را تحت الش��عاع 
قرار داده و بالتبع، این شرایط باعث نزول روند 
کارها در بخش های مختلف شده است. در کنار 
ای��ن موضوعات جریان نقدینگی و تأمین منابع 
مالی یکی دیگر از مشکالتی است که ما پیش رو 
داریم. س��اخت کش��تی و تعمیر و نگهداری آن 
هزینه بر 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 
بانک ه��ا و دولت قرار گرفت��ه و این عمده ترین 
عل��ت رونق ای��ن صنعت در کشورهاس��ت. در 
حال حاضر فرآیند س��رمایه گذاری برای تأمین 
نیازه��ای کش��ور مطرح اس��ت؛ مث��ل )حمل 
LPG و فرآورده های گازی و نفتی( با مش��کل 
روبه روست. یکی از عمده ترین این چالش ها بهره 
ب��اال برای ارایه خدمات و تس��هیالت بانک های 
داخلی است. بانک های خارجی هم که تا مدتی 
قبل در سرمایه گذاری در ایران حضور داشتند؛ 
به علت تحریم ها 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 نگرانی ه��ای خاص خود را در 
بخ��ش تأمین س��وخت مورد نی��از و همچنین 
حمل ونقل محصوالت ایران را به دلیل تحریم ها 
دارد که حاصل آن چیزی جز توقیف شناورها و 
تحریم فعالیت ها برای شرکت های سرمایه گذار 
نخواهد داش��ت. بنابراین، می توان این دالیل را 
از اصلی تری��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��رکت های خصوصی س��رمایه گذار در بورس 
اس��ت. تمامی این مس��ایل در حالی اس��ت که 
صنعت کشتی سازی و صنایع فراساحل می تواند 
در حدود 3000 فرصت 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 نتوانسته ایم در 
این بخش و اس��تفاده از ظرفیت های خوب آن 
اس��تفاده کنیم و می توان گفت ما در مجموعه 
دریایی عمال نگاه امیدوارکننده در هیچ بخشی 

از کشور نمی بینیم.
 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 

درجهت توسعه کار دریایی و در مجموعه کشور 
س��رمایه گذاری کرده ایم 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 فعالیت های 
این حوزه نس��بت به س��ایر فعالیت هاس��ت که 
ب��ا ایجاد ش��بکه مال��ی و پول��ی ارزان می توان 
از س��رمایه گذاران 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 حداقلی ترین و کم اثرترین حمایت ها از بخش 

دریایی می شود.
 با پای�ان کار دولت دهم، ش�ورایعالی صنایع 
دریایی گزارشی از فعالیت های 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 می دانید؟
اعضای ش��ورای قبلی در ح��د توان خود تالش 
کرده اند تا بتوانندعملکرد خوبی از خود نش��ان 
دهن��د. نمی ت��وان گفت ای��ن تی��م دریایی در 
بخش ه��ای مربوطه کوتاهی در کار داش��ته اند. 
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 
نامالیمات روبرو ش��د و ش��رایط را برای جذب 
سرمایه مهیا کرد تا نتایج مطلوب حاصل شود.

 ب�ا توجه به آغاز ب�ه کار دولت جدید و تأکید 
این دول�ت بر توج�ه به بخ�ش خصوصی، چه 
انتظارات�ی را از ای�ن دول�ت و وزارتخانه ه�ای 

مرتبط با حوزه دریایی دارید؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توجه داشته 
باشد که خودروس��ازی تنها صنعت اشتغالزا در 
ایران نیست و باید به بخش دریایی با موقعیت 
استراتژیک نگاه ویژه داشت؛ چرا که این بخش 

با قابلیت های خوبی که در بخش منابع انسانی 
که در دانشگاه ها تحت تعلیم هستند، می تواند 
با حضور این دانش آموختگان 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��رمایه گذاری در استان های شمال و جنوبی، 
بنادر، فراس��احل و کش��تیرانی و تأمین جریان 
نقدینگ��ی می تواند 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 می توانیم 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 می توانیم با یک تیم 

قدرتمند بازار کار خوبی داشته باشیم.
 ب�ا توج�ه ب�ه تأکی�د دولت جدید و ش�خص 
رییس جمه�ور بر واگذاری ام�ور به انجمن های 
تخصص�ی و علمی، چ�ه راهکارهای�ی را برای 
ایف�ای نق�ش مؤثرت�ر انجمن ه�ای دریایی )از 
جمله انجمن مهندس�ی دریایی ایران( در این 

زمینه پیشنهاد می کنید؟
انجم��ن مهندس��ی دریایی را می ت��وان یکی از 
فرهیخته تری��ن انجمن ه��ای صنای��ع دریای��ی 
دانست؛ چرا که همه اعضای آن جزء بهترین ها از 
نظر علمی و عملی هستند. باید به این دوستان 
اعتم��اد کرد و توجه داش��ت تا بتوان در س��ال 
جدید یک حماسه اقتصادی خلق کرد.در کنار 
این موضوع، نمایشگاه ها و همایش های دریایی 
طی سال های گذش��ته روندروبه رشدی داشته 
و توانس��ته هر س��ال به تعداد شرکت کنندگان 
و بازدی��د کنن��دگان بیفزاید. با اعتماد بیش��تر 
و کم��ک بهت��ر امیدواریم ش��اهد توانمندی و 

موفقیت این بخش در صنعت دریایی باشیم.
 مهمترین اولویت های پیش�نهادی شما جهت 
بررسی در کمیته های تخصصی همایش و طرح 

در قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟ 
اولوی��ت اصل��ی تکمی��ل س��رمایه گذاری های 
نیمه تم��ام در بخش ه��ای مختل��ف دریای��ی، 
تأمی��ن  و همچنی��ن  فراس��احل، کش��تیرانی 
نقدینگ��ی الزم پروژه ه��ای دریایی اس��ت. یک 
مدیر خ��وب در صنای��ع دریایی، پاس��خگویی 
به موق��ع و تکمیل س��رمایه گذاری ها با حمایت 
دول��ت، کم��ک ب��ه کارخانجات کش��تیرانی و 
کشتی س��ازی با نرخ پولی مناسب، زمان بندی 
برای رسیدن به اهداف بدون وقفه، شبکه مالی 
فاینانس ب��ا وام های کم بهره و انج��ام کارهای 

اجرایی به موقع باشد.

وزیر محترم صنعت باید توجه داشته باشند
 که این صنعت مهم در ردیف آخرین

 برای دریافت بودجه قرار نگیرد
 در این صورت ما می توانیم

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 

می توانیم با یک تیم قدرتمند بازار کار خوبی 
داشته باشیم
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امیدوار به تدبیر
همچون س�ایر حوزه های اقتص�ادی، فعاالن بخش 
خصوصی در عرصه دریایی نیز در یکسال گذشته 
با رکود و در عی�ن حال، افزایش هزینه ها، مطالبات 
انباشته از مراکز دولتی، بالتکلیفی ناشی از فضای 
س�ال آخ�ر دول�ت قب�ل و ش�کل گیری دول�ت بع�د، 
تحریم های گسترده بانکی و مالی و همزمان، کاهش 
ش�دید حجم س�فارش ها و پروژه های کاری مواجه 
بوده اند. مجموعه گفت وگوهای مدیران عامل و ارشد 
ش�رکت های عضو انجمن مهندس�ی دریای�ی ایران 
نش�ان می دهد عبور از شرایط سخت و در بسیاری 
موارد بالتکلیف موجود که ناشی از شرایط بی ثبات 
سیاس�ی و اقتصادی سال های 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.



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

د  کتر ناصر فالحي، مد  يرعامل شرکت اوج پژوهش صنعت و رييس انجمن صنفي صنايع د  ريايي:

 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 طرح هاي كنار و د  اخل آبي 
كشور و احد  اث كارخانه هاي كشتي سازي، آبگيرها 
و د  يگر مستحد  ثات كنار ود  رون آبي، فعال است. 
با وجود   پيش  آم��د  ن امكان ورود   د  ر صحنه هاي 

 ،EPC د  يگر مهند  س��ي و اجراي طرح ها بصورت
اين مهند  س��ان مش��اور د  ر باقي ماند  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��ب ترين راهكار توس��عه كشور اس��ت. زيرا 
عمال مالحظه مي شود   كه شركت هاي مهند  سي 
مشاور كه وارد   جرگه اجرا بصورت EPC شد  ه اند  ، 

رفته رفته كامال ش��كل پيمانكاري پي��د  ا كرد  ه و 
د  فت��ر فني خود   را از د  س��ت مي د  هند   و كيفيت 
فني و مهند  س��ي طرح ها و كشور هر روز الغرتر 
و د  ر د  رجه پايين تري قرار مي گيرد  . ش��د  ت اين 
افت كيفي به حد  ي است كه د  ر بعضي از حالت ها 
مي توان اجراي طرح ها را بصورت غير قابل قبول 

رد  ه بند  ي كرد  .
 مش�كالت اصلي مبتال به آن شرکت و مجموعه 
صناي�ع د  رياي�ي کش�ور را د  ر مقط�ع کنوني چه 
مي د  انيد  ؟ د  ستگاه هاي د  ولتي چه اقد  امات مؤثر و 

مشخصي را د  ر اين زمينه مي توانند   صورت د  هند  ؟
بطور كل��ي صنعت د  ريا د  ر جه��ت كارفرمايي و 
س��فارش د  هند  ه كار كام��ال د  ولت��ي و د  ر جهت 
توليد   نيز د  ولتي- خصوصي است.  بر اين اساس 
سفارش د  هند  ه كار، تمايل كامل به بازار بين المللي 
و خارج از كش��ور به علل مختلف از خود   نش��ان 
مي د  ه��د   و از طرف��ي ش��ركت هاي توليد  كنند  ه 
وابس��ته به د  ول��ت نيز نگراني كيفي��ت و قيمت 
تمام  شد  ه خود   ند  ارند  . بنابراين، حركت توسعه اين 
صنعت با آنكه كامال مي تواند   محور توسعه كشور 
قرار د  اد  ه ش��ود  ، كامال كند   و غيرقابل قبول بود  ه 
و حتي د  ر بازه هايي 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  ه اند  . مالحظه 
اند  ك بر نتايج، عملكرد   غيرقابل قبول كش��ور د  ر 
اين زمينه عريان مي شود  . 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 
حمل ونقل از طريق بازار بين المللي بد  ون اشكال و 
باصرفه تر از رفع نياز از شركت هاي د  اخلي د  ولتي 
ممكن است. شركت هاي د  ولتي مفهومي  از صرفه 
و ص��الح 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 مي آورند  . 
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  ست وپاگير گمركي و بازرگاني و 
مشكالت تحريم هستند   و لذا قاد  ر به توليد   قابل 

د  کتر ناصر فالحي، از کهنه کارترين 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 سازه هاي 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 پرسش هاي ويژه نامه همايش 
صناي��ع د  ريايي را با اين مقد  مه آغاز کرد  ه اس��ت. مقد  مه اي ک��ه نيازي به توصيف 
ند  ارد  : »اعضاي انجمن مهند  سي د  ريايي ايران مستحضرند   که اينجانب د  ر د  و د  وره 
اول انجمن، عضو هيأت مد  يره آن بود  ه ام. زحمات متحمله توس��ط شرکت هاي عضو 
و مد  يران د  وره هاي گذش��ته بر کسي پوشيد  ه نيست. ولي به نظر اينجانب الزم است 
اکنون يك بازنگري عميق د  ر عملكرد  ها و مسؤوليت هاي انجمن مهند  سي د  ريايي ايران 
انجام گيرد   و مبتني بر تجربيات بد  ست آمد  ه د  ر طول ساليان نسبتا د  راز فعاليت، که 
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 کشور به اين د  رد  ها،  نقش اصلي و اساسي را د  اشته است؛ نقشه راه جد  يد   
و  د  رستي کشيد  ه شد  ه و حرکت انجمن مهند  سي د  ريايي  د  ر مسير آن انجام گيرد   تا 
تعالي کشور توس��ط اين جوانان خيرخواه و نيك اند  يش حاصل شود  . بر اساس اين 
مقد  مه و بصورت کامال انتقاد  ي از عملكرد   انجمن مهند  سي د  ريايي، به سواالت شما 

جواب مي د  هم«. و اين هم، متن پرسش و پاسخ.
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قبول د  ر اين عرصه نيستند  . به نظر اين اينجانب، 
رفع معضالت اين بخش توس��ط د  ولت ساد  ه تر از 
بخش معضالت د  ولتي ب��ود  ن بخش كارفرمايي، 
است. قطع ارتباط شركت هاي د  ولتي كشتيراني 
و مصرف كنند  گان كش��تي با سازند  گان خارج از 
كشور كاري اس��ت بس د  شوار و با توجه به نفوذ 
آنان به د  س��تگاه هاي د  ولتي، نياز به عزم راس��خ 

د  ولت به انجام آن است.
 ش�عار همايش د  وره قبل »بكارگيري 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 يك س�ال 
گذشته با اقد  امات مشخصي د  ر جهت »حمايت 
از توليد   ملي و حمايت از کار و س�رمايه ايراني« 
برخورد   د  اشته ايد  ؟ چه اقد  اماتي را د  ر تعارض با 
اين امر، از س�وي ارگان ها و د  ستگاه هاي د  ولتي 

شاهد   بود  ه ايد  ؟ 
د  ر همايش ه��ا كه معموال د  ر فص��ل خوب و د  ر 
جزيره زيباي كيش برگزار مي شود  ، د  ستگاه هاي 
د  ولتي بصورت تمام قامت حضور پيد  ا مي كنند   و 
د  ر سخنراني هاي سران اين سازمان ها صحبت از 
اقد  امات و د  ستاورد   هاي بسيار مي شود  . ولي عمال 
صنعت د  ريا غريبانه، منتظر معجزه باقي  مي ماند   
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 نمي رس��ند  . 
عقب ماند  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 مي رس��د   و ش��رايط، كماكان مثل قبل باقي 
مي ماند  . سيستم د  ولتي مي د  اند   كه د  ر طول سال 
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 شركت ها 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 كند  . به نظر 
بند  ه شركت هاي كشتيراني بزرگ د  ولتي، بايد   با 
شرايط بسيار سهل و تشكيل شركت هاي كوچك 
و تخصصي حمل د  ريا)شركت كانتينري، شركت 
كاالي فله و ...(، بد  ون پيش پرد  اخت، اين شركت ها 
را د  راختيار بخش خصوصي ذي صالح 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 به تد  ريج به د  ولت بازپرد  اخت كند  .
 ب�ا پايان کار د  ول�ت د  هم، ش�ورايعالي صنايع 

د  ريايي گزارش�ي از فعاليت هاي خود   را د  ر طول 
اين د  وره منتشر کرد  . ارزيابي شما از عملكرد   اين 
ش�ورا د  ر اين مد  ت چيس�ت و چه د  اليلي را د  ر 

فعال نشد  ن آن مؤثر مي د  انيد  ؟ 
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 مي كن��م. د  ر ي��ك كلمه، بن��د  ه عملكرد   
شورايعالي صنايع د  ريايي را صفر ارزيابي مي كنم. 
چ��ون منجر به هيچ اتفاق و ي��ا اقد  امي  د  ر مورد   

توليد   نشد  ه است. 
 با توجه به آغاز به کار د  ولت جد  يد   و تأکيد   اين 
د  ولت بر توجه به بخش خصوصي، چه انتظاراتي 
را از اين د  ول�ت و وزارتخانه هاي مرتبط با حوزه 

د  ريايي د  اريد  ؟
د  ر ب��اال عرض ك��رد  م گرفت��اري مصرف كنند  ه و 
توليد  كنند  ه د  ر صنعت د  ريا د  ولتي بود  ن شركت هاي 
مربوطه اس��ت. اگر مي خواهيم 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 44 قانون اساسي  اقد  ام كنيم. ياد  آور 
مي شوم كه پس از اد  غام آلمان شرقي قبل به آلمان، 
بسيار از كارخانه ها به قيمت يك مارك اسمي  د  ر 
اختيار بخش خصوصي ذي صالح قرار گرفت و د  ر 
عرض كمتر از 10 سال صنعت مرد  ه و لخت آلمان 
ش��رقي، كامال د  ر شرايط رقابتي با توليد   كنند  گان 
آلمان ق��رار گرفت. اگر چناچ��ه مي خواهيم واقعا 
اصالح صورت پذيرد  ، راه همين است. شركت هاي 
كش��تيراني بزرگ و توليد  كنن��د  گان د  ولتي را د  ر 
بسته هاي كوچك به بخش خصوصي واگذار كنيم 
و آنگاه ش��اهد   خالقيت هموطنان زحمت كشمان 

خواهيم بود  . 
 با توجه به تأکيد   د  ولت جد  يد   و ش�خص رئيس 
جمهور بر واگذاري امور به انجمن هاي تخصصي 
و علم�ي، چ�ه راهكارهايي را ب�راي ايفاي نقش 
مؤثرت�ر انجمن ه�اي د  ريايي )از جمل�ه انجمن 
مهند  سي د  ريايي ايران( د  ر اين رزمينه پيشنهاد   

مي کنيد  ؟

به نظر بند  ه كار اجرايي نمي تواند   توسط  انجمن هاي 
علمي  و تخصصي انجام شود  . اين انجمن ها بد  ون 
شك مي توانند   د  ر تعالي علم و فن مهند  سي نقش 
ارزند  ه اي د  اشته باشند  . ولي تصور اينكه د  ر بخش 
اجرا بتوانند   اقد  امي  بعمل آورند  ، قطعا تصور ناد  رستي 
است. د  رعوض انجمن هاي صنفي مي توانند   با تكيه 
بر اعضاء خود  ، كه عمد  ه توليد  كنند  گان را تشكيل 
مي د  هند  ، بصورت كاتاليزور عمل كنند  . بر اين اساس، 
بعنوان پيرترين معلم و صنعت گر د  ريا، از همكاران 
انجمن مهند  س��ي د  ريايي د  رخواست مي كنم كه 
محد  ود  ه فعاليت هاي خود  ر ا د  ر چارچوب اساسنامه 
و بعنوان زيرمجموعه هاي وزارت علوم و د  ر راه تعالي 
علم و تخصص س��امان د  هي كرد  ه و امور صنفي و 
حرفه اي را به انجمن هاي ذيربط واگذار كنند  . اين 
تد  اخل )وارد   شد  ن انجمن هاي علمي- تخصصي د  ر 
امور اجرايي و توليد  ي( بد  ون ش��ك باعث تضعيف 
انجمن ه��اي علمي - تخصصي و د  ور افتاد  ن آنها از 
اهد  اف پيش بيني  شد  ه براي تأسيس آنها مي شود   
از طرفي د  ر رقابت با انجمن هاي صنفي، باعث عد  م 
توسعه صنعت حرفه اي و عمليات ا جرايي مي شود  .
 مهمترين اولويت هاي پيش�نهاد  ي شما جهت 
بررسي د  ر کميته هاي 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 شركت هاي 
كش��تيراني و تسهيالت ساخت و تعمير به بخش 

خصوصي
ب-  ممنوعي��ت س��فارش س��ازه هاي د  ريايي و 

شناورها به خارج از كشور
ج-  و اجرايي نمود  ن قوانين حمايتي مصوب براي 

صنعت د  ريا 
 د  ر پايان،  اگر نكته خاص قابل طرح د  يگري د  ر 

نظر د  اريد  ، عنوان فرماييد  ؟ 
از مسؤولين انجمن د  رخواست مي كنم آمارگيري 
كنند   كه چند   نفر از بخش خصوصي و چند   نفر از 
بخش د  ولتي د  ر همايش فعلي گرد  ش گونه فصل 
خوب كيش ش��ركت كرد  ه  ان��د  . مالحظه خواهند   
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 فوق العاد  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 
مي كنم و استد  عا د  ارم كه امور را بشرح كليات اين 
گفتگو پيگيري كرد  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 

سازه هاي د  ريايي ايران سوق د  هند  .

بطور كلي صنعت د  ريا د  ر جهت كارفرمايي
 و سفارش د  هند  ه كار كامال د  ولتي 

و د  ر جهت تولید   نیز د  ولتي- خصوصي است
 بر اين اساس سفارش د  هند  ه كار، تمايل كامل 

به بازار بین المللي و خارج از كشور به علل 
مختلف از خود   نشان مي د  هد 

و از طرفي شركت هاي تولید  كنند  ه 
وابسته به د  ولت نیز

 نگراني كیفیت 
و قیمت تمام  شد  ه خود   ند  ارند
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محم��د   رس��ول گل كرم ني، مد  يرعامل ش��ركت 
آرتميز د  ريا كه د  ر زمينه طراحي، مهند  سي و تأمين 
تجهيزات صنايع د  ريايي فعاليت د  ارد  ؛ سير فعاليت 
اين شركت را د  ر يكس��ال اخير »نزولي« خواند   و 
تصريح كرد  : د  ر كال هيچ قرارد  اد  ي د  ر سال جاري 
ند  اشته ايم و فعاليت ها مربوط به قرارد  اد  هاي قبلي 
بود  ه است. وي د  ليل مش��كالت 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 كار و سرمايه د  ريايي نيز 

د  ر اين صنعت، فقط د  ر حد   شعار باقي ماند  ه است. 
گل كرم ني د  رباره د  اليل اجرايي نشد  ن قانون توسعه و حمايت از صنايع د  ريايي 
نيز اظهار د  اش��ت: بازوهاي اصلي قانون كه يكي از مهمترين هاي آن صند  وق 
توس��عه صنايع د  ريايي بود   كه تقريبا بد  ون بود  جه و بد  ون برنامه با شايعات و 
واقعيت هاي اد  غام با صند  وق هاي د  يگر وضعيت د  رستي ند  اشت. بازوي د  يگر 
يعني شورايعالي صنايع د  ريايي نيز د  ر يك 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 كند  ؛ به صنايع د  ريايي نگاه ويژه اي د  اشته 

باشد   و قوانين و آيين نامه هاي مكمل قانون موجود   تصويب شود  . 
عضو هيأت مد  يره انجمن صنفي سازند  گان شناور، تجهيزات و سازه هاي د  ريايي 
ايران همچنين از د  ولت يازد  هم خواست تا تسهيالت بانكي و گمركي با شرايط 
خاص براي بخش د  ريايي د  ر نظر گرفته شود   و د  ر بخش  هاي سياستگذاري 
و تصميم سازي، نظرات و حضور NGO ها و انجمن هاي 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   كرد  :
1. اجراي��ي كرد  ن قانون توس��عه و حمايت از صنايع د  رياي��ي و فراهم آورد  ن 

تسهيالت بانكي و گمركي و ايجاد   بازار كسب وكار براي بخش هاي مختلف
2. بخش د  ريا د  ر برنامه هاي د  ولت جايگاه ويژه د  اشته باشد  . زيرا مي تواند   بستر 

مناسبي براي اشتغالزايي بخصوص د  ر استان هاي ساحلي و صنعتي باشد  . 
گل كرم ني كه د  ر جريان پانزد  همين همايش صنايع د  ريايي مسؤوليت برگزاري 
برنامه گش��ت د  ريايي را برعهد  ه د  ارد  ؛ د  راين باره توضيح د  اد  : روز پنجشنبه 9 
آبان ماه با همكاري س��ازمان ها و اد  ارات و ارگان هاي ذيربط گش��ت د  ريايي و 
بازد  يد   از چند  ين ش��ناور د  ر اس��كله  اد  اره بند  ر جزيره كيش پيش بيني شد  ه 
اس��ت كه بد  ينوسيله كمال تشكر را از همكاري همه د  ست اند  ركاران اين امر 

اعالم مي د  اريم.

نقشه راه فناوري هاي د  ريايي تد  وين شود  قانون صنايع د  ريايي با تمام ضمائم آن اجرايي شود  
مد  ير د  فتر طراحي قواي محرکه د  ريايي سازمان صنايع د  ريايي:گل کرم ني، مد  يرعامل شرکت آرتميز د  ريا:

نظ��ام وفا عض��د  ي د  يلمي، مد  يرعامل ش��ركت 
فني و مهند  س��ي فن آويژه كه د  ر زمينه طراحي، 
طرح هاي صنفي، مش��اوره، ط��رح اعتباري مالي 
و س��رمايه گذاري فعالي��ت د  ارد  ؛ گفت: به علت 
وضعي��ت ويژه اقتصاد  ي كش��ور اق��د  ام خاصي 
و مؤثري د  ر س��ال گذش��ته د  ر حمايت از توليد   

د  اخلي انجام نگرفته است.
وي از د  ول��ت جد  يد   خواس��ت ت��ا صنعت د  ريا 
را مكم��ل ايج��اد   كس��ب كار و زمين��ه رون��ق 

اقتص��اد  ي بد  ان��د   و نق��ش پررنگ ت��ري براي 
فعاليت ه��اي د  ريايي د  ر وزارت صنعت ، معد  ن 
و تجارت د  يد  ه شود  . اين فعال د  ريايي »توسعه 
سرمايه گذاري د  ر امر صنايع د  ريايي«، »توسعه 
صنع��ت جهانگرد  ي و گرد  ش��گري كش��ور د  ر 
راستاي توسعه صنعت د  ريايي )د  ريا و ساحل(« 
و »اختصاص تس��هيالت بانكي د  ر امر توس��عه 
صنعت د  ريا با س��ود   صنايع توليد  ي« را بعنوان 

اولويت هاي بخش د  ريايي ذكر كرد  .

جايگاه د  ريا
د  ر وزارت صنعت 
پررنگ تر شود  

مد  يرعامل شرکت فني و مهند  سي فن آويژه:

محمود   شعباني، مد  ير د  فتر طراحي قواي محركه د  ريايي سازمان صنايع د  ريايي، 
گفت: اين د  فتر با بهره گيري از س��رمايه هاي 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 مي كند  .  به گفته وي، حوزه هاي مأموريت د  فتر طراحي قواي 
محركه عبارتند   از: انواع طراحي انواع موتورهاي د  ريايي )د  يزلي، بنزيني، توربين گاز 
و الكتريكي( سيستم هاي رانش د  ريايي )شفت هاي متحرك و ثابت، واترجت و...( و 
انواع پروانه ها. مد  ير د  فتر طراحي قواي محركه د  ريايي سازمان صنايع د  ريايي اعالم 
كرد  : اين د  فتر طراحي پيشرفت قابل توجهي د  اشته و پيش بيني مي شود   كه د  ر 

سال آيند  ه د  و مورد   از طرح هاي موتور و رانش به توليد   برسد  .
وي د  ر اد  امه مشكالت صنايع د  ريايي را »عد  م وجود   جاذبه هاي الزم جهت جذب 
و بكارگيري و نخبه ها د  ر اين حوزه« و »كمبود   بود  جه براي توسعه آزمايشگاه ها 
و كارگاه هاي مورد   نياز« د  انس��ت و تأكيد   كرد  : بد  ون شك حمايت هاي مالي 
د  ولت مي تواند   بخش عمد  ه اي از اين موانع را رفع كند  . شعباني د  رباره اقد  امات 
انجام شد  ه د  ر جهت تحقق شعار همايش د  وره قبل »بكارگيري توليد  ات ملي 
و حمايت از كار 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 برنامه هاي رويش��ي و توسعه اي وزارت 
د  فاع د  ر راستاي ارتقاء قابليت هاي هسته اي كوچك كارفرماي د  انش بنيان و 
ش��بكه بزرگ و توانا پيمانكاري برگرفته از تد  ابير فرمايشات فرماند  هي معظم 
كل قوا )د  امته بركاته( با هد  ف رويكرد   ايجاد   خلق محصوالت جد  يد   د  ر صنايع 
د  فاعي از جمله مصاد  يق مهم »حمايت از توليد   ملي و حمايت از كار و سرمايه 
ايراني« بود  ه اس��ت. وي د  رباره عملكرد   ش��ورايعالي صنايع د  ريايي نيز گفت: 
مطالعه د  قيق د  ر صنايع و مراكز تحقيق و توسعه و د  فاتر طراحي كه منجر به 
نيازسنجي د  قيق شود  ، بايد   جزء برنامه هاي 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 برنامه هاي راهبرد  ي و انتخاب اس��تراتژي د  انش��ي مناسب به اهد  اف 
كوتاه مد  ت و ميان و د  رازمد  ت د  س��ت يافت. مد  ير د  فتر طراحي قواي محركه 
د  ريايي سازمان صنايع د  ريايي همچنين تأكيد   كرد  : بايد   ارتباط قوي و منطقي 
بين بخش خصوصي و صنايع، مراكز د  انش بنيان، مراكز تحقيقاتي كشور ايجاد   
ش��ود   تا به شكل مطلوب شبكه 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 
مي تواند   بعنوان حلقه ارتباط بين صنايع د  فاعي و صنايع د  ريايي كشور با مراكز 
تحقيقاتي و د  انش بنيان د  انش��گاهي ايفاي نقش كند   و د  ر شناسايي نيازهاي 
صناي��ع و اقد  امات الزم د  ر رفع نيازهاي تحقيقاتي و همچنين معرفي تجارب 
علمي و عملي مراكز تحقيقاتي و د  انشگاهي كشور و تسهيل ارتباطات و تباد  ل 
اطالعات پررنگ و موثرتر از قبل عمل نمايد  . شعباني د  ر پايان پيشنهاد   كرد   
»شناس��ايي چالش هاي پيش رو د  ر طراحي و تولي��د   موتورهاي د  ريايي« د  ر 

قطعنامه پاياني پانزد  همين همايش صنايع د  ريايي گنجاند  ه شود  .
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جامعه د  ريايي ايران يتیم است
زير پرچم وزارت د  رياد  اري يکسو و با يک زبان مشترک به جلو گام برد  اريم

فراهم  فرصتي  عزيزان، 
شد   تا من نيز سهمي هر 
چن��د   ناچي��ز د  رجهت 
تالشهاي پايد  ار و سازند  ه 
گروه اقليت��ي قرارگيرم 
كه ب��ه نظر مي رس��د   
زند  گي خود   را صاد  قانه 
د  ر اين راه پيش مي برند   
و بسيار شناخته شد  ه نيز مي باشند  . اجازه مي خواهم از 
ذكر آمار و ارقام گيج كنند  ه مسولين و مد  يران د  ولتي 
پرهيز كنم زي��را د  ر مصاحبه ها، همايش ها و نيز د  ر 
مجالت د  ريايي ش��اهد   آن هستيم؛ لذا تالش د  ارم از 

واقعيت ها صحبت كنم.
چند   سوال د  ر يك نمونه:

1- كشتي سازي خليج فارس با نامي  آشنا چند   سال 
است احد  اث گرد  يد  ه؟

2- آي��ا تا به ح��ال بود  جه اي كه د  ول��ت صرف اين 
مجتمع نمود  ه با د  رآمد  ي كه د  اشته، قياس ترازگيري 

شد  ه است؟
3- توليد  ات اين مجتمع د  ر مقايس��ه با يك كارخانه 
كشتي س��ازي هم رد  ي��ف د  ر ك��ره آيا قاب��ل قياس 

مي باشد  ؟
4- چه سازمان د  ولتي بر سياستگذاري د  ر فعاليت و 
توسعه اين مجتمع نظارت مي كند   و انتخاب مد  يران 
كه مركز ثقل هر سازمان و ارگاني مي باشد  ، چگونه و با 

چه مشخصات علمي  و عملي انتخاب شد  ه اند  ؟
5- براي نمونه د  ر ساخت )مونتاژ( كشتي هاي كانتينر 
بر صحبتي نمي كنيم؛ ولي آيا براي ساخت يك حوض 
خشك چند   س��ال زمان و هزينه الزم است؟ اگر د  ر 
پي پاسخ باشيم، ما را به سمت IDRO مي فرستند  . 
بعد   متوجه مي شويم كه او خود   نيز فاقد   صالحيت د  ر 
امور د  ريايي است. گهگاه ما شاهد   حضور يك فرد  ي 
شاخص، تحصيلكرد  ه و آشنا به د  ريا هستيم؛ ولي با 

يك گل مزرعه گلستان نمي شود  .
6- د  ر اين چند  ين س��ال گذشته د  ر آمد   مجتمع از 

شناورهاي خارجي چه مبلغ بود  ه است؟ 
 اجازه مي خواهم به اختصار موارد  ي مهم را كه اجمااٌل 
د  ر جامعه د  ريايي كشورمان با آن مواجه هستيم، نام 

ببرم:
1- صنعت نوسازي، انواع شناورهاي سبك و متوسط 

)سياستگذاري و زمان گذاري(
2- صنعت تعمير و نگهد  اري شناورها )سياستگذاري 

و زمان گذاري(
3- امنيت بناد  ر، سواحل و تأسيسات فالت قاره 

  IRISL  اس��المي جمه��وري  كش��تيراني   -4
)سياستگذاري د  ر مد  يريت، عمليات و توسعه(

5- شركت نفت كش ايران NITC )سياستگذاري د  ر 
مد  يريت، عمليات و توسعه(

6- امر مهم آموزش تخصص هاي د  ريايي د  ر سطوح 
مختلف

7- سياس��تگذاري نح��وه تحويل و بهاي س��وخت 
ش��ناورها د  ر آب هاي د  اخلي و خارجي با مش��اركت 

مد  يريت پخش شركت نفت 
8- بيمه د  ريايي و حمايت سيس��تم بانكي كشور از 

جامعه د  ريايي.
9- حمل و نقل تركيبي )بحث روز(

10-  آلود  گي د  ريا ) سياس��تگذاري( و بس��يار موارد   
د  يگر 

اجازه مي خواهم س��وال كنم، چه سازماني و ارگاني 
مسئوليت رس��يد  گي اين وظايف سنگين د  هگانه و 

بسياري د  يگر را د  ارد  ؟
د  ر يك مجله د  ريايي مقاله اي بسيار مفيد   آمد  ه بود   كه 
نتايج 20 همايش ساليانه گذشته را بررسي مي كرد   و 
تصميم گيري ها و قطعنامه ها همه تكراري و هيچ جنبه 
مثبت به همراه ند  اش��ت. د  ر پايان هر همايشي همه 
خند  ان و راضي از هم حد  احافظي مي كنند   تا همايشي 
د  يگر. نوش��تن و صحبت كرد  ن د  ر مورد   د  ريا و نقش 
آن د  ر پيشرفت علوم و صنايع كشور ها به گسترد  گي 
د  رياها و اقيانوس هاست. گفته مي شود   كشوري كه به 
د  ريا ارتباط مستقيم ند  اشته باشد  ، اقتصاد   آن بسته و 

رونقي نخواهد   د  اشت.
آنچه كه بطور خالصه د  ر 10 مورد   به عرض رس��يد  ، 
تحت پوش��ش يكپارچه هيچ ارگان��ي و د  ر محد  ود  ه 
كاري هيچ سازماني نيس��ت. پس از اند  كي مكث و 
تفكر به سرنوشت بزرگترين جامعه علمي، صنعتي، 
اقتصاد  ي و امنيتي كشور خواهيم فهميد   كه جامعه 
د  ريايي ايران يتيم است و بد  ون سرپرست براي ورود   
به د  س��تگاه هاي د  ولتي و حف��ظ موجود  يت و اثبات 
حقانيت بايد   از كانال هاي متفرقه و با گذش��ت زمان 
به جلو رفت كه د  ر موارد  ي مهم، نوشد  ار بعد   از مرگ 

سهراب خواهد   شد  .
د  وستان عزيز ما تعد  اد  ي بود  يم كه د  ر نيروي د  ريايي 
ارتش حد  ود   يكسال قبل از انقالب يك بررسي جالب 
به منظور سامان د  هي جامعه د  ريايي و جلوگيري از 
خود   س��ري و خود   تصميم گيري بعضي از ارگان ها 
جلوگيري ش��ود  . حتي د  ر آن زمان طرح سازماني با 
حد  اكثر 100 نفر 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 مجله اي به مناسبت همايش 

س��اليانه و د  ر ارتباط با اين موضوع به چاپ رسيد   و 
مصاحبه كنند  ه محترم بسيار عالي آن را پرورش د  اد  ه 
بود   و بر من منت گذاشته بود  ؛ پاسخي از جناب آقاي 
زيركچيان زاد  ه د  ر گفت وگو با ماهنامه مهند  س��ي د  ر 
ش��ماره 107 شنيد  ه شد  . ايش��ان فرمود  ه اند  : »بيش 
از وزارت د  رياي��ي، ب��ه عزم ملي ني��از د  اريم«. )البته 
خوشبختانه ايشان منكر ايد  ه وزارت د  رياد  اري نيستند  (. 
اگر به مجالت انجمن مهند  سي نگاهي د  اشته باشيم، 
به آشفتگي وضعيت كنوني جامعه د  ريايي خواهيم 
رسيد  . آقاي مهند  س حسن رضا صفري رئيس هيأت 
مد  يره انجمن مهند  سي د  ريايي د  ر مجله بند  ر و د  ريا 
صفحه 18 به زيبايي تمام خالٌ و موانع د  ر راه پيشرفت 

اقتصاد   د  ريايي كشور چنين بيان مي كند  :
وجود   مباد  ي و متوليان مختلف و موارد  ي د  ر سطح و 

بخش هاي مختلف د  ريايي كشور از قبيل: 
- د  بيرخانه ارگان هاي د  ريايي

- اتحاد  يه مالكان كشتي ايران 
-شورايعالي اقيانون شناسي
- شورايعالي صنايع د  ريايي

- سازمان بناد  ر و د  ريانورد  ي
- سازمان حفاظت از محيط زيست 
- انجمن مهند  سي و د  ريايي ايران 

- وزارت كار و امور اجتماعي
- وزارت صنعت، معد  ن و تجارت

- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
كه هر كد  ام به نحوي فعاليت هاي متد  اخلي د  ارند  .

حاال با اين مختصر كه قطره اي از يك اس��تخر بود  ، 
آيا براي حل اين مش��كالت به راهي جز وجود   يك 
سرپرست و بگونه اي »وزارتخانه« كه اين مجموعه و 
كل ارگان ها را سياست گزاري نمود  ه و از خود  سري ها 
و ولخرجي هاي بعضي ارگان هاي د  ريايي جلوگيري 
نمايد   و ساماند  هي كند  ، مي توان يافت؟ مجلس كنوني 
كشورمان اعالم نمود  ه كه وزارت د  ريايي را پذيرفته و 
آماد  ه د  ريافت پيش��نهاد   و يا اليحه اي 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 يكسو 
و با يك زبان مش��ترك به جلو گام برد  اريم و از هرز 
رفتن سرمايه كشور و زمان باارزش جلوگيري نماييم.

ما نگران رفتار گذشته سه ارگان هستيم كه بازهم مانع  
پيشرفت شوند   زيرا اينكه آزاد  ي و خود  مختاري خود   را 
از د  ست خواهند   د  اد  ، برايشان گران تمام مي شود  . مهم 
نيس��ت كه تاكنون چه بر سر اين جامعه بزرگ كشور 
آمد  ه است. چرا تاكنون فعاليت هاي اعالم شد  ه هر يك از 
ارگان ها و مصاحبه ها 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

کاپيت�ان عبد  اهلل ناييني *

Marine Engineering
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بخش خصوصي از فعالیت هاي د  ريايي فراري شد  ه است
ايزد  يان، مد  يرعامل شرکت خد  مات د  ريايي و بند  ري فارسيسان آسيا:

 آق�اي مهن�د   س! ابت�د   ا د   رب�اره ح�وزه اصلي 
فعاليت هاي ش�رکت فارسياس�ان آسيا توضيح 
د   هيد    و اينكه طي يك سال گذشته، روند    فعاليت 

آن چه سيري د   اشته است؟
شركت فارسيسان آسيا با سرمايه گذاري زيربنايي 
د   ر بخ��ش د   ريايي و بند   ري، د   ر تالش اس��ت تا با 
فراهم س��اختن تجهيزات و تأسيس��ات مد   رن و 
تخصصي، د   ر اختيار گرفتن نيروي انساني متعهد   ، 
حرفه اي و متخصص و تأمين منابع مالي مورد    نياز، 
د   ر زمره شركت هاي طراز اول، صاحب نام، معتبر 
بهره ور و س��ود    د    ه كش��ور د   ر زمينه كشتيراني، 
خد   م��ات د   ريايي و فراس��احل و خد   مات بند   ري 
و لجس��تيك باش��د   . زمينه هاي مشخص فعاليت 

شركت فارسيسان آسيا عبارتند    از:
- كشتيراني و حمل ونقل د   اخلي و بين المللي بار 

و مسافر
- نمايند   گي كشتيراني

- خد   مات د   ريايي و فراساحل شامل يد   ك كشي، 
راهنمايي، سوخت رس��اني، آبرس��اني، اليروبي و 
هيد   روگرافي، تجسس و نجات، استخراج شناورهاي 

مغروق، تد   اركات و جمع آوري ضايعات كشتي ها
- خد   مات بند   ري و لجس��تيكي از قبيل مد   يريت 

بند   ر و ترمينال، تخليه و بارگيري، بار بري، صفافي، 
بار شماري و نگهد   اري انواع كاال ها

- حمل و نقل تركيبي و چند    وجهي و فوروارد   ي
- خد   م��ات مش��اوره اي د   ر خص��وص موضوعات 

د   ريايي و بند   ري
شركت فارسيسان آس��يا با اتكا به توان د   اخلي و 
با بهره گيري از توانمند   ي شركت هاي زيرمجموعه 

خود   ، توانسته اقد   امات زير را به انجام برساند   :
- سوخت رس��اني د   ر ش��بكه حمل ونقل د   ريايي 

توسط كشتي جنيوس سان
- خريد    د   و فروند    شناور CREW BOAT كاتاماران 

نپتون 1 و 2 از شركت بوت سرويس نروژ
- سرمايه گذاري د   ر س��اخت مخازن و د   وش هاي 
تخليه محموالت نفت��ي د   ر بند   ر چابهار، ترانزيت 
گازوئيل و صاد   رات فرآورد   ه هاي نفتي به افغانستان 

توسط شركت مرجان جنوب شرق
- ايجاد    پايانه 25 هكتاري د   ر بند   ر ش��هيد   رجايي 
جه��ت ارائه خد   مات به كانتينره��اي پر، خالي و 
يخچالي و همچنين عمليات استافينگ و استريپ 

توسط شركت خط نقره اي قشم
- س��رمايه گذاري و مشاركت با كليه شركت هاي 
تجاري و موسس��ات خصوصي و د   ولتي د   ر د   اخل 

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 سرمايه گذاري 
برنامه هاي آتي شركت نيز عبارتند    از:

- بررسي خريد    و تملك 48 هكتار زمين د   ر منطقه 
آزاد    انزل��ي براي ايج��اد    پايانه تخليه و بارگيري و 

ايجاد    مخازن نفتي
- سرمايه گذاري و مشاركت د   ر نجات كشتي ها

- سرمايه گذاري د   ر منطقه ويژه اقتصاد   ي بيرجند    
به وسعت 450 هكتار

- مشاركت د   ر تأمين شناور هاي خد   ماتي مورد    نياز 
سكو هاي نفتي

- سرمايه گذاري و مشاركت د   ر تأمين شناور هاي 
خد   مات��ي و تجهيزات مبارزه با آلود   گي ش��ركت 

حفاري نفت شمال
- س��رمايه گذاري و مشاركت د   ر سوخت رساني به 

كشتي ها
- بررسي براي سرمايه گذاري و مشاركت د   ر پايانه 

صاد   رات مواد    معد   ني د   ر بند   ر شهيد    رجايي
- بررسي براي سرمايه گذاري و مشاركت د   ر پايانه 

صاد   رات مواد    معد   ني د   ر بند   ر امام خميني
خوشبختانه د   ر يك سال گذشته تالش هاي خوبي 
ب��ه انجام رس��يد   ه و با تمركز بر ام��ور زيربنايي و 
اصالحات ساختاري مهمي كه انجام شد   ه، انشاءاهلل 

د   ر آيند   ه شاهد    ثمرات اين اقد   امات خواهيم بود   .
 مش�كالت اصلي مبتالبه آن شرکت و مجموعه 
صناي�ع د   ريايي کش�ور را د   ر مقط�ع کنوني چه 
مي د   انيد   ؟ د   ستگاه هاي د   ولتي چه اقد   امات مؤثر 
و مش�خصي را د   ر اين زمين�ه مي توانند    صورت 

د   هند   ؟
يكي از چالش هاي مهم صنايع د   ريايي و اين شركت 
بعنوان يكي از اعضاي جامعه د   ريايي و بند   ري ايران، 
ع��د   م تمركز كليه امور مرتبط ب��ا د   ريانورد   ي د   ر 
يك مجموعه مشخص است. امروز سياستگذاري 
د   ر زمينه صناي��ع د   ريايي د   ر يك وزارتخانه انجام 
مي ش��ود   ، مد   يري��ت حاكميت��ي د   ريان��ورد   ي و 
بن��د   رد   اري د   ر يك وزارتخانه د   يگر و البته فعاالن 
د   ريايي و بند   ري نيز به طور پراكند   ه تالش مي كنند    
تا با اتكا به توانايي هاي متفرق بخش هاي مختلف 
مرتبط ب��ا صنعت كش��تيراني، ام��ورات خود    را 
به نحوي پيش ببرند   . بد   يهي است كه با اين شيوه 
مد   يريت، انتظار حركت منسجم و برنامه ريزي شد   ه 
د   ر امور د   ريايي و بند   ري، انتظاري بيهود   ه اس��ت؛ 
چرا كه سياس��ت هاي راهبرد   ي اين وزارتخانه ها و 

سعيد   ايزد  يان، معاون سابق امور د  ريايي س��ازمان بناد  ر و د  ريانورد  ي، حد  ود   د  و 
س��ال اس��ت که پس از خروج از اين س��ازمان د  ر مقام مد  يرعاملي شرکت خد  مات 
د  ريايي و بند  ري فارسيسان آسيا که زيرمجموعه د  ريايي هلد  ينگ حمل ونقل توسعه 
ترابر ايرانيان محسوب مي شود  ؛ فعاليت د  ارد  . وي د  ر اين گفت وگو با تشريح فعاليت ها 
و برنامه هاي اين شرکت د  ر بخش هاي د  ريايي و بند  ري از د  ولت يارد  هم خواسته تا 
زمينه جذب د  وباره بخش خصوصي به فعاليت هاي د  ريايي را فراهم کند  ؛ بخشي که 

به اعتقاد   ايزد  يان د  ر اين سال ها از فعاليت هاي د  ريايي فراري شد  ه است.
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س��ازمان ها، گاه با يكد   يگر د   ر تضاد    است و همين 
تضاد   ها، باعث مي شود    د   ر خوشبينانه ترين حالت، 
كارآيي پايين بيايد    و د   ر شرايط واقع بينانه، منجر به 
انجام اقد   امات نامعقول و عواقب جبران ناپذير براي 

اقتصاد    كشور شد   ه است.
بعنوان نمونه ش��ما به وضعيت س��اخت كشتي 
د   ر كش��ور توجه كنيد    تا ببيني��د    كه با وجود    
اد   عاي س��ازمان ها و مقام��ات مختلفي كه د   ر 
اين زمينه منش��أ اثر هس��تند   ، همچنان د   رجا 
مي زنيم 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 نمي توان به 
اين صنعت با د   يد    كاربرد   ي نگاه كرد   ؛ چرا كه 
هزينه ها و زمان ساخت آن قد   ر باال و د   ر قياس 
با اس��تاند   ارد   هاي جهاني غيرمنطقي است كه 
هر سرمايه گذاري ناچار مي شود    به شركت هاي 
خارجي متوس��ل شود   . د   ليل اصلي اين ضعف، 
با وج��ود    تالش هاي��ي كه همه د   س��تگاه هاي 
مرتبط مي كنند   ، 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 »بكارگيري 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 يك 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 ارگان ها 

و د   ستگاه هاي د   ولتي شاهد    بود   ه ايد   ؟
البته د   ر تالش براي همگام ش��د   ن با اين ش��عار، 
بس��ياري از وزارتخانه ها و سازمانها تالش هايي را 
به خرج د   اد   ند   ، اما متأسفانه به د   ليل ناهماهنگي و 
ناهمگوني د   ر انجام اين امور، نتايج د   لخواه به د   ست 
نيامد   ه اس��ت. د   ر واقع آنچه بايد    بيش از پيش به 
آن توجه شود   ، همين هماهنگي ارگان هاي 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 مشترك جامعه د   ريايي گرفته، 
تا تصميم س��ازي، اجرا، پايش، نظ��ارت و اصالح 
رويه هاي جاري اس��ت. ارگان ه��اي د   ريايي بايد    
بتوانند    به مثابه اعضاي يك پيكر واحد   ، برنامه ريزي 
هماهنگ و هم راستا د   اشته باشند    تا تمامي آنها با 
س��رعت متناسب رشد    كنند   ، چرا كه د   ر غير اين 
صورت، امكان تد   اوم حيات، توسعه و بهبود    براي 

اين پيكر واحد    فراهم نخواهد    شد   .
 با پاي�ان کار د   ول�ت د   هم، ش�ورايعالي صنايع 
د   ريايي گزارش�ي از فعاليتهاي خ�ود    را د   ر طول 
اين د   وره منتش�ر کرد   . ارزيابي ش�ما از عملكرد    

اين شورا د   ر اين مد   ت چيست و چه د   اليلي را د   ر 
فعال نشد   ن آن مؤثر مي د   انيد   ؟

بطوركل��ي با توج��ه به موقعيت خاص كش��ور و 
همچنين اهميت موضوعات مربوط به صنعت د   ريا 
د   ر اقتصاد   ، حمل ونقل، نفت وگاز، موضوعات نظامي 
و همينطور بحث توسعه د   ريامحور مي بايست 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��رمايه گذاري، تس��هيل و ريل گذاري د   ر جهت 
اج��راي بهينه و به موقع طرح ها و پروژه ها، 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 تشكيل د   هند   ه شورايعالي صنايع د   ريايي 
كه ش��امل مقام اول اجرايي كشور، وزرا و معاونان 
رئيس جمهور و... اس��ت؛ اهمي��ت موضوع كاماًل 
مشخص و تشكيل اين شورا يك گام مثبت و مهم 
تلقي مي شود   . 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 
مي رسد   . حركت به سمت اهد   اف واحد   ، هم افزايي، 
اس��تفاد   ه از ظرفيت هاي 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، سرمايه گذاري، 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   .
 با توجه به آغاز به کار د   ولت جد   يد    و تأکيد    اين 
د   ولت بر توجه به بخش خصوصي، چه انتظاراتي 
را از اي�ن د   ول�ت و وزارتخانه هاي مرتبط با حوزه 

د   ريايي د   اريد   ؟
انتظار اين اس��ت ك��ه د   ولت جد   يد   ، ب��ا توجه به 
توانمند   ي ها و جايگاه حائز اهميت بخش خصوصي، 
بخ��ش غيرد   ولتي و تعاون، ب��ا حمايت صحيح و 
هد   فمند   ، امكان فعاليت منطقي و متناس��ب اين 
بخش را فراهم آورد    تا عالوه بر س��بك و چاالكي 
د   ولت، ام��ور اجرايي ب��ا كيفيت باالت��ر و هزينه 
پايين ت��ر به انجام برسند   . متأسفان��ه در سالهاى 
اخير فعاليتهاى بخش خصوصى محدود ش��د   ه و 
بسيارى فرارى شد   ه اند   . اهميت اين موضوع د   ر اصل 
44 قانون اساسى ني��ز مورد    تأكيد    قرار گرفته و بر 
اين اساس، دست دولت در واگذارىها باز است، اما 
با وجود اين تأكيدات و تسهيالت قانونى، متأسفانه 

واگذارىهاى نيم بندى كه انجام شده، ه��م بخش 
خصوصى و هم مفه��وم خصوصي سازي به شدت 
آسيب ديده و علىرغم آنك��ه 90 درصد 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 فعاليت ه��اي د   ريايي و 
بند   ري تأمين نمىشود. از اين رو، بخش خصوصى 
دست  از  را  سرمايهگذارى  براى  الزم  انگيزههاى 
داده است. لذا بايد    با تصميمگيرىهاى مديريتى 
متناسب با شرايط و توسعه فعاليت ه��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 
رييس جمه�ور بر واگ�ذاري امور ب�ه انجمن هاي 
تخصصي و علمي، چه راهكارهايي را براي ايفاي 
نقش مؤثرتر انجمن هاي د   ريايي )از جمله انجمن 
مهند   سي د   ريايي ايران( د   ر اين زمينه پيشنهاد    

مي کنيد   ؟
بد   ون شك فعاليت انجمن هاي تخصصي و علمي، 
ب��ازوي مشورتي ارگان ه��اي ذي ربط و البته بخش 
خصوصي هستند    و هر چه اين انجمن ها توانمند   تر و 
بهتر عمل كنند   ، د   ستاورد   هاي علمي و تجربي ايشان 
مي توان��د    د   ر اختيار آحاد    فعاالن صنعت كشتيراني 
قرار گيرد   . ام��ا اين انجمن ها بايد    سازوكار مناسبي 
براي به كارگيري و جل��ب مشاركت متخصصان و 
زبد   گان جامعه د   ريايي د   اشته باشند   . به نظر مي رسد    
كه بسياري از اين انجمن ها توان مالي كافي براي اين 
كار ند   ارند    يا با محد   ود   يت هاي 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 
مي شود    برخي از انجمن هاي 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 
مي تواند    استقالل عملكرد   ي اين انجمن ها را تضمين 
كند    و د   غد   غه اصلي ايشان را به جاي مسائل جانبي و 
فرعي، بر ارائه راهنمايي هاي تخصصي و پيشنهاد    هاي 

علمي به كليه فعاالن جامعه د   ريايي متمركز سازد   .
 و سؤال آخر. مهمترين اولويت هاي پيشنهاد   ي 
ش�ما جه�ت بررس�ي د   ر کميته ه�اي تخصصي 
همايش و طرح د   ر قطعنامه پاياني جهت پيگيري 

چيست؟
اتخ��اذ راهبرد    مناسب جهت مقابله با تحريم هاي 
بين المللي و كاهش آثار آنها، توجه هرچه بيشتر به 
ضرورت هماهنگي بين ارگان ها 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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رضا خوشيد ه، مد يرعامل شركت پارس كشتي پوالد  
ك��ه د ر حوزه ساخت، تعمي��ر و اسكراپ شناورهاي 
فلزي فعاليت د ارد ، گفت: عد م ثبات قيمت آهن آالت، 
الكترود  و وسايل مورد  نياز ساخت شناور از مشكالت 

كنوني صنايع د ريايي است.
وي با بي��ان اينكه »د ر حال حاض��ر صنايع د ريايي 
بيماري د اريم«، تصريح ك��رد : ساخت يك شناور با 
ظرفيت هاي متفاوت بيش از ي��ك تا د و سال طول 
مي  كش��د  و با نوسان قيمت  هي��چ شركتي مايل به 
عقد  ق��رارد اد  نيست. بنابراي��ن، د ستگاه هاي د ولتي 

باي��د  د ر وهله اول ثبات قيمت ها د ر توليد ات د اخلي 
اتخ��اذ كنند ، مثل آهن كه م��واد  مصرفي اصلي هر 

كشتي سازي است.
وي با بيان اينكه شعار همايش د وره قبل »بكارگيري 
توليد ات ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني د ر صنايع 
د ريايي و د ريانورد ي«  متاسفانه محقق نشد ؛ د ليلرا آن 
د انست كه »د ستگاه هاي د ولتي د ر سياست هاي خود  

موفق نبود ند «.
خوشيد ه بر اين اساس از د ولت يازد هم خواست تا د ر 
جهت ايجاد  و امكانات اشتغال براي هزاران كارگر و 

مسع��ود  پل م��ه، مد يرعامل شرك��ت كشتيراني و 
حمل ونقل بين الملل��ي آراباختر با بيان اينكه »اين 
شرك��ت يك مجموعه لجستيكي است كه تمامي 
 خد مات حمل ونقلي، بند ري، گمركي و.... را د ر سطح 
بين المللي ارائه مي كند «، قابليت  هاي عملياتي اين 
شركت را د ر بخش هاي حمل و نقل )د ريايي: ملكي 
– اجاره اي، هوايي: ف��وروارد ري، جاد ه اي: ملكي – 
اجاره اي  و ريلي: ف��وروارد ري – كريري(، خد مات 
لجستيكي )محوطه د اري، تخليه و بارگيري، انبارد اري 
و بسته بن��د ي كاال، ترخيص كاال، ام��ور ترانزيتي، 
بيم��ه اي، مالي و مشاوره فني( ذك��ر كرد  و گفت: 
متأسفانه د ر سال پيش با توجه به محد ود يت هاي 
اعمالي حاصل از تحريم  هاي بين المللي بخصوص د ر 
امور مالي و د ريانورد ي با مشكالت بيشتري مواجه 
شد يم و صد  البته هيچ گاه از پا د ر نخواهيم آمد  و 

خستگي ناپذير به پيش خواهيم رفت.
وي افزود : طبيعتا يكي از اساسي ترين مشكالت ما 
نوع رفت��ار مسؤوالن و متوليان بعضي از سازمان ها 
و ارگان ه��اي ذي مد خل د ر صناي��ع د ريايي است. 
سازمان هاي مذكور صرفا ب��ر قواعد  يكطرفه بازي 
پافشاري كرد ه و منافع طرف مقابل را به هر قيمتي 
ناد يد ه مي گيرند . د ر حاليكه يك پايه اصلي اقتصاد  
ب��ر عملكرد  و د وش ما است��وار است. اميد  است د ر 
د ولت جد يد  روحيه تقابل و تعارض تبد يل به تعامل 

و اعتد ال شود .
پل م��ه د ر ارزيابي فعاليت ه��اي شورايعالي صنايع 
د ريايي گفت: وج��ود  شورايعالي صنايع د ريايي د ر 
چارت سازماني يك وزارتخانه يا تحت عناوين د يگر 
به خود ي خود  مزيتي براي پيشبرد  اهد اف اقتصاد  
تلقي نخواهد  گش��ت. زماني مي توان به اين اعتقاد  
د ست يافت كه فلسفه وج��ود ي اين شورا مزيد  بر 
ترق��ي و ممد  حيات صنايع د رياي��ي خواهد  بود  و 
متوليان شورا سعي و همتي عيني بر اجراي قوانين 
مصرح و مد ون بمنظور د ستيابي به اهد اف شورا، به 

منصه ظهور برسانند . 
وي اف��زود : آنگاه كه آثار عملي و شهود ي از اجراي 

اي��ن قوانين به د ست نمي آيد ؛ د ر نتيجه بود  و نبود  
ش��ورا تأثيري بر بهبود  و عملك��رد  صنعت د ريايي 
نخواه��د  د اشت و از سوي د يگر، ارائ��ه آمار و ارقام 
امروزه هنري است كه د يگر از مشروعيت عمومي 
 برخ��ورد ار نيست. زيرا هم��ه د انسته ايم زماني اين 
قبيل گزارش ها بكار مي آيد  كه خروجي و بازخورد  
امور مرتبط مانند  حذف ماليات، ميزان سود  و بهره 
بانكي، مد ت زمان باز پرد اخت تسهيالت، تخفيفات 
گمركي و... د اراي سابقه اجرايي و عملي د ر صنعت 
د ريايي و د ريانورد ي باشد ؛ وگرنه كلمات نوشته شد ه 

بر كاغذي بيش تلقي نخواهد  گشت.
مد يرعامل شركت آراباختر با اشاره به اينكه »تعامل 
فيمابين د ولت پيشين و بخش خصوصي فاقد  تعريف 

و نظام مشخص ب��ود ه است«، توضيح د اد : عليرغم 
تأكي��د  صريح قانون اساسي د ر اصل 44، متأسفانه 
تصد ي گري د ولت د ر اكثر قريب باتفاق امور مشهود  
و به جرأت مي توان گفت د ر بسياري از امور اقتصاد ي 
نه تنها موجب ترقي و حرك��ت د ر ميل به اهد اف 
سند  چشم اند از نبود ه، بلكه د ر بعضي شقوق شاهد  

پسرفت بود ه ايم. 
وي بر اين الساس تأكيد  كرد : اولين انتظار از د ولت 
يازد هم، مرزبند ي شف��اف في مابين توان و جايگاه 
بخ��ش خصوصي و د ول��ت، د ر زم��ره بد يهيات و 
ضروريات تلق��ي خواهد  گشت. البته پيشنهاد  اين 
مرزبن��د ي نه از باب تقابل بلك��ه از منظر شناخت 
وظاي��ف، حد ود  اختي��ارات و بطبع تعامل طرفين 

اولین انتظار از د ولت يازد هم
مرزبند ي شفاف با بخش خصوصي است

پل مه، مد يرعامل شرکت کشتيراني و حمل ونقل بين المللي آراباختر:

صنايع دريايي بیماري داريم
مديرعامل شرکت پارس کشتي پوالد:
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حسن ابراهيم پور ضياي��ي، مد  يرعامل شركت 
صنعت د  ريايي فن��اوران سيراف كه د  ر زمينه 
ساخت شناورهاي سب��ك از جنس آلومينيوم 
و ف��والد   و همچنين ح��وزه ساخت تجهيزات 
د  رياي��ي، ح��وزه انرژي هاي پ��اك و خد  مات  
د  رياي��ي فعالي��ت د  ارد  ، گف��ت: عليرغم كليه 
محد  ود  يت هاي منتج از تحريم هاي بين المللي 
اي��ن شركت د  ر يكسال گذشت��ه، فعاليت هاي 
تحقيقاتي-توليد  ي خود   را د  ر حوزه هاي شناور 
و تجهيزات همگام ب��ا نيازهاي جد  يد   صنايع 
د  ريايي د  ر جهت جايگزيني تجهيزات تحريمي 

به عمل آورد  ه است.
ضيايي كه شركت 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 كرد  : انتخ��اب و معرفي 
شركت ه��اي برتر صناي��ع د  ريايي فعاليت بسيار 
مثب��ت و كاراي انجمن بود  ه ك��ه اگر قانونمند   و 
براس��اس ضوابط صورت پذيرد  ، مي تواند   د  ر رشد   
و صنعت د  ريايي و ايجاد   انگيزه هاي الزم د  ر ميان 

شركت هاي فعال مثمرثمر واقع شود  .
وي همچني��ن د  رباره مسايل و مشكالت كنوني 
صنعت د  ريايي كشور گفت: توقف و كند  ي شد  يد   
صنايع د  ريايي )خصوصا بخش د  ولتي( به واسط 
محد  ود  يت ه��اي مالي و تحريم ك��ه عمال چرخ 
فعالي��ت صنعت د  رياي��ي را د  ر كشور كند   كرد  ه 
است. متأسفانه به علل مختلف د  ر انتهاي فعاليت 
د  ولت د  هم كليه د  ريچه هاي اميد   كمك د  ولت به 
صنعت نيز عم��ال با بي تفاوتي د  ولت بسته شد   و 
شايد   علت اصلي كند  ي شد  يد   فعاليت هاي 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 
»بكارگيري توليد  ات ملي و حمايت از كار 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 فعاليت هاي مستمر ما د  ر رفع 
نيازمند  ي ه��ا با توجه به تحريم هاي موجود   بود  ه 
است و عمال هيچ گونه حمايتي از طرف سازمان ها، 
بانك ها، د  ولت و د  يگر نهاد  ها به اين شركت انجام 
نشد   و شع��ار مطروحه د  ر همايش قبل صرفا د  ر 

چارچوب شعار مطرح شد  .
وي د  رباره انتظارات صنعت د  ريايي كشور 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 بانكي براي شركت ها بويژه 

شركت هاي توليد  ي مي تواند   بسيار مؤثر باشد  .  
مد  يرعامل شركت صنعت د  ريايي فناوران سيراف 
افزود  : حضور شورايعالي د  ريايي بعنوان يك نهاد   
مؤثر د  ر د  ولت يازد  هم مي تواند   زمينه هاي حضور 
ك��اراي صنايع د  ريايي را د  ر چارچوب برنامه قابل 
اتكاء براي اين صنعت به همراه د  اشته باشد  . تأكيد   
بر قانونم��د  اري و حمايت بافكر 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 ك��ه صنايع محتاج تقويت 
بنيه علمي-فني اس��ت، جايگزين فعاليت هاي 
سياست گ��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 
يك تعامل مستقيم با هد  ف گذاري مشترك 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 كرد  :
1( ايجاد   جايگاه قانوني و اجرايي براي شورايعالي 

صنايع د  ريايي د  ر د  ولت يازد  هم.
2( ساختاربن��د  ي و د  سته بن��د  ي صنايع د  ريايي 

براساس اعالم شركت ها.
3( ايجاد   بسته  هاي حمايتي براي شركت هايي كه 
د  ر چارچوب اهد  اف تعيين شد  ه خود   برنامه هاي 
اجرايي ارائه مي د  هند   و تعاريف ضمانت نامه هاي 
اجراي��ي براي هر برنامه ت��ا پاسخگويي د  ر قالب 
بسته هاي حمايتي از طرف شركت هاي متقاضي 

وجود   د  اشته باشد  .
4( تأكيد   استفاد  ه از حد  اكث��ر توان د  اخلي براي 
مجموعه هاي د  ولتي جهت نيازمند  ي هاي شناور، 

تجهيزات و ساير فعاليت ها...
5( تقويت انجم��ن مهند  سي د  ريايي د  ر كمك 
به چارچوب هاي علمي-فني شركت ها و صنايع 

فعال د  ريايي.

»حمايت از تولید   ملي« د  ر حد   شعار همايش ماند  !
ضيايي، مد  يرعامل شرکت صنعت د  ريايي فناوران سيراف: خواهد  بود . با اجراي مطالب مذكور طبيعتا استراتژي 

د ستيابي به اهد اف سند  چشم اند از روشن و به د ور از 
هرگونه تد اخل قابليت اجرا خواهد  د اشت.

پل مه افزود : اگر ما اين موارد  را د ر قالب رفتار سازماني 
تشريح كنيم، حال نوبت به ساختار سازماني خواهد  
رسي��د . ساختار نيز همانند  رفت��ار سازماني از عيوب 
بالفعل و بالقوه برخورد ار است. اعالم پذيرش و مد خليت 
انجمن  ها و واگذاري امور به آنها يك امر پسند يد ه و د ر 
تمامي  كشور هاي توسعه يافت��ه و حتي د ر كشور د ر 
ح��ال توسعه و فاقد  مزيت  هاي كشور ما )تركيه( اين 
اتف��اق از 3 د هه قبل شكل گرفت��ه است. د وستان ما 
مقاومت اتحاد يه كاميوند اران تركيه د ر برابر د ولت وقت 
)تركيه( پيرامون انتقال كاال به ايران )د ر زمان جنگ( را 
حتما به ياد  د ارند  كه نتيجتا د ولت د ر برابر اتحاد يه سر 

خم كرد  و حرف اتحاد يه به كرسي نشست. 
وي ب��ا اشاره به اظه��ارات رييس جمه��ور مبني بر 
واگذاري امور به انجمن هاي علمي و تخصصي تأكيد  
كرد : فرمايش جناب آق��اي روحاني، رياست محترم 
جمهوري،  را مي توان شرط الزم و ايمان قلبي ايشان 
به حضور و فعاليت انجمن  ها د انست؛ ولي شرط كافي 
د ر جايي د يگر شكل خواهد  گرفت. ساختار فعلي از 
قابليت الزم برخورد ار نيست. پس بايد  تجد يد  ساختار 
را بعنوان اولويت��ي د يگر مد نظر واقع د اشت. ساختار 
وجود  همسان د ولت و بخش خصوصي را بايد  تعميم 
د هد . د ر اين حالت ساختار از مشروعيت الزم برخورد ار 
مي شود ، ولي هنوز بشرط كافي د ست نيافته ايم. اينجا 
باور قلبي د ولتمرد ان نقش اصلي را د ر تفويض اختيار، 
انتقال مسؤوليت و بالطبع عد م تد اخل امور را مي طلبد . 
د ر اين صورت مي توان يقين د اشت ساختار سازماني 
ما از جامعيت نيز برخورد ار شود . زيرا تمام توان بخش 
خصوصي با باور د ولت به منحصه ظهور رسيد ه و حال 
د ولت بعنوان بهترين حامي ، از عقبه بخش خصوصي 

پشتيباني بعمل خواهد  آورد .
مد يرعام��ل شركت آراباختر د ر پايان خواستار تأكيد  
هماي��ش صناي��ع د ريايي بر »مقابله ب��ا تحريم هاي 

د ريايي، بانكي و تجاري« شد .

نيروي فعال اين صنعت و حمايت از شركت هاي د ولتي 
و خصوصي اقد ام كند .

خوشي��د ه همچنين ب��ر اعطاي اختي��ارات مستقل 
به انجمن ه��اي د ريايي تأكيد  كرد  و گف��ت: د ر اين 
صورت، آنها خواهند  توانست د ر رفع مشكالت صنعت 
كشتي سازي و بررسي نياز كشور به تعد اد  شناورهاي 
الزم د ر چن��د  سال آيند ه و پرد اخت وام هاي كم بهره 
د ر ساخت و تكميل كارخانجات موجود  كشتي سازي 

حركت كنند .
اي��ن كشتي ساز با اشاره به اينك��ه تمام صنايع مثل 
زنجيره به ه��م متصل هستند ؛ گفت: ب��راي بهبود  
فعاليت هاي صنعتي بايد  ثبات نرخ ارز، ثبات قيمت 
اجن��اس و توليد ات د اخلي حد اق��ل براي يك سال و 

نظارت بر بازار د اخلي مورد  توجه قرار گيرد .
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 آقاي مهند س! مد يرعامل شرکت حفاري شمال 
اخيرا د ر اظهاراتي امكان ساخت د کل هاي حفاري 
د رياي�ي د ر د اخ�ل را نفي ک�رد ه و د ر فراخواني 
خواستار ارائه نش�اني کارخانه هاي ساخت د کل 
د رياي�ي د ر ايران ش�د ه اند ؛ پاس�خ ش�ما به اين 
فراخوان چيست؟ آيا مجموعه هايي د اراي توان و 
تجربه ساخت د کل هاي د ريايي د ر کشور حضور 

د ارند ؟ 
از آنجا كه طي روز هاي اخير مكررا به پيشينه كشور 
د ر رابطه با ساخت د كل هاي حفاري د ريايي اشاره 
ش��د ه است و تشريح مجد د  مسائل ضرورتي ند ارد . 
تنها مي توان به اين جمله اكتفا كرد  كه تنها مشتري 
د كلهاي حف��اري ساخته شد ه د ر اي��ران، شركت 
حفاري شمال بود ه است. نكته قابل توجه اين است 
كه به هنگام ساخت د كل هاي ايران خزر و اميركبير، 
به ترتيب مراح��ل مهند سي كارگاهي و مهند سي 
تفصيلي به انجام رسيد ، اما د ر حال حاضر شركت 
صف رزموند  صاحب يك طرح پايه به همراه گواهي 
ثبت مالكيت معن��وي آن است و با اخذ مجوز هاي 
بين المللي خ��ود  مجاز به اعط��اي ليسانس براي 
ساخت د كل هاي خود  باالبر د ريايي است.د ر زمينه 
ساخت نيز شركت ه��اي متعد د ي د ر سطح كشور 
حضور د ارند  كه قطعا واجد  توانايي ساخت د كل هاي 
د ريايي مي باشند  كه تصور مي شود  كه نيازي به بيان 

نام آنها نيست.
 اصلي ترين د ليل عد م امكان ساخت د کل د ريايي 
د ر د اخل از نظر مد يرعامل شرکت حفاري شمال، 
فقد ان توان ساخت تجهيزات و قطعات مورد  نياز 
جك آپ د ر کشور بود ه است. نظر شما د راين باره 

چيست؟ 
ضمن تأئيد  اينكه بسي��اري از تجهيزات مورد  نياز 
د كل هاي د ريايي د ر حال حاضر د ر خارج از كشور 
ساخت��ه مي شوند ، توجه شم��ا را به د و نكته جلب 
مي كنم. نخست آنكه شركت مهند سي و مد يريت 
صف رزموند  د ر س��ال 1389يك طرح جامع براي 
ارتقاء توانمند ي صنعتگ��ران د اخلي براي ساخت 
تجهيزات د كل هاي حفاري د ر طول سه فاز اجرايي 
تهي��ه و آن را د ر اختيار نهاد  هاي ذيرب��ط قرار د اد  
كه متأسفانه حمايت��ي از آن صورت نپذيرفت. چه 
بس��ا د ر صورت حمايت به هنگ��ام از طرح مذكور، 

هم اكنون كشور عزيزمان د ر زمينه ساخت بسياري 
از تجهي��زات بي نياز از شركت هاي خارجي مي بود . 
نكت��ه قابل توج��ه د يگر آن است ك��ه بررسي اين 
موض��وع از منظر اقتصاد ي است. اكنون بسياري از 
توليد كنند گان محصوالت حتي د ر سطح بين المللي 
با به منظور عرضه يك محصول قابل رقابت د ر بازار 
با انجام مطالعات امكان سنجي، قطعات و تجهيزات 
م��ورد  نياز محص��ول را از شركت هاي متعد د ي د ر 
سراسر د نيا تأمين مي  كنند . امروزه اين امر د ر توليد  
بسياري از محصوالت ازجمله خود روها و نيز ابزار هاي 
الكترونيكي به وفور به چشم مي خورد . بنابراين، اين 
موض��وع د ليل مناسبي براي عد م واگذاري ساخت 

د كل هاي د ريايي به سازند گان د اخلي نيست. 
 شرکت صف رزموند  د ر سال هاي گذشته نسبت 
به ثبت اخت�راع طراحي پايه د کل ه�اي د ريايي 
اقد ام کرد ه بود . لطف�ا توضيحاتي د رباره آخرين 
پيگيري ها و اقد امات انجام شد ه د ر جهت استفاد ه 
از اين ظرفيت فني-مهند س�ي ارائه فرماييد . آيا 

اين طرح به بايگاني و آرشيو رفته است؟ 
همانگونه كه اشاره شد  شركت مهند سي و مد يريت 
صف رزمون��د  د ر سال 1389 بعنوان اولين شركت 
ايراني اقد ام به طراحي يك مد ل جد يد  از د كل هاي 
ROSEMOND- خود باالبر د ريايي با ن��ام تجاري

SA20 نم��ود ه و حق مالكيت معن��وي طرح را به 
ثبت رساند . پس از آن اين طرح د ر مراكز گوناگون 
ارائه شد  و گواهينامه ه��اي متعد د ي د ريافت كرد . 
اخي��را اين طرح د و گواهينامه بين المللي د ر رابطه 
 ISO19901-7:2013 ب��ا استاند ارد  ه��اي مرج��ع
د ر رابط��ه با طراح��ي سازه هاي فراساح��ل و نيز 
ISO19905-1:2012 كه مربوط به ارزيابي كيفي 
واحد هاي متحرك فراساحلي است، را نيز اخذ كرد ه 
اس��ت. الزم به ذكر است كه گواهينامه هاي مذكور 
براي نخستين بار براي يك شركت ايراني صاد ر شد ه 
-ROS  است. همچنين به سبب طراح��ي مد ل

MOND-SA20، سازم��ان پژوهش ه��اي علمي و 
صنعتي ايران )كه مستقيما تحت نظر وزارت علوم، 
تحقيقات و فن��اوري اد اره مي شود ( اقد ام به صد ور 
»گواهينامه توانمن��د ي فناورانه د ر زمينه طراحي 
د كل هاي خود باالبر د ريايي« به نام اين شركت كرد . 
اين گواهي نيز براي اولين بار د ر سطح كشور صاد ر 

شد ه و اين شركت مفتخر به اخذ آن شد ه است. 
 مد تي پيش آقاي مهند س ش�افعي )مد يرعامل 
ايد رو( شرط ساخت د کل هاي د ريايي د ر د اخل را 
تأمين منابع آن از سوي وزارت نفت عنوان کرد ه 
بود . نظر يا پيشنهاد  شما د ر اين جهت چيست و 
فكر مي کنيد  ش�رط فعال شد ن يارد هاي د اخلي 

طرح ساخت تجهیزات د كل هاي حفاري مورد  توجه قرار نگرفت
مد ير پروژه جک آپ د ر شرکت مهند سي صف رزموند :

يكي از موضوعات بحث انگيز د ر س��طح فعاالن د ريايي کش��ور بويژه د ر ماه هاي اخير، بحث ساخت د کل هاي حفاري د ريايي د ر 
د اخل بود ه است. شرکت مهند سي و ساخت صف رزموند  بعنوان نخستين مجموعه د ر د اخل کشور که ليسانس طراحي پايه اين 
سازه د ريايي و نيز گواهينامه ثبت اختراع بين المللي آن را کسب کرد ه؛ از جمله صنايع د ريايي است که آماد گي خود  را براي ساخت 
د کل هاي د ريايي )جك آپ( اعالم کرد ه است. مهند س آرش محمود ي، مد ير پروژه جك آپ ROSEMOND-SA20 د ر شرکت مهند سي 

صف رزموند ، د راين باره به پرسش هاي ويژه نامه همايش صنايع د ريايي پاسخ گفته که متن آن د ر پي مي آيد .
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مهند س قاسم گل نژاد ، مد يرعامل شركت مهند سي 
و ساخت سپهررزموند  كه د ر زمينه اجراي پروژه هاي 
صنعتي و ساختماني د ر حوزه نف��ت وگاز د ر د ريا و 
خشكي فعاليت د ارد ، گفت: د ر سال گذشته فعاليت 
شرك��ت محد ود  به اجراي پ��روژه طراحي، ساخت و 
نصب جكت پروژه فاز 12E بر اساس قرارد اد  في مابين 
شرك��ت پتروپارس و اين شركت ب��ود ه كه د ر اوايل 
شهريورماه سال ج��اري ساخت جكت تمام و آماد ه 

بارگيري براي نصب د ر د ريا شد .
وي افزود : با توجه به موضوع پرد اخت هاي پروژه كه 
د ر ازاي پيشرفت كار اوراق مشاركت ارزي د ر اختيار 
شركت قرار مي گرفت، نقد  ك��رد ن اوراق با توجه به 
مشكالت بوجود  آمد ه براي بانك ها و همچنين تالطم 
بي سابقه بازار ارز و عد م تعهد  بانك صاد ركنند ه اوراق 
د ر پرد اخ��ت سود  متعلقه به ص��ورت ارزي، يكي از 
مشكالت و موان��ع اصلي د ر روند  اد اره مطلوب پروژه 

بود ه است.
گل ن��ژاد  بر اين اساس تصريح كرد : ثب��ات د ر نرخ و 
مق��ررات ارزي و جلوگي��ري از صد ور بخشنامه هاي 
خلق الساعه و ايجاد  آرامش د ر حوزه اقتصاد ي مي تواند  
نقش مؤثري د ر كاهش مشكالت صنعتي و از جمله 

پروژه هاي د ريايي د اشته باشد .
مد يرعامل شركت مهند سي و ساخت سپهررزموند  
د رباره ميزان تحقق شعارهايي چون »حمايت از توليد  
ملي و كار و سرمايه ايراني« د ر صنايع د ريايي گفت: 
اين شركت و ساير شركت هاي وابسته با توجه به سابقه 
اجرايي طوالني و تجارب قابل توجه د ر حوزه اجراي 
پروژه هاي صنعتي هر چه تالش كرد  اجراي پروژه  هايي 
را كه د ر زمره نيازهاي اساسي كشور بود ، فعال سازد  
تا از رهگذر اجراي آن از طرفي نيازهاي كشور مرتفع 
و از طرف د يگر زمينه اشتغال قشر وسيعي از نيروهاي 
متخصص و د انشگاهي فراهم شود ، معذالك هنوز اين 
امر ميسر نشد ه است. هر روز د ر اخبار صنايع د ريايي 
مالحظه مي كنيم كه مسؤوالن امر نيازمند ي هاي خود  
را از طري��ق وارد ات از چين مرتفع مي سازند  و مد ال 
افتخار به سينه خود  مي زنند  كه همه تالششان نيز 

حفظ منافع ملي بود ه است. 
وي اف��زود : نامه ها و مكاتباتي ك��ه اخيرا د ر ارتباط با 
ساخت د كل حفاري د ريايي د ر جرايد  به خصوص د ر 
سايت مارين نيوز نيز د رج شد ه، شاهد  اين مد عاست و 
نشان از عملكرد  مسؤوالن د ر جهت »حمايت از كار و 

سرمايه ايراني« مي باشد .
اين چهره باسابقه صنع��ت د ريايي كشور همچنين 
ب��ا اشاره به اينك��ه ارزيابي مثبت��ي از روند  عملكرد  
شورايعالي صنايع د ريايي د ر د ولت قبل ند ارد ، توضيح 
د اد : متأسفان��ه زمان زي��اد ي طول كشيد  تا تشكيل 
چنين شورايي مراحل قانوني تشكيل خود  را طي كند  

و متعاقب آن نيز با توجه به نگاه روزمره جهت تمشيت 
امور صنايع د ريايي، هيچگاه جلسات آن بطور مرتب و 
منسجم د ر ارتباط با مسائل د ريايي استمرار نيافت كه 
د ليل اصلي آن عد م استفاد ه از مشاركت تشكل هاي 
صنف��ي و د انشگاهي و متخصص د ر امر د ريا، جهت 
غنا بخشيد ن به مسائل مطروحه د ر سطح شورايعالي 

صنايع د ريايي بود .
وي بر اين اساس تأكيد  ك��رد : انتظار مي رود  د ولت 
جد يد  ب��ا بها د اد ن به بخش خصوص��ي با برگزاري 
جلسات مستمر و پيگيري اجراي مصوبات آن بتواند  
بخشي از عقب ماند گي هاي بوج��ود  آمد ه را جبران 

سازد .
اين عضو باسابقه انجمن مهند سي د ريايي ايران د ر 
مورد  رون��د  فعاليت هاي اين انجم��ن گفت: حضور 
انجمن د ريايي مي تواند  هم��واره آن شور و اشتياق 
موج��ود  د ر د ل انسان هاي فرهيخت��ه اي كه بد ون 
چشمد اش��ت مال��ي واز سر د لس��وزي جهت حفظ 
منافع ملي د ر اين بخش ها حضور د ارند ، را به حوزه 
اي��ن اقد امات و فعاليت ها تزريق كند  و موجب مؤثر 
ش��د ن اقد امات د ولت شود . د ر غير اينصورت با نگاه 
وزارتخانه اي و روزمرگي نمي توان به بيش از چيزي 

كه تا االن شاهد  بود ه ايم، برسيم.
گل نژاد  د ر پايان به ستاد  برگزاري پانزد همين همايش 
صنايع د ريايي پيشنهاد  كرد  بعنوان مهمترين اولويت 
كاري خود  از كساني كه اقد امات عملي براي اجرايي 
شد ن شعار »بكارگيري توليد ات ملي و حمايت از كار 
و سرمايه ايراني د ر صنايع د ريايي« د اشته اند ، تشكر 
و قد رد اني شود . چرا كه اين اقد ام مي تواند  تشويقي 
براي آح��اد  مسؤوالن از د ستگاه ه��اي كارفرمايي و 
پيمانكاري باشد  و موجبات د لگرمي كارآفرينان واقعي 
را فراهم سازد  تا اين موضوع از مرحله شعار به عمل 

و واقعيت بپيوند د .

از چین مي خرند و مدال افتخار به سینه خود مي زنند!
قاسم گل نژاد، مديرعامل شرکت مهندسي و ساخت سپهررزموند: د ر ساخت جك آپ چيست؟ 

البته سرمايه گذاري وزارت نفت و يا شركت هاي 
تابعه آن مي تواند  قطعا راهگشا باشد . از سوي 
د يگر، تخصيص منابع از سوي صند وق توسعه 
ملي نيز مي توان��د  با رفع برخي موانع، بعنوان 
ي��ك گزينه د يگر مد نظر قرار گيرد . مقصود  از 
موان��ع، د ر واقع تضاميني است كه مي بايست 
براي ب��از پرد اخت وجوه ب��ه صند وق توسعه 
مل��ي ارائه شود . د ر ح��ال حاضر، تقريبا تمام 
سازند گ��ان د اخلي براي تأمين تضامين مورد  
نياز با مشكالت جد ي مواجه هستند  كه براي 
رفع آن مي توان راهكار هايي را ارائه كرد . بعنوان 
مثال، وزرات نفت مي تواند  يك قرارد اد  تضمين 
اج��اره د كل هاي حفاري را با سازند گان امضاء 
كن��د  و صند وق توسعه ملي ني��ز د ر تعامل با 
آن وزارتخانه، ق��رارد اد  اجاره مذكور را بعنوان 
تضمين بازپرد اخت وج��ه بپذيرد  و يا به طور 
كلي مي توان مالكيت د كل را براي مد تي معين 
و يا به ط��ور د ائم به وزارت نفت واگذار كرد  تا 

ضرورت ارائه تضامين سنگين مرتفع شود . 
 با توج�ه ب�ه پيگيري هاي انجام ش�د ه د ر 
س�ال هاي قبل، چ�ه انتظاري از مس�ؤوالن 
د ولت جد ي�د  )بوي�ژه وزراي نفت و صنعت 
و ني�ز مهند س ترکان ک�ه د ر د وران حضور 
د ر POGC ق�راد اد  س�اخت ج�ك آپ را با 
صف منعقد  کرد ه بود ن�د ( د اريد . آيا اميد ي 
ب�ه احي�اي قرارد اد ه�اي قبل�ي و تعري�ف 

سفارش هاي جد يد  وجود  د ارد ؟ 
ضمن آرزوي توفيق براي مسوولين جد يد  د ولت 
بويژه د ر وزارتخانه هاي صنعت، معد ن و تجارت 
و نفت بعنوان اصلي ترين د رخواست، تقاضا د ارم 
كه مسؤوالن ذيربط يك اراد ه جد ي د ر زمينه 
ساخت د كل هاي د ريايي د ر د اخل كشور جاري 
سازند  كه پيامد  آن قطعا حل تمام مشكالت 
موجود  و د ر نهايت تحقق اين مهم خواهد  بود . 
د ر اين راستا و بعن��وان گام نخست، مي توان 
ب��ه تأمين منابع مالي به منظ��ور فعال كرد ن 
قرارد اد هاي ساخت كه پيشتر امضاء شد ه اشاره 
كرد . د ر پايان الزم به ذكر است كه با توجه به 
رويكرد  جد يد  و مثبت جناب آقاي خاد مي كه 
د ر مصاحبه اخير ايشان منتشر شد ه است، ما با 
ارسال نامه اي با امضاي مشترك مد يران عامل 
شركت هاي صناي��ع فراساحل )صف( و صف 
رزموند  آماد گي خود  را براي ساخت د كل هاي 
حف��اري خود باالب��ر د ريايي اع��الم كرد ه ايم. 
اميد واريم مجموعه تالش هاي انجام شد ه توسط 
تمامي  د ست اند ركاران د ر نهايت منجر به تأمين 
نياز كشور به د كل هاي د ريايي توسط سازند گان 
د اخلي شود  و يا د ست كم يك طرح ايراني براي 
ساخ��ت د كل هاي ناوگان حفاري كشور مورد  

استفاد ه قرار گيرد .
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علي پ��اك نژاد ، مد يرعام��ل شركت مهند سين 
مشاور ط��رح نواند يشان ك��ه د ر حوزه خد مات 
مهند سي و مهند سي مشاور فعاليت د ارد ، گفت: 
د ر يك س��ال گذشت��ه طرحنواند يشان بيتاثير 
از شراي��ط اقتص��اد ي حاكم بر كش��ور نبود ه و 
فعاليت هاي مشاوره د ر د اخل كشور روند  نزولي 

را طي كرد ه است.
وي مشك��الت اصلي شركت و مجموعه صناي��ع د ريايي كشور را محد ود  
ش��د ن تعامل با بازار بينالملل��ي ارزيابي كرد  و توضيح د اد : اين امر، ريشه 
د ر خ��ود  صنعت ند ارد ؛ بلكه به شرايط سياست خارجي كشور و مسايلي 
از قبي��ل تحريمهاي بينالمللي برميگرد د . اقد ام مؤثر د ولت د ر اين ارتباط 
د ر شعاره��اي د ولت اعتد ال مستتر بود  و اميد  ميرود  با گشايش تعامل با 
د نيا زمينه افزايش مباد الت صنعتي- تجاري موجب رونق صنعت د ريايي 

كشور شود .
پاك ن��ژاد  د رباره ميزان تحقق شعار »حماي��ت از توليد  ملي و كسب و كار 
ايران��ي« د ر سال گذشته نيز اظه��ار د اشت: وقتي مطالبات يك سيستم از 
د ستگاه هاي متعهد  و مجري پس از شش ماه يك سال يا حتي بيشتر وصول 
نشود  و وقتي د ر بحبوحه كار د ستور خاتمه پروژه بد ليل فقد ان بود جه صاد ر 

شود ؛ اين امر چگونه حمايت از كار و سرمايه ايراني تفسير ميشود ؟ 
وي تصري��ح كرد : ما خيلي د وست د اريم با عينك خوشبيني به وقايع نگاه 
كنيم اما حقيقت آن است كه حمايت چند اني از سوي د ستگاه هاي د ولتي 
شاهد  نبود هايم و برخي از د ستگاه ها د ر سال گذشته خواسته يا ناخواسته به 

صنعت د ريايي كشور لطمات و صد مات جبران ناپذيري وارد  آورد هاند .
مد يرعام��ل شركت مهند سين مشاور طرح نواند يشان د ر ارزيابي عملكرد  
شورايعال��ي صنايع د ريايي د ر د وران د ولت د ه��م نيز اظهار د اشت: عد م 
ارتب��اط شورايعالي با بد نه صنعت د ريايي كش��ور را از عوامل اصلي فعال 

نشد ن اين شورا ارزيابي ميكنم.
وي د رباره انتظارات صنايع د ريايي كشور از د ولت يازد هم نيز عنوان كرد : 
انتظار ما بعن��وان بخش خصوصي اين است كه د ولت اختيارات بيشتري 
را ب��ه بخش خصوصي تفويض كند ، از د خال��ت و نفوذ شركتهاي د ولتي 
و شبه د ولت��ي د ر عرص��ه فعاليت بخش خصوصي بكاه��د  و به نهاد هاي 

غيرد ولتي امكان فعاليت آزاد انهتر بد هد .
پاك نژاد  افزود : بنظر ميرسد  د ر د ولت جد يد   فرصت مغتنمي براي انجمن 
مهند سي د ريايي ايران فراهم آمد ه كه ضمن استفاد ه از حمايتهاي د ولتي، 
خصوصيتر فعاليت كرد ه و از سايه نهاد هاي د ولتي خارج شود . انجمن بايد  

اختيارات بيشتري گرفته و واقعا به مانند  يك نهاد  NGO عمل كند .
مد يرعامل شركت مهند سين مشاور طرح نواند يشان د رباره پيشنهاد هاي 
اي��ن شركت براي ط��رح د ر قطعنامه پاياني هماي��ش نيز گفت: بسياري 
از شركت ه��ا و فعاالن حوزه صنعت د ريايي كش��ور امروز براي بقا تالش 
ميكنن��د  نه ب��راي توسعه و نه حتي براي كسب س��ود . د ر چنين شرايط 
خطيري وظيفه انجمن حمايت از شركتهايي است كه حتي توان پرد اخت 
ح��ق عضويت خود  را هم ند ارند . )نه اخراج آنها(. بد يهي است كه تعريف 
كار و پروژه براي بخش خصوصي ايراني از مهمترين اولويتهاي پيشنهاد ي 

است كه بايد  د ر قطعنامه پاياني گنجاند ه شود .
وي د ر پاي��ان ياد آور شد : انجمن باي��د  تحت هر شرايطي فعاليت خود  را 
اد امه د هد  و همايشها را برگزار كند . وجود  اين همايشها فرصت بيبد يلي 
براي تباد ل افكار و تعام��ل مد يران صنايع د ريايي كشور است و استمرار 

همين يك حركت هم از نظر بند ه فعاليت مثبتي تلقي مي شود .

دولت اختیارات بیشتري را به بخش خصوصي تفويض كند
علي پاک نژاد، مديرعامل شرکت مهندسين مشاور طرح نوانديشان:

شركت تعميرات كشتي پرشيا هرمز از ابتد اي فعاليت 
خود  تاكنون بيش از 200 فروند  از انواع كشتي هاي 
اقيانوس پيماي تانكر، فله بر، كانتينربر، كاالي عمومي، 
چند منظ��وره و ساير شناورها از نوع اليروب، حمل 
بار، خد مات رسان، ماهيگيري، يد ك كش، بارج و... را 
د راند ازه هاي مختلف تحت تعميرات قرار د اد ه است. 
اين تعميرات از ن��وع اد واري، اساسي، جوانسازي و 
اضطراري بود ه است. شركت تعميرات كشتي پرشيا 
هرمز با بكارگيري روش هاي نوين مد يريتي و بهره گيري از د انش و فن آوري روز 
توانسته طي 5 سال فعاليت خود  تحولي اساسي د ر حوزه تعميرات كشتي د ركشور 
ايجاد  كند  و از اين طريق امكان رقابت با يارد هاي طراز اول منطقه را از نظر كيفيت 

و هزينه تعميرات فراهم سازد . 
از زمان شروع فعاليت پرشيا هرمزد ر آذر ماه سال 1387 تاكنون تعد اد  شناورهاي 
متوس��ط و بزرگ اقيانوس پيما كه د ر د اخل كشور تحت تعمي��رات اد واري قرار 
گرفته اند ، بطور چشمگيري افزايش يافته است و اين د رحالي است كه قبال اكثر 
اين نوع شناورها براي انجام تعميرات اد واري به يارد هاي خارجي اعزام مي شد ند  
و اگ��ر هم چند  فروند ي د ر سال مجبور به تعمير د ر ايران مي شد ند ، بد ليل عد م 
امك��ان انجام تعميرات تخصصي اغلب آنها ناچار بود ند  براي تكميل تعميرات و 
يا تامين نيازهاي تخصصي به يارد ها و كارگاه هاي د ريائي حاشيه جنوبي خليج 
فارس مراجعه كنند . د ر حال حاضر و با توجه به تركيب و توان نيروهاي تخصصي 
- تعميرات��ي شاغل د ر پرشيا هرمز و وجود  تجهي��زات الزم تعمير انواع شناورها 
شامل تعميرات بد نه، ماشي��ن آالت و تجهيزات، سيستم ها، برق و اتوماسيون و 
موتوره��اي د يزل با روش هاي استاند ارد  و به طور كامل د ر د اخل حوض خشك، 
پاركينگ و يا د ركنار اسكله انجام مي پذيرد . هيچ يك از شناورهايي كه تاكنون 
د ر پرشيا هرمز تحت تعميرات اد واري – اساسي قرار گرفته اند ، مراجعه مجد د  به 
ساير يارد ها ند اشته اند . مضافا به اينكه د ر اثر اعتماد ي كه شركت ها و سازمان هاي 
د رياي��ي معتبر كشور و مالكان شناورها به توانايي هاي پرشيا هرمز پيد ا كرد ه اند  
صفر تا صد  پروژه هاي تعميراتي عمد ه خود  از جمله خريد هاي د اخلي و خارجي 
مورد  نياز شناورها را نيز به اين شركت واگذار مي كنند . شركت پرشيا هرمز عالوه 
بر فعاليت هاي تعميراتي د ر اجراي پروژه هاي نصب، راه اند ازي و آزمايش ماشين 
آالت و تجهيزات جد يد  بر روي شناورها نيز حضوري موفق د اشته است و د ر حال 
حاضر و پس از مشاركت د ر پروژه راه اند ازي ماشين آالت كشتي كانتينربر شهركرد  
اجراي مراحل تكميلي كشتي كاشان نيز كه د ر مجتمع ايزوايكو د ر حال ساخت 
است، به اين شركت واگ��ذار شد ه است. كيفيت خد مات ارائه شد ه توسط واحد  
تعميرات سفري اين شركت منطبق با استاند ارد هاي بين المللي بود ه و از مواد  و 
متريال مرغوب استفاد ه مي شود . اين شركت د ر كنار فعاليت هاي تعميراتي خود  
د ر محد ود ه يارد  تعميرات روآبي كشتي هاي مستقر د ر بناد ر تجاري و لنگرگاه ها را 
نيز از طريق شعب خود  د ربند رعباس و بند رامام برنامه ريزي و انجام مي د هد . اين 
شركت بعنوان بزرگترين و مجهزترين يارد  تعميرات كشتي د ر كشور د ر مد ت 5 
سال فعاليت خود  و همزمان با اعمال شد يد ترين محد ود يت ها ازسوي بيگانگان 
موفق به كسب د ستاورد هاي مهم و ارزشمند ي براي صنعت د ريايي كشور شد ه 
است. ايجاد  اشتغال تخصصي، مهارتي براي بيش از 600 نفر، كسب د رآمد  از محل 
تعميرات و ارائه خد مات معاد ل 400 ميليارد  ريال و 23 ميليون د الر، تغيير اساسي 
د ر روش هاي برنامه ريزي و مد يريت اجرايي پروژه هاي تعميراتي، توسعه و گسترش 
تعميرات تخصصي و ارتقاء سطح كيفيت خد م��ات از اقد امات مهم اين شركت 
د ر د وره فعاليتش بود ه است. عالوه بر اين استاند ارد سازي فعاليت هاي تعميراتي 
و شيوه هاي توليد ي، اخذ گواهينامه مد يريت يكپارچه IMS، آموزش و توانمند  
س��ازي نيرو ها براي رقابت با يارد هاي معتبر منطقه از د يگر د ستاورد هاي مهم و 

ارزشمند  شركت پرشيا هرمز است. 
* مد يرعامل شرکت تعميرات کشتي پرشيا هرمز

تعمیر بیش از 200 فروند انواع كشتي هاي اقیانوس پیما 
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حسين صاحب��ي، مد يرعام��ل شركت خد مات 
د ريايي و كشتيراني خط د ريا بند ر، با اعالم اينكه 
»طي يك سال گذشته د ر حوزه خد مات د ريايي 
توسعه فعاليت د ريايي د اشته ايم«، گفت: مشكل 
اصلي ما عد م پرد اخت به موقع كارفرمايان است 
ك��ه بعضا با تأخيرات بسيار باال قد رت نقد ينگي 
شرك��ت را به ش��د ت كاهش مي د هن��د  و رون 
حركت كار را با چالش بزرگي مواجه كرد ه اند . اگر جريان گرد ش نقد ينگي 
از روال عاد ي و معقول خارج شود ، د ر ابتد ا قوه مالي تحليل رفته و سپس 
تعهد ات متقابل ما د ر قبال د يگران د چار خد شه مي شود . اگر چه واقفيم كه 
د رآمد هاي نفتي كشور كاهش يافته و كسري بود جه شد يد ي وجود  د ارد ؛ 
ام��ا ارائه يك برنامه زمان بند ي از س��وي كارفرمايان د ولتي براي پرد اخت 
د ي��ون خود  به شركت ه��اي طرف  قرارد اد  مي توان��د  راه نجاتي براي اد امه 

همكاري ها و اد اي تعهد ات باشد .
مد يرعام��ل خط د ريابن��د ر د ر اد امه اظهار د اشت: ما ب��راي انجام تعهد ات 
خود  براي خد مات رساني به سكوهاي نفتي نياز به د ريافت ارز براي خريد  
شناورهاي ويژه تد اركاتي بود يم كه متأسفانه د ر قسمت ثبت سفارشات، نياز 
ما د ر گروه د هگانه با اولويت كم اهميت ارزيابي كرد ند  و به ما ارز تخصيص 
ند ان��د ؛ اما شاهد يم كه خود روهاي لوكس ب��ا همين ارز د ولتي وارد  كشور 
مي شوند . جاي تعجب د ارد  كه چگونه اين اولويت بند ي ها تعيين مي شود  
و جالب است كه د ر همين شرايط بانك ها به جاي حمايت از شركت هاي 
خد مات��ي مثل ما براي ارائه ضمانت نام��ه ارزي به يك كارفرماي د ولتي به 
جاي اخذ د ه د رصد  سپرد ه تقاضاي صد د رصد  سپرد ه را مي كنند  كه عمال 
با اين كمبود  نقد ينگي و عد م پرد اخت به موقع مطالبات از سوي كارفرمايان 

عمال كاري محال است.
وي د رباره روند  فعاليت شورايعالي صنايع د ريايي نيز گفت: به نظر مي رسد  
كه يك عزم ج��د ي د ر كشور براي حمايت از فعاالن بخش د ريايي وجود  
ن��د ارد  و همه اقد ام��ات د ر حد  جلسه و صوتجلسه باقي مي ماند  و اين باور 
وجود  ند ارد  كه يكي از راه هاي اصلي نجات اقتصاد  كشور توسعه فعاليت هاي 
د ريايي و بازرگاني د ريايي است. لذا بعيد  مي د انم به زود ي به نتيجه مثبت 

و د لخواه برسيم.
صاحبي ابراز اميد واري كرد : د ر د ولت جد يد  مسؤوليتي د ر نهاد  و سازمان هاي 
د ريايي به كار گرفته شوند  كه صرفا د يد گاه سياسي به اين سازمان ها ند اشته 
باشند  و با د يد  تخصصي انتخاب شد ه و به كار گرفته شوند  تا كسي از معضالت 
شركت هاي خصوصي د ر بخش د ريا كاهش يافته و نويد  آيند ه اي د رخشان را 
بد هند . وي با بيان اينكه »اولويت اول كشور د ر شرايط كنوني موضوعات اقتصاد ي 
است«، توضيح د اد : اين مسأله چه د ر بخش حمايت بانك ها و مؤسسات مالي 
از شركت هاي خصوصي و چه د ر بخش الزام به كارفرمايان د ولتي كه د ر تأمين 
منابع مال��ي پروژه ها و طرح هايي كه د ر د ست د ارند  و موظف به اد اي به موقع 
د يون خود  به شركت هاي خصوصي هستند ، وجود  د ارد . قاعد تا بي تعهد ي مالي 
كارفرمايان د ر قبال پيمانكاران بخش خصوصي منجر به ورشكستگي قريب الوقوع 
بسياري از فعاالن اين حوزه مي شود  كه فاجعه آميز است و برپايي مجد د  چنين 

مجموعه هايي بسيار مشكل و پرهزينه خواهد  بود .
وي همچنين د رباره وعد ه رييس جمهور براي واگذاري امور به انجمن هاي 
تخصصي تصريح كرد : اگر به انجمن هاي تخصصي قد رت اجرايي تفويض 
شود  كه نتايج تصميمات آنها براي د ولت حكم قانون را د اشته و قابل قبول 
باشد  و از طرفي براي شركت ها و سازمان هاي بخش خصوصي الزم االجراء 

باشد ؛ مي توان به روند  حركت انجمن ها خوش بين بود .

د كتر هوشنگ رئيسي، مد يرعامل شركت مهند سين 
مش��اور تهران بركلي، با بيان اينك��ه »حوزه اصلي 
فعالي��ت اين شركت د ر زمين��ه طراحي، مشاوره و 
خد مات نظارت پروژه ه��اي د ريايي، بند ري، نفتي، 
سد سازي و پااليشگاه است«، گفت: د ر طي يكسال 
گذشته طراحي و نظارت چند  پروژه بزرگ د ر بخش 
د رياي��ي و نفتي از قبيل طراحي SPM و خط لوله 
صاد رات نفت خام آزاد گ��ان، توسعه بند ر اميرآباد ، 

بازرسي فني اسكله هاي پتروشيمي ماهشهر و... را برعهد ه د اشته ايم. د ر مجموع، 
نسبت به سال هاي گذشته روند  فعاليت اين شركت با كاهش نسبي روبرو بود ه 
است. وي افزود : مشكل اصلي اين شركت د ر خصوص پروژه هاي د ريايي افزايش 
هزينه ه��اي انجام كار )نيروي انساني، تجهيزات و...( ب��ود ه و از طرفي، حضور 
شركت هاي بد ون سابقه كار )مناسب براي پروژه ها( د ر مناقصه پروژه هاي بزرگ 
است كه رقابت د ر مناقصه براي شركت هاي باسابقه را با مشكالت جد ي روبرو 
كرد ه است. د ستگاه هاي د ولتي متأسفانه د رزمان برگزاري مناقصه به اين نكته 
توجه نمي كنند  و د ر واگذاري مطالعات پروژه ها، مسائل فني و سوابق كاري نسب 
به حق الزحمه مطالعات د اراي جايگاه و ارزش كمتري است. همچنين، د ر حال 

حاضر د رخصوص تأمين بود جه پروژه ها مشكل جد ي وجود  د ارد .
مد يرعامل شركت مهند سين مشاور تهران بركلي د رباره فعاليت هاي اين شركت 
د ر بخ��ش بومي سازي و استف��اد ه از توان د اخلي نيز توضي��ح د اد : با توجه به 
اينك��ه زمينه كاري اين شركت د رخصوص طراحي است؛ تمامي فعاليت ما با 
متخصص��ان ايراني انجام مي شود . از طرفي، اين شركت توانسته با بومي سازي 
طراح��ي پروژه هايي كه مشخصا توسط شركت ه��اي خارجي انجام مي شد  با 
استفاد ه از تخصص كارشناسان ايراني آنها را انجام د هد . نمونه آن طراحي گوي 
شن��اور )SPM( و خط لوله د ريايي صاد رات نفت خام آزاد گان است كه توسط 

اين شركت د ر سال گذشته انجام شد .
وي د ر بخشي د يگر از اين گفت وگو روند  فعاليت شورايعالي صنايع د ريايي را 
مثبت ارزيابي كرد  و گفت: فعاليت اين شورا را جهت بسط و توسعه تأسيسات 

د ريايي كشور و فعال شد ن آن مؤثر مي د انيم.
اي��ن چهره باسابقه حوزه د ريايي د رعين حال اظه��ار د اشت: د ر د ولت گذشته 
كارفرمايان بخش خصوصي پروژه هاي زياد ي را د ر بخش تفريحي، گرد شگري، 
پااليشگاهي، سوخت رساني د ريايي و... تعريف شد ه كه متاسفانه بعضي از اين 
پروژه ها د ر مرحله عمل حتي به پايان طراحي هم نرسيد ه و بعضي هم با طوالني 
شد ن اجراي آن عمال به حال خود  رها شد ه اند . ناهماهنگي بين بخش خصوصي 
جه��ت سرمايه گذاري د ر بخش د ريايي مشاه��د ه مي شود  كه بهتر است اين 

سرمايه ها هد ايت شد ه و د ر مسير مناسب استفاد ه شود .
وي اعتق��اد  د ارد  انجمن مي تواند  با مطالعه و بررسي و استفاد ه از كارشناسان 
باسابقه د ر كارهاي د ريايي د ر برنامه ريزي و سياست گذاري هاي بهينه سازي از 
تأسيسات د ريايي و همچنين توسعه آن مشاركت و نقش مؤثري د اشته باشد . 
همچنين، اين انجمن ميتواند  بعنوان يك تشكل حرفه اي د ر امر سرمايه گذاري 

د ر بخش د ريايي راهنمايي هاي الزم را به سرمايه گذاران خصوصي بعمل آورد .
رييسي د رباره موضوعات پيشنهاد ي جهت طرح د ر قطعنامه همايش صنايع 
د رياي��ي نيز عنوان د اشت: اوال، ايجاد  شرايط براب��ر د ر واگذاري طرح و اجراي 
پروژه هاي د ريايي به شركت هاي باسابقه و شرايط مشابه از طرف د ستگاه هاي 
د ولتي. ثانيا، برنامه ريزي جهت هد ايت سرمايه هاي سرگرد ان به سمت نيازهاي 
اصلي بخش د ريايي كشور. ثالثا، كمك فني، كارشناسي به د ستگاه هاي د ولتي و 

شركت هاي خصوصي جهت هرچه بهتر انجام د اد ن پروژه هاي د ريايي.

حضور شركت هاي بدون سابقه كار در پروژه ها بي تعهد ي مالي پیمانکاران  را ورشکست مي كند
مشکل ساز شده است

دکتر هوشنگ رئيسي، مديرعامل شرکت مهندسين مشاور تهران برکلي:مد يرعامل شرکت خد مات د ريايي و کشتيراني خط د ريا بند ر:
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  مد يرعام��ل شرك��ت حمل ونق��ل بين المللي و 
كشتيران��ي سيناص��د ر كه د ر ح��وزه حمل ونقل 
د رياي��ي د رياي خزر فعالي��ت د ارد ، از افت شد يد  
حجم فعاليت هاي اين شركت از ابتد اي سال جاري 
خبر د اد  و گفت: د ر پنج ماهه اول سال 92، ما 45 
كشتي را پهلود هي كرد يم؛ د ر حاليكه اين رقم د ر 

مد ت مشابه سال قبل 365 فروند  بود .
وي د ليل اين امر را تحريم ها و ناتواني تجار د ر گشايش LC و انتقال پول ذكر 
ك��رد  و افزود : اعد اد ي كه ذكر ك��رد م، به خوبي عمق فاجعه را نشان مي د هد  
و م��ا عم��ال فلج شد ه ايم. ب��ا اين حال، با توجه به د اشت��ن 90 نفر پرسنل و 
سرمايه گذاري كه براي آموزش آنها د اشته ايم، تالش د اريم براي حفظ آنها و 
اشتغال آنها فكري كنيم و تاكنون هم، سعي كرد ه ايم از مجموعه منفك نشوند . 
چون افزايش بيكاران هم براي آنها و هم براي جامعه اثر منفي د ارد  و امنيت 
اجتماعي را به مخاطره مي اند ازد  و ما نيز مي كوشيم به سهم خود  د ر حفظ 

اشتغال مؤثر باشيم.
باغباني ب��ا بيان اينكه »د ر حوزه د رياي خزر روسيه ني��ز LC تجار ايراني را 
نمي پذيرد  و با تحريم هاي بين المللي همراه است«، تصريح كرد : بد ون شك 
منشاء و ريشه همه مشكالت كنوني تحريم هاست. اگر تحريم هاي بانكي وجود  
ند اشت، حد اقل د ر بخش آهن آالت تقاضا براي حمل وجود  د ارد . د ر حاليكه 
د ر حال حاضر، يك تاجر آهن به د ليل تحريم نمي تواند  ارزش 6 تا 7 ميليون 
د الري يك بار آهن را نقد ي بپرد ازد  و وقتي تجارت كاهش يابد ، فعاليت هاي 

حمل ونقل نيز كاهش خواهد  يافت.
وي د رب��اره اقد ام��ات د ولت د ر جهت رفع اين مشك��الت نيز گفت: با وجود  
تحريم ها، د ستگاه هاي د ولتي هم كار چند اني نمي توانند  بكنند . وگرنه، بانك ها 
هم مي خواهند  كار كنند ؛ اما قسمت هاي ارزي بانك ها عمال تعطيل است و 

د رآمد  سيستم بانكي هم كاهش شد يد ي د اشته است. 
اين فعال حمل ونقل د ريايي د ر مورد  عملكرد  سازمان بناد ر و د ريانورد ي نيز گفت: 
سازمان بناد ر هم بعنوان يك بخش د ولتي به د نبال حفظ حقوق د ولت است. 
ميان شركت هاي كشتيراني از طريق انجمن كشتيراني و خد مات وابسته با اين 
سازمان تعامل وجود  د ارد . اما آنها  هم د ست و بالشان بسته است. وقتي به د ليل 
تحريم ها، حتي ورود  شركت هاي كشتيراني چيني و كره اي به بند ر شهيد رجايي 
متوقف مي شود ، سازمان بناد ر هم كار خاصي نمي تواند  بكند . وگرنه، سازمان بناد ر 
هم به ورود  كشتي هاي زياد  و بزرگ به بناد ر كشور عالقه د ارد  تا چرخه عظيمي 
از فعاليت هاي بند ري و خد ماتي فعال شود ؛ اما وقتي كشتي هاي خارجي به بناد ر 

كشور نمي آيند ، آنها هم نمي توانند  كار خاصي كنند .
مد يرعام��ل شركت حمل ونقل بين المللي و كشتيراني سيناص��د ر د ر مورد  
انتظارات موجود  از د ولت جد يد  نيز با مثبت خواند ن مواضع د ولتمرد ان گفت: 
د ولت جد يد  تازه تشكيل شد ه و بايد  زمان د اد  تا مسير قبلي را تا حد ي مرتفع 
كن��د . د ولت د ر كوتاه مد ت نمي تواند  به انتظارات بخش خصوصي حد اقل د ر 
ح��وزه د ريا پاسخ د ه��د . آقاي روحاني سكان د ولت را تازه د ر د ست گرفته  و 
همي��ن كه بتواند  اين كشتي را روي امواج د رياي متالطم حفظ كند ، گامي 

مهم برد اشته است.
وي د ر مورد  روند  عملكرد  انجمن مهند سي د ريايي ايران نيز گفت: اين انجمن 
اشتياق و تحرك الزم براي فعاليت را از خود  نشان د اد ه است. برگزاري جلسات 
از سوي هيأت مد يره انجمن با بخش هاي د ولتي خيلي خوب است؛ اما طرف 
مقابل ما د ولت است و از آن طرف هم بايد  قد م هايي برد اشته شود . به هرحال، 
تد اوم جلسات مي تواند  كارساز باشد  و د ر اين زمينه، تالش هاي هيأت مد يره 

انجمن جاي تشكر و قد رد اني د ارد .

ريشه همه مشکالت كنوني تحريم هاست
مديرعامل شرکت حمل ونقل بين المللي و کشتيراني سيناصدر:

هوشن��گ سيامكي، مد يرعامل شركت توليد ي 
د ل آران روز، ك��ه تولي��د ات آن مواد  شيميايي 
شويند ه هاي صنايع د رياي��ي است؛ گفت: اين 
شرك��ت با تكيه بر د ان��ش روز از منابع د اخلي 
و خارجي توانسته توليد ات خود  را قابل رقابت 
با شركت هاي همكار بين المللي د اشته باشد  و 

جاي خود  را د ر اين صنعت پيد ا كند . 
وي اف��زود : اين شركت با تمام مشكالت مالي از نظر ند اد ن وام بانكي از 
طرف بانك ها و حمايت نكرد ن د ولتمرد ان از نظر آسان سازي مسير توليد  
)هزينه هاي سرسام آور برق، آب و گاز و بيمه وماليات ها( همچنان به كار 

خود  د ر زمينه توليد ات صنايع د ريايي و نفت و گاز اد امه مي د هد .
هوشنگي با اشاره به اينكه »د ر تمامي كشورهاي د نيا د ولت ها از صنايع 
د اخل��ي حمايت مي كنند  ول��ي د ر كشور ما نه تنه��ا حمايت نمي شود  
بلكه مشكالت زي��اد ي سر راه توليد كنند ه ايجاد  كرد ه اند «، ماليات هاي 
سنگين از توليد كنند ه ها، نبود ن تسهيالت مالي و كمك هاي د يگر را از 

جمله اين موانع ذكر كرد .
وي د رباره ميزان تحقق شعار هماي��ش د وره قبل »بكارگيري توليد ات 
مل��ي و حمايت از كار 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 ار هاي تولي��د ات اين شركت بيشتر شركت هاي كشتيراني و 
صناي��ع وابسته اس��ت كه اين امر با وجود  تحريم ه��ا و كمبود  د رآمد ها 
ك��ه براي بيشت��ر توليد كنند ه ها مشكل ايجاد  ك��رد ه است. ولي با تمام 
اين مشك��الت، شركت توليد ي د ل آران روز با سرمايه ايراني و رقابت با 
شركت ه��اي خارجي و توليد ات ب��ا كيفيت بهتر و قيمت مناسب جواب 
شركت هاي مصرف كنند ه را تا به امروز د اد ه است و با حمايت مد يران و 
مسؤوالن امر از توليد ات د اخلي توانسته ايم با د لگرمي بيشتر به فعاليت 

خود  اد امه د هيم.
اي��ن توليد كنند ه با بيان اينك��ه »شورايعالي صناي��ع د ريايي د ر د ولت 
قب��ل د ر شرايط خوبي ق��رار نگرفت«، ند اشت��ن هماهنگي هاي الزم با 
توليد كنند ه ه��ا و ند اشتن بود ج��ه الزم را از د اليل ناكامي اين شورا د ر 

تحقق اهد اف و برنامه هاي آن د انست.
مد يرعام��ل شرك��ت تولي��د ي د ل آران روز با بيان اينك��ه »اين شركت 
آرزو د ارد  ك��ه د ول��ت جد يد  با د يد  باز از نظر كم��ك به صنايع د ريايي 
اق��د ام كند «، گفت: د ر اين راستا، اول بايد  نسبت به برد اشتن مشكالت 
ماليات��ي د ر پيش پاي توليد كنند ه ها؛ د وم، پرد اخت وام هاي كم بهره به 
توليد كنند ه ه��ا؛ سوم، آسان سازي مسير وارد ات م��واد  اوليه و صاد رات 

توليد ات و چهارم كمتر حرف زد ن و بيشتر عمل كرد ن گام برد اشت.
وي د ر اد امه اين گفت وگو با بيان اينكه »انجمن مهند سي د ريايي ايران 
تم��ام تالش خود  را د ر اين چند  ساله به كار گرفته است«، د رعين حال 
تصري��ح كرد : گفته ه��ا و تصميمات اين انجمن به شك��ل مطلوب و د ر 
جه��ت منافع صنايع د ريايي باشد  ب��ه جايي نرسيد ه است. چون بعضي 
از مس��ؤوالن كش��ور به اين صنع��ت اهميت نمي د اد ن��د . اميد واريم كه 
مس��ؤوالن جد يد  گوش شنوا و د ل سوخت��ه و وجد ان بيد اري نسبت به 
اي��ن صنعت مهم و كارآمد  د اشت��ه باشند . اگر چنين نباشد ؛ همان آش 

و همان كاسه!

4 گام دولت يازدهم
در حمايت از تولیدكنندگان دريايي

مديرعامل شرکت توليدي دل آران روز مطرح کرد:
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عبد العزي��ز هد ايت، مد يرعام��ل شركت پوشش لوله 
ماهشه��ر، با بيان اينكه »اين شركت د ر زمينه توليد  
انواع پوشش هاي خارجي و د اخلي خطوط لوله انتقال 
فرآورد ه سياالت )نفت، گاز، آب و...( با استفاد ه از آخرين 
تكنولوژي هاي اين صنعت د ر د نيا فعاليت د ارد «، اعالم 
كرد : روند  كلي فعاليت هاي اين شركت طي چند  سال 
اخير د ر حال كاهش بود ه و ناچار با رويكرد  نوآورانه و 
ابتكاري د ر زمينه هاي جد يد  اين صنعت بقاي مجموعه 

حفظ شد ه است.
وي د رب��اره مشك��الت كنون��ي اين شرك��ت گفت: 
اصلي ترين مشك��ل يك شركت خصوص��ي د ر اين 
مقطع راكد  بود ن و نبود  گرد ش كافي د ر زمينه هاي 
فعاليت هاي جاري پروژه هاي جد يد ، نقد ينگي و... و د ر 
نتيجه، تالش براي حفظ موقعيت فعلي است. پويايي، 
حرك��ت د ر مسي��ر رشد  و كمال و تعال��ي سازماني، 
رسيد گي به معضالت و مشكالت نيروي انساني، توجه 
به بخش تحقيق و توسعه، كارآفريني موازي و سري و 
ارتقاء همه جانبه مستلزم خروج از حالت فعلي و جاري 
شد ن گرد ش هاست. اولين حركت د ستگاه هاي د ولتي 
د ر اين زمينه حل وفصل و مشخص ساختن وضعيت 
قرارد اد ه��اي راك��د  پروژه هاي نيمه تم��ام، پرد اخت 
مطالبات و نهايتا تأمين بود جه براي اتمام پروژه هاي 

ناتمام و آغاز پروژه هاي جد يد  است.
مد يرعامل شركت پوشش لوله ماهشهر همچنين اعالم 
ك��رد : از همايش قبلي صناي��ع د ريايي تاكنون، خط 
توليد  پوشش لوله هاي د ريايي متوقف شد ه است. زيرا 
پروژه هاي اين بخش تأمين مالي نمي شوند . لذا عليرغم 
بيكار بود ن شاهد  تد اوم عد م حمايت از توليد  د اخلي 
بود ه و برخي از مجريان د ستگاه هاي اجرايي همانند  
شركت نفت فالت قاره اجازه د اد ه اند  كه لوله هايي كه 
براي انتقال نفت و گاز از د ريا به خشكي تهيه شد ه، د ر 

كشورهايي مانند  امارات و عربستان پوشش شوند .
وي با بيان اينكه »با يك نگاه كوتاه به رزومه توليد ات 

شركت پوشش لوله ماهشه��ر، تنوع محصول، تعد د  
پروژه ه��اي انجام ش��د ه و بررسي كيفي��ت كارهاي 
انجام شد ه را به وضوح مي توان مشاهد ه كرد «، گفت: 
د ر يك چني��ن وضعيت سازماني و د ر مقطع كنوني 
شرايط كشور طي د و سال گذشته، د و مورد  از بهترين 
وآخرين تكنولوژي هاي روز صنعت پوشش به جامعه 

صنعت د ريايي فراساحل معرفي شد ه است.
هد اي��ت توضي��ح د اد : يكي از م��وارد  پوشش جد يد  
)5lpp( پ��س از تائيد  كارشناس��ان فني كارفرمايان 
محترم، د ر مراحل نهايي و آغاز عمليات قرار د ارد  كه 
متاسفان��ه به علت كمبود  بود جه متوقف شد ه است. 
مورد  د وم استفاد ه از پوشش ضد خورد گي روز و برتر 
د ر د ني��ا )د و اليه اپوكس��ي Dual Layer FBE( د ر 
صنعت فراساحل و قبل از انجام عمليات پوشش بتني 
)Concrete Weight Coating( است كه متأسفانه 
عليرغم تائي��د  ضمني كارشناسان فن��ي كارفرماي 
محترم هن��وز از مرحله اظهارنظر سيستم مد يريتي 

كارفرما عبور نكرد ه است. 
مد يرعامل شركت پوشش لوله ماهشهر بر اين اساس 
گفت: بومي كرد ن، خود كفايي و ارايه خد مات جد يد  
توسط تك تك اعضاء اين مجموعه د ر سطوح بسيار 
قابل افتخار د ر ح��ال انجام است، ولي بد ون حمايت 
د ولت و كارفرمايان اصلي بازد هي بسيار پايين و بعضا 

باعث سرخورد گي مي  شود .
وي د ر اي��ن زمين��ه از »ع��د م توجه كاف��ي انجمن 
مهند سي د ريايي ايران به بخش صنعت خطوط لوله 

و تكنولوژي هاي مربوط به آن و بويژه صنعت پوشش« 
انتقاد  كرد  و گفت: انتظار است انجمن به اين صنعت 
توج��ه ويژه كند . به همين جه��ت، از د يد گاه ارتباط 
كاري عملكرد  انجمن و نيز شورايعالي صنايع د ريايي 

غيركافي ارزيابي مي شود .
وي همچني��ن »تقويت بخش هاي تخصصي انجمن 
مهند س��ي د ريايي ايران و ارتقاء سطح آگاهي فني از 
عملكرد  بخش ها، حضور د ر جلسات مربوطه به پروژه ها 
و پشتيباني از اعضاء بصورت تخصصي و بعضا تضمين 

عملكرد  عضو د ر مقابل كارفرمايان« را خواستار شد .
هد ايت اد امه د اد : با توجه به آغاز كار د ولت جد يد ، 
انتظار است به نوآوري ه��ا و Specهاي جد يد  د ر 
خطوط لوله و پوشش هاي فراساحل توجه بيشتري 
شود . برخي از پوشش ه��اي جد يد  قابل اعمال بر 
لوله هاي زرد ريايي باعث كاهش هزينه هاي اجرا و 
يا هزينه هاي انرژي و نگهد اري د رزمان بهره برد اري 
مي ش��ود . ام��ا متأسفان��ه وزارت نف��ت و متوليان 
مربوطه مشاب��ه سنوات قبل Specهاي قد يمي را 
د ر برنامه كاري خود  قرار مي د هند . حتي موارد ي 
ك��ه هم اكنون د ر كشوره��اي د يگر كمتر استفاد ه 

مي شود .
مد يرعام��ل شركت پوشش لوله ماهشهر د ر پايان د و 
مورد  زير را براي طرح د ر قطعنامه پانزد همين همايش 

صنايع د ريايي پيشنهاد  كرد :
1. استف��اد ه از ظرفيت كارخانجات لوله سازي كشور و 
ظرفيت كارخانج��ات پوشش لوله هاي خطوط انتقال 
زيرد رياي��ي و يا د ر صورت ضرورت ب��ه ورود  لوله ها از 
خ��ارج، پوشش آنها د ر د اخل كش��ور مورد  تأكيد  قرار 

گيرد .
2. تجد يد نظر كارفرمايان اجرايي خطوط د ريايي د ر 
مشخصات فني پوشش و بهره برد اري از فن آوري هاي 
نوين بجاي تكرار مشخصات فني قد يمي د ر خطوط 

جد يد االحد اث.

توقف خط تولید پوشش لوله هاي دريايي
مديرعامل شرکت پوشش لوله ماهشهر اعالم کرد:

سيد مجيد  ميرغفوريان، مد يرعامل شركت برناگد از، با بيان اينكه »زمينه 
اصل��ي فعاليت هاي شركت برناگد از تولي��د  تجهيزات حفاظت كاتد ي و 
بصورت خاص توليد  انواع آند ه��اي فد اشوند ه از جنس روي، آلومينيوم 
و منيزي��م براي صنايع د رياي��ي است«، اعالم ك��رد : عليرغم مشكالت 
اقتصاد ي و تحريم ه��ا خوشبختانه به شكل كلي مسير رشد  مثبت طي 

سال گذشته اد امه پيد ا كرد ه است.
وي افزود : د ر حال حاضر مشكل اصلي صنايع د ريايي، تحريم هاي اقتصاد ي 
است كه اين صنعت را با ركود  بي سابقه اي مواجه ساخته است. ولي اين 
مجموعه بعنوان يك توليد كنند ه و صنعتگر مشابه د يگر توليد كنند گان 
ب��ا مشكل كمبود  نقد ينگي و معضالت حاصل از آن و نوسانات قيمت ها 
د رگي��ر است كه اميد واريم د ولت محترم با تد بير اقتصاد ي الزم، شرايط 

را ب��راي اصالح قوانين بانكي و تسهيل ارائه تسهيالت و اعتبارات توسط 
بانك ها و همچنين ثبات قيمت ها به توليد كنند گان هموار سازد .

اي��ن فعال صنايع د ريايي ب��ا اشاره به اينك��ه »مهمترين معضل بخش 
خصوص��ي كمبود  سرمايه د ر گرد ش است و عد م حمايت بانك هاست«، 
اولين توقع از د ولت جد يد  را رفع اين موانع د انست و گفت: همچنين، با 
توجه به اينكه همچنان بخش اعظم صنايع د ريايي د ر اختيار د ولت است، 
توجه بيشتر مصرف كنند گان به استف��اد ه از محصوالت توليد كنند گان 

د اخلي و افزايش سهم توليد  د اخل ضروري است.
ميرغفوري��ان د ر پاي��ان از انجمن مهند سي د ريايي اي��ران خواست تا با 
ايجاد  كارگروه هاي تخصص��ي و استفاد ه از كارشناسان خبره و استاد ان 
د انشگاه زمينه را براي رش��د  د انش فني اعضاء، تعريف پروژه هاي مورد  
نياز صنايع د ريايي و هم افزايي توان علمي و فني د ر موضوعات مطروحه 

را فراهم سازد .

مديرعامل شرکت برناگداز:

انتظار تولیدكنندگان ثبات قیمت هاست

Marine Engineering
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حميد  غفاري حسيني، مد يرعامل پارس مارليك كيش، 
با بيان اينكه »فعاليت اين شركت عالوه بر مهند سي 
فروش و تأمين تجهيزات د ريايي، خد مات مشاوره اي، 
مهند سي و پشتيباني فني نيز هست«، گفت: متاسفانه 
فعاليت د ر بخش صنايع د ريايي روند  نزولي د اشته و اين 

شركت نيز از اين سير نزولي مستثني نبود ه است.
وي با تأكي��د  بر اينكه »بخ��ش د ريايي با مشكالتي 
اساسي د ست به گريبان است«، برخي از اين موارد  را 

بد ين شرح برشمرد :
- وابستگي صنعت د ريايي به بخش د ولتي و سايه تفكر 

د ولتي بر روي اين صنعت 
- عد م توانايي مالي بخش خصوصي 

- عد م مشاركت صحيح بانك ها د ر پروژه ها 
- نبود ن بستر مناسب جهت سرمايه گذاري خارجي 

د ر كشور 
- عد م توجه د ولت به ايجاد  زيرساخت هاي الزم جهت 
تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري د ر اين صنعت 
)مانند  اليروبي ها، اسكله سازي، ساخت موج شكن و...( 

- عد م استفاد ه از متخصصان و مد يران خارجي موفق 
د ر اي��ن صنعت و انتقال تجربيات آنان به كارشناسان 

د اخلي 
- عد م اجراي برنامه كوتاه مد ت، ميان مد ت و د رازمد ت 

د ر اين صنعت 
- عد م رتبه بند ي شركت ه��اي د ريايي و ملزم كرد ن 

بخش د ريايي به كار با اين شركت ها 
- پايين بود ن سطح سواد  بسياري از صاحبان شناور و 

تمايل آنان به مد يريت كالسيك 
- بي توجهي به واژه اي به نام »وقت و زمان« 

- كيفيت پايين بسياري از توليد ات د اخلي به د ليل عد م 
كفايت توليد كنند ه 

- نبود  فرهنگ د ريايي د ر جامعه و نبود ن امكانات براي 
ايجاد  كلوپ هاي ورزشي 

- تحريم جهاني 
- بي توجهي ب��ه استفاد ه از تجارب و الگ��و قرارد اد ن 

كشورهاي موفق د ر اين صنعت 

اين فعال صنايع د ريايي اف��زود : توليد  زماني به رونق 
خواهد  رسيد  كه تقاضا وج��ود  د اشته باشد . بسياري 
از اقالم د ريايي كه از خ��ارج وارد  اين كشور مي شود ، 
قابل ساخت د ر همينجاست؛ ولي چون تقاضايي وجود  
ند ارد  و يا بسيار كم است، لذا براي توليد كنند ه د اخلي 
ص��رف و توجيه اقتص��اد ي ند ارد . از طرف��ي، ورود  به 
بازارهاي جهاني نيز د ر حال حاضر به د ليل تحريم ها 
بسيار سخت و نيازمند  حمايت هاي خاص خود  است 
كه متأسفانه وجود  ند ارد . وي همچنين د رباره عملكرد  
شورايعال��ي صنايع د ريايي گفت: اي��ن شورا با اهد اف 
و شعاره��اي خوبي كار خود  را ش��روع كرد ؛ ولي عد م 
برنامه ريزي مناسب و حمايت واقعي د ولتمرد ان راه به 

جايي نبرد .
مد يرعامل پارس مارليك كيش د رباره انتظارات جامعه 
د ريايي از د ولتمرد ان جد يد  نيز اظهار د اشت: امكانات 
وسيع صنايع د ريايي كه د ر اختيار بخش د ولتي است، 
با يك روش اجرايي صحيح و بد ور از هرگونه رانتخواري 
د ر اختي��ار بخش خصوصي كه لياقت و تجربه الزم را 

د اشته باشد ، قرار گيرد .
غفاري حسيني با بيان اينكه »ما د ر كشورمان متأسفانه 
انجمن تخصصي قوي و فعالي ند اريم كه لياقت انجام 
كاره��اي تخصصي مربوط به خ��ود  را د اشته باشد «، 
تصريح ك��رد : فعال ترين انجم��ن، انجمن مهند سي 
د رياي��ي است كه با تمام تالشي كه مي كند ؛ به د ليل 
نفوذ مد يران د ولت��ي د ر ان بازد هي پاييني د ارد . اميد  
اس��ت د ر آيند ه نه چند ان د ور شاهد  شكل گيري اين 

انجمن ها با فضاي بخش خصوصي باشيم.
وي د ر پاي��ان مهمتري��ن اولويت هاي قاب��ل طرح د ر 
پانزد همين هماي��ش صنايع د رياي��ي را بد ين شرح 

برشمرد :
- اجراي مصوبات شورايعالي صنايع د ريايي و صند وق 

توسعه 
- ورود  كارخانه هاي كشتي سازي به بورس 

تسهيل د ر امر سرمايه گذاري خارجي د ر اين بخش و 
د اد ن ضمانت هاي الزم 

- سرعت عمل بخشيد ن به رتبه بند ي شركت ها 
- مل��زم كرد ن بخش صنايع د رياي��ي به كار كرد ن با 

شركت هاي رتبه بند ي شد ه 
- تسهيل د ر ترخيص كاالهاي د ريايي با نرخ گمركي 

قابل رقابت با كشورهاي همسايه 
غف��اري حسيني د ر اد امه يك��ي از طرح هايي را كه 
مي توان��د  به رونق بازار توليد  صنايع د ريايي د ر ايران 
كمك كن��د ، »ايجاد  مارينا« د انس��ت و تأكيد  كرد : 
اين صنع��ت د ر تمامي  كشورهاي پيشرفته يكي از 

د رآمد زاترين صنايع است. 

وي اولي��ن تاثير اجراي ط��رح مارينا د ر هر منطقه را 
»ايج��اد  مشاغل مختلف و كارآفريني د ر حجم بسيار 
باال« ذكر كرد  و توضيح د اد : برابر استاند ارد  هاي جهاني 
هر قايق تفريحي به طول 7 متر، 4 شغل مستقيم و 10 
شغل غيرمستقي��م توليد  مي كند . اين د ر حالي است 
كه يك كشتي تفريحي كوچك فقط به طول 20 متر 
بي��ش از 20 شغل مستقيم و 50 شغل غيرمستقيم 

ايجاد  مي كند . 
اي��ن كارشناس د ريايي از جمله مراكزي را كه د ر اين 

راستا راه اند ازي مي شوند ، بد ين ترتيب برشمرد :
- ايجاد  كارخانه و كارگاه هاي توليد  قايق هاي تفريحي با 

بد نه فايبرگالس و فلزي 
- ايجاد  كارگاه هاي توليد  تجهيزات و قطعات مختلف 
)اين تجهيزات و قطع��ات بيش از 500 قلم است كه 

توان توليد  آن د ر كشور كامال وجود  د ارد (.
- ايجاد  مراكز تعميراتي 
- ايجاد  مراكز آموزشي 

- ايجاد  فروشگاه هاي د ريايي 
به گفته وي، عالوه بر مشاغل فوق د ر د اخل خود  مارينا 
نيز نفرات مختلف��ي د ر بخش هاي تعمير و نگهد اري 
رستوران، كافي شاپ، نگهبان��ي، اد اري و... مشغول به 
ك��ار خواهند  بود . غفاري حسين��ي جذب گرد شگر و 
رونق گرد شگ��ري ورزشي )Sport Tourism( را نتيجه 
د يگر ايجاد  مارينا د ر مناطق ساحلي و د ريايي د انست و 
-Sport Tou  توضيح د اد : صنعت گرد شگري ورزشي يا

ism Industry كه واژه  آن نخستين بار د ر اوايل د هه ي 
هفتاد  مي��الد ي ابد اع شد ، امروزه به مفهومي  گسترد ه 
مبد ل شد ه كه بعنوان يكي از بخش هاي مهم و غيرقابل 
انك��ار د ر مجموعه  صنعت گرد شگري بد ل شد ه است. 
بعنوان مثال د ر كشور كاناد ا د ر سال هاي اخير بين 2 تا 
4 ميليارد  د الر د ر سال براي آن كشور د رآمد زايي د اشته 
و خود  يك عامل مؤثر د ر توسعه اقتصاد ي يك منطقه 
مي تواند  لحاظ شود . وي با بيان اينكه »توريسم ورزشي 
د ر د نياي امروز تجارتي 4.5 تريليون د الري د ر سطح 
بين المللي است«، گف��ت: طبق برآورد  هاي مؤسسات 
تحقيقاتي و آماري معتبر بين المللي، تا پايان سال 2011 
اين صنعت 10 د رصد  از توليد  ناخالص جهاني را به خود  
اختصاص د اد ه است. مد يرعامل پارس مارليك كيش 
افزود : د ر برخي از كشورها و نقاط خاص د نيا، ورزش به 
تنهايي 25 د رصد  از مجموع گرد شگران بازد يد كنند ه از 
آن منطقه را به خود  اختصاص مي د هد . توريست هاي 
ورزشي، عالوه ب��ر د رآمد سازي هاي نقد  براي منطقه، 
با د يد ن ساير جاذبه هاي گرد شگري مي توانند  بعنوان 
پيامد  يك اقامت د لچسب د ر منطقه، سرمنشاء سرازير 

شد ن گرد شگران بسياري د ر پي خود  باشند .

ايجاد مارينا اشتغالزايي و جذب گردشگران دريايي را در پي دارد
حميد غفاري حسيني، مديرعامل پارس مارليک کيش:

* امکانات صنايع دريايي دولتي بدون رانت خواري در اختيار بخش خصوصي توانمند قرار گيرد
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محم��د  بناي��ي باب��ازاد ه، مد يرعام��ل شرك��ت 
فراساحل��ي د لتا، با بي��ان اينكه »ح��وزه اصلي 
فعاليت ه��اي شركت د لتا لوله گ��ذاري، نصب و 
انجام خد مات حف��اري و اليروبي د ر د رياست«، 
اعالم كرد : متأسفانه كلي��ه فعاليت هاي شركت 
د ر يك سال گذشت��ه روند ي رو به ركود  د اشته 
و اكث��ر كارفرماها مشك��ل نقد ينگي و پرد اخت 
تعهد ات ق��رارد اد ي خ��ود  را د ارن��د  كه همين 
امر منجر به كاهش سرع��ت پيشرفت كار و د ر 
مواقعي ركود  شد ه و حتي د ر موارد ي كه فعاليت 
وجود  د ارد ، بايد  ب��د ون چشم د اشت به د ريافت 

صورت حساب ها كار صورت گيرد .
وي د رب��اره مشك��الت كنوني صناي��ع د ريايي 
توضيح د اد : مشكل كليه شركت هاي پيمانكاري 
كم و بيش مشابه است و همواره پروژه ها وابسته 
بود جه د ولت هستند  و هزينه عد م تأمين بود جه 
و افزاي��ش قيمتها د ر اثر ت��ورم را طبق معمول 
پيمانك��ار بايد  بپرد ازد  و هيچ سيستم د ولتي د ر 
مقابل اين ركود  پاسخگو نيست. چنانكه بخواهد  
د ولت د ر قبال مشكالت اقتصاد ي پاسخگو باشد ، 
راه حل بسيار ساد ه اي وجود  د ارد  كه به آن اشاره 
مي ش��ود . د ولت پاسخگو سع��ي كند  مسؤوليت 
مشك��الت و عد م برنامه ريزي خ��ود  را بپذيرد  و 
اين امر با باز كرد ن يك خط اعتباري)LC( براي 
هر پروژه از طريق سيستم بانكي محقق مي شود . 
د ر اي��ن شراي��ط، اگر سيستم د ولت��ي د ر زمان 
نقد  شد ن ص��ورت حساب پيمانكار پول ند اشته 
باشد ؛ سيستم بانكي د ول��ت را بد هكار مي كند . 
بد ين شكل مشكل تأخير پروژه ها و زياند ه بود ن 
پيمانكار و اد عاهاي بي حاصل آنها پايان مي يابد  

يا به حد اقل مي رسد .
بنايي بابازاد ه د رباره ميزان تحقق شعار همايش 
د وره قبل »بكارگي��ري توليد ات ملي و حمايت 
از ك��ار و سرماي��ه ايران��ي د ر صناي��ع د ريايي و 
د ريانورد ي« نيز گف��ت: همانطوري كه شما نيز 
اشاره كرد ه ايد ؛ شعار همايش بود ه و هميشه اين 
امر د ر حد  شعار باقي مي ماند . چرا كه د ر مواقعي 
مطرح مي شود  كه د ولت ها د ستشان از د الرهاي 
نفتي بد ون زحمت بد ست آمد ه خالي مي شود  و 
همه د وستد ار توليد  ملي مي شوند . توليد  ملي با 
باز گذاشتن د ست د ولت ها د ر تصاحب د الرهاي 
نفت��ي و توزيع پول نف��ت د ر جامعه د ر تناقض 
اس��ت و از آنجاي��ي كه جم��ع نقيضين ممكن 
نيس��ت؛ بنابراي��ن، اول بايد  موض��وع د الرهاي 
نفتي حل ش��ود  و مصرف آنها ب��ا سياست هاي 
تولي��د  ملي هماهنگ شود . بع��د  از آن مي توان 
صحب��ت از توليد  ملي كرد . د ر ضمن توليد  ملي 

با جامعه اي كه نمي خواهد  كار كند  و آنهايي كه 
بيشتر كار مي كنند ، بيشتر تنبيه مي شوند ؛ راه به 
جايي نمي برد  و منجر به قيمت سرسام آور توليد  
مل��ي يا كيفيت پايين آن مي شود  كه الزم است 
ريشه يابي شود  و د ر اين مختصر نمي گنجد . اصوال 
بند ه طرفد ار اين شعارهستم كه »نابرد ه رنج گنج 
ميسر مي ش��ود !«. بنابراين، هيچ پول و امتيازي 
ولو بسيار كم نبايد  ب��ه هيچ احد ي بد ون كار و 
زحمت د اد ه شود  و اگر پولي براي كمك د اريم، 
بيماران روي تخت بيمارستانها مستحق ترين آنها 
هستند ، چون نمي توانند  كاري انجام د هند ؛ ولي 
از آن نصيبي ند ارند . بد  نيست نظرات اقتصاد انان 
بزرگ د نيا را د ر مورد  توزيع ثروت كه كمتر از از 

توزيع فقر نيست، د ر نظر بگيريم.
وي اف��زود : مباحث��ي چ��ون »توليد  مل��ي، كار و 
سرماي��ه ايراني« بسيار مباح��ث كليد ي هستند  
و تنها با شعار حماي��ت از آنها كار پيش نمي رود . 
اي��ن امر نياز به ريشه يابي تاريخي و نگاه به تاريخ 
ملت هاي موف��ق د ارد . د ر كشور ما اصوال كار يك 
امر مقد سي نيست كه بايد  فرهنگ آن ايجاد  شود . 
نگاه فرهنگي به سرمايه د ر كشور يك نگاه بسيار 
سطحي و زشت است. د ر رسانه ها و فيلم ها معموال 
انسان هايي كه د اراي سرمايه هستند ، انسان هاي 
خوبي جلوه د اد ه نمي شوند  و چنين تبليغ مي شود  
كه سرمايه آنها از راه هاي نامشروع بد ست آمد ه و 
ثم��ره كار و تالش نبود ه است. برد اشت منطقي از 
اين نوع طرز نگرش اين خواهد  بود  كه كار منجر 
ب��ه سرمايه و ثروت نمي شود  و بنابراين، نبايد  كار 
كرد . از آنجايي كه اكثر سرمايه د اران توليد كنند ه 
هستند ؛ بنابراين، وقتي سرمايه د ار بد  معرفي شود ، 
بد ون اينكه بخواهيم توليد كنند ه بود ن نيز كراهت 
پيد ا مي كند . د ارند گ��ان سرمايه، توليد كنند گان 
و كارآفرين��ان د ر كشورهاي پيشرفته ارج و قرب 
بااليي د ر جامعه د ارند  و همه مي د انند  وقتي آنها 
مي ميرن��د  د ارايي خ��ود  را به قب��ر نمي برند  و د ر 

جامعه بجا مي گذارند  كه د وباره افراد  د يگري را به 
اشتغال و توليد  وامي د ارد  و به قوام و ثبات جامعه 
كمك مي كن��د . نگاه منفي به سرمايه كه توليد  و 
كار را نيز ضايع مي كند ، منجر به اين مي شود  كه 
سياست هايمان د ر جهت تمركز سرمايه د ر د ست 
د ولتي ها سوق پيد ا كند . تجربه بشري د ر د هه هاي 
اخي��ر نشان د اد ه كه د ولتي ها ب��راي سرمايه هاي 
ملي افراد  اميني نيستن��د  و حتي د رستكارترين 
آنها حساسيت كمتري براي آن د ر مقايسه با مال 
خ��ود  د ارند . هيچكس شك ن��د ارد  كه اگر د ولت 
قبلي چند  صد  ميليارد  د الرد رآمد  نفتي تاريخي را 
متعلق به خود  مي د انست، حتما د ر هزينه كرد ن 

آن د قت كرد ه و طور د يگري عمل مي كرد .
وي د ر اين زمينه خطاب به د ولت يازد هم گفت: 
د ر كشور ه��اي ب��ا بخش خصوصي ق��وي عالوه 
بر سياست هاي خصوصي م��د اري نگاه فرهنگي 
متفاوتي د ر مقايسه با كشور ما به بخش خصوصي، 
سرمايه، ك��ار و پول وج��ود  د ارد  كه الزم است 
برنامه ريزي فرهنگي نيز د ر كنار برنامه ريزي هاي 
اقتصاد ي صورت گيرد  كه امري طوالني خواهد  
ب��ود . مطمئنا مفيد  خواهد  بود  ك��ه ما د ر مورد  
تعاريف و مفاهي��م فوق بازنگري و تجد يد نظري 
د اشت��ه باشيم و حت��ي مي توانيم چند ين رساله 
د كتري براي نقد ، بررسي و بازنگري د ر مورد  آن 
مفاهيم تعريف كنيم. بنابراين، بزرگترين انتظار 
از د ولت جد يد  اصالح نگاه به بخش خصوصي د ر 
ذهن هاس��ت، چرا كه هر تغييري از ذهن ها آغاز 
مي ش��ود  واگر ذهن ها تغيير نكند ، د ر بيرون نيز 

هيچ اتفاق زيربنايي نخواهد  افتاد .
بنايي بابازاد ه د ر مورد  اظهارات رييس جمهور مبني 
بر واگذاري امور ب��ه انجمن هاي علمي و تخصصي 
تأكيد  كرد : واگذاري امور به انجمن هاي تخصصي و 
علمي  چي��زي است كه هم بايد  د ولت تمرين كرد ه 
و ياد  بگي��رد  و هم انجمن ها. چون هيچكد ام عاد ت 
به آن ند ارند . بنابراين، محد ود ه هاي آن بايد  تعريف و 
تضمين شود  تا د وباره هرج ومرج رخ ند هد ، تنفيذ اين 
مسؤوليت ها بصورت قانوني هر چند  محد ود  نيز باشد ، 

بهتر از آن است كه بي حساب و بي حد  وحصر باشد .
وي د ر پاي��ان تصري��ح كرد : بن��د ه اولويت هاي 
انجمن را اولويت هاي اقتصاد ي كشور مي د انم و 
اي��ن غير از آن نيست كه اكن��ون د ر اثر فشارها 
و نبود  د رآمد هاي نفتي ب��ه آن رسيد ه ام. يعني 
بازتعريف د وباره د ولت، سرمايه، توليد  ملي، كار و 
پول د ر كشور است. شايد  د ر اين شرايط بتوانيم 
به د ور از شع��ار و مسائل حاشيه اي با رويكرد ي 
واقعگرايانه به اين مسائل كه با آن روبرو هستيم، 

نگاه كنيم.

بزرگترين انتظار از د ولت جد يد  اصالح نگاه به بخش خصوصي است
بنايي بابازاد ه، مد يرعامل شرکت فراساحلي د لتا:

د ولت پاسخگو سعي كند  مسؤولیت مشکالت 
و عد م برنامه ريزي خود  را بپذيرد

 )LC(و اين امر با باز كرد ن يک خط اعتباري
براي هر پروژه از طريق سیستم بانکي 

محقق مي شود 
د ر اين شرايط، اگر سیستم د ولتي د ر زمان نقد  
شد ن صورت حساب پیمانکار پول ند اشته باشد ؛ 
سیستم بانکي د ولت را بد هکار مي كند . بد ين 

شکل مشکل تأخیر پروژه ها و زياند ه بود ن 
پیمانکار و اد عاهاي بي حاصل آنها 
پايان مي يابد  يا به حد اقل مي رسد
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ارژنگ شجاعي، مد يرعامل شركت بسپارسازه پازاوار 
ك��ه د ر زمينه توليد  انواع قطعات الستيكي از جمله 
ضربه گير ه��اي الستيكي اسكله  )فن��د ر(، لوله هاي 
اليروبي، د يافراگم سكوهاي نفتي، شاكسل، رابرسيل 
و د يگر قطعات پليمري خاص مورد  استفاد ه د ر صنايع 
د ريايي نفت وگاز فعاليت د ارد ؛ اعالم كرد : خوشبختانه 
روند  توليد  اين شركت طي يك سال گذشته صعود ي 
و مثبت ب��ود ه است. وي د رعين حال مشكل كنوني 
صنايع د ريايي كش��ور را »توقف طرح هاي عمراني 
ج��اري به علت نبود ن بود جه« د انست و تأكيد  كرد : 
د ولت فقط با تخصيص بود جه مي تواند  اين مشكل 

را حل كند .
وي د رب��اره ميزان تحقق شعار همايش د وره قبل با 
عن��وان »بكارگيري توليد ات ملي و حمايت از كار و 
سرمايه ايراني د ر صناي��ع د ريايي و د ريانورد ي« نيز 
گفت: به اين شعار تا حد ود ي عمل شد ه و علت آن 
اجبار مجموعه هاي د ولتي به د ليل فشار هاي ناشي از 
تحريم است. ولي عمال هنوز مسؤوالن به توليد  د اخل 
اعتماد ي ند ارند ، يعني هنوز از د يد گاه آنها توليد ات 
خارجي بر توليد ات د اخلي ارجحيت د ارد  و تنها د ر 
جايي از توليد ات د اخلي استفاد ه مي كنند  كه يا امكان 
خريد  از توليد كنند ه خارجي به د اليلي از جمله تحريم 
بر ايشان ميسر نيست و يا نمونه خارجي تفاوت قيمت 

فاحشي با توليد  د اخل د ارد .

شجاعي همچنين با انتقاد  از عملكرد  شورايعالي صنايع 
د ريايي د ر د ولت د هم گفت: مروري بر عملكرد  منتشر 
شد ه شورا نشان مي د ه��د  كه اگرچه اهد اف و نيات 
بسيار مثبتي د ر تاسيس آن به چشم مي خورد ، ليكن 
خروجي هاي آن د  ر حد  بسيار ضعيف بود ه است. از 
طرفي د ر تركيب كارگروهاي تخصصي زيرمجموعه 
ش��ورا چنان كه بايد  به نقش توليد كنند گان د اخلي 
توجه نشد ه و عناوين كارگروه ها، كلي و مبهم است. 
حال آنكه كارگروه هاي تخصصي بعنوان مهمترين 
بازوهاي ش��ورا بايد  مبتني بر نگاه��ي كاركرد ي و 
واقع گرايان��ه شكل بگيرند . وي تأكي��د  كرد : تزريق 
نقد ينگي به پروژه هاي معطل د ريايي اولين اولويتي 
اس��ت كه بايد  مورد  توجه شورايعالي صنايع د ريايي 
قرار بگيرد . ب��د ون شك اگر اين هد ف محقق شود ، 
خون تازه اي د ر كالبد  پروژه هاي د ريايي تزريق خواهد  
شد  ك��ه به نوبه خود  رونق كسب وكارهاي توليد ي و 

افزايش مشاغل د ريايي را موجب خواهد  شد . 
شجاعي با بيان اينكه »با نگاهي به عملكرد  اين شورا د ر 
د ولت گذشته مي توان تأثير شعارزد گي را بر عملكرد  
آن مشاهد ه كرد «، افزود : تعد د  جلسات برگزار شد ه 
و تصميمات اجرانشد ه نشان از جد ي گرفته نشد ن 
شورايعالي صنايع د ريايي د ر د ولت گذشته د ارد  كه 
اين معضل را البته د ر بسياري از شوراها و كارگاه هاي 

حوزه هاي غيرد ريايي نيز مي توان مشاهد ه كرد . 
مد يرعامل شركت بسپارسازه پازاوار د رباره انتظارات 
موجود  از د ولت يازد هم نيز اظهار د اشت: اگر سيستم 
د ولت د رست كاركند  و مد ي��ران بكار گمارد ه شد ه 
مسلط به حوزه مسؤوليت خود  باشند ، نيازي نيست 
د ول��ت به صورت مستقيم كاري انجام د هد ، چرا كه 
بخش خصوصي خود  به خود  فعال مي شود . د ر برهه 
فعلي مسؤوليت اوليه د ولت، اعتماد سازي است؛ چرا 
كه متاسفانه بخش خصوصي اعتماد  خود  را از د ست 
د اد ه است و اين اعتماد  فقط با بكارگيري مد يران اليق 

و متخصص باز خواهد  گشت.

وي د رب��اره روند  فعالي��ت انجمن مهند سي د ريايي 
ايران نيز تأكيد  كرد : انجمن مي بايستي بتواند  كارهاي 
مد يريتي را از تخصصي تفكيك كند ، چنانچه امور 
فني به انجمن ها واگذار شود  و مد يران آن متخصص 
نباشند ؛ عمال تفاوتي نمي كند  و فقط ايجاد  رانت به 

سطوح پايين تر نفوذ مي كند .
شجاعي بر اين اساس، اولويت شركت هاي فعال د ر 
زمين��ه د ريايي، چه توليد كنند ه، چه پيمانكار و چه 
مش��اور براي ط��رح د ر پانزد همين همايش صنايع 

د ريايي بد ين شرح برشمرد :
الف( ايجاد  فضاي رقابتي سالم د ر مناقصات د ولتي.

ب(  تامين بموقع بود جه براي تسويه حساب بموقع 
پيمانكاران.

ج( همكاري سازمان ها و نهاد  هاي ذيربط د ر پيشبرد  
پروژه هاي د ر د ست اجرا.

د ( اعتماد س��ازي د ر بخش خصوص��ي براي جذب 
سرمايه و نيروي كار د ر پيشبرد  پروژه هاي د ولتي.

اين توليد كنند ه تجهيزات نفت وگاز د ريايي د ر پايان 
خواستار تسهيالت بيمه و ماليات براي توليد كنند گان 
شد  و گفت: از مهمترين نكات��ي كه مي توان به آن 
اش��اره كرد  اقد ام د ولت د ر شفاف سازي سازمان هاي 
مالياتي و تأمين اجتماعي د ر هزينه وجوه د ريافتي 
بابت ماليات و بيمه پروژه ها است. ضمن آنكه انتظار 
مي رود  سازمان تأمين اجتماعي تسهيالت ويژه اي را 
براي كارفرماياني كه تعد اد  زياد ي كارگر و كارمند  را 
تحت پوشش خ��ود  د ارند ، قائل شوند  و چنانچه كه 
يك مد يرعامل و يا عضو هيأت مد يره قصد  گرفتن 
خد مات پزشكي د ارد ، تسهي��الت ويژه اي براي آنها 
قائل شوند . متاسفانه د ر حال حاضر به د ليل مشكالت 
اد اري و معطلي هاي طوالني كارفرمايان به هيچ وجه 
از خد مات تأمين اجتماعي استفاد ه نمي كنند . بد ون 
شك، گسترد گي بيشتر خد مات اجتماعيد ر مراكز 
خد مات د رماني و بهبود  كيفيت اين خد مات مي تواند  

موجب رضايت و د لگرمي كارفرمايان باشد .

شرك��ت مهند سين مشاور كران سازه پاسارگاد  مفتخر به 
ارائه خد مات مشاوره،طراحي مهند سي و مهند سي ارزش 
د ر زمين��ه مهند سي سواحل، بناد ر، سازه ه��اي د ريايي و 
تأسيسات ساحلي است. و د ر اين خصوص د اراي رتبه بند ي 
از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبرد ي رياست جمهوري 
است. اين شركت عليرغم آماد گي كامل و حضور جد ي د ر 
عرصه ه��اي علمي و فني د ر سال گذشته متاسفانه پاسخ 
د رخ��ور و شايسته اي د ر جهت بهبود  وضعيت كار و رونق 
اقتص��اد ي د ريافت نكرد ه است. شع��ار همايش د وره قبل 
»بكارگيري توليد ات ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني 
د ر صنايع د ريايي و د ريانورد ي« بود ه كه اين مقوله د ر حد  

شعار بود ه و همچنان نيز هست.

د ر حال حاضر، مشكالت متعد د ي د ر مجموعه صنايع د ريايي 
كشور وجود  د ارد  كه از آن جمله مي توان به وجود  تحريم ها 
، عد م توزيع مناسب كار، عد م تأمين بود جه پروژه ها، عد م 
وجود  نظام شايسته ساالري و عد م تعريف پروژه هاي مناسب 
و ... اس��ت كه راه ح��ل آن مد يريتي و باالد ستي است. بنا 
به گفته رييس جمه��ور، با توجه به محقق نشد ن بخشي 
از بود ج��ه 210 هزار ميليارد  تومان��ي امسال، بهتر شد ن 
شرايط و رونق اوضاع اقتصاد ي بستگي به راهكارهاي جد يد  
د ولت براي خروج از شرايط فعلي د ارد  كه بر همين اساس 
ميزان تأثير انجمن هاي تخصصي و علمي )از جمله انجمن 

مهند سي د ريايي ايران( نيز مشخص خواهد  شد .
* مد يرعامل شرکت مهند سين مشاور کران سازه پاسارگاد 

گفته ريیس جمهور 
و تعد د  مشکالت

شاهين مقصود ي زند *

تزريق نقدينگي به پروژه هاي معطل دريايي اولويت اول است
مديرعامل شرکت بسپارسازه پازاوار:

نصب فند ر د  ر اسكله بند ر 
خليج فارس هرمزگان
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انجمن ها جايگزين بدنه دولتي لخت و بي انگیزه شوند
روناسي، رييس هيأت مديره شرکت  سازنديش و عضو هيأت مديره انجمن صنفي صنايع دريايي:

مصطفي روناسي، رييس هيأت مد يره شركت هاي 
كهرنگ الستي��ك و سازند يش، با اشاره به فعاليت 
اي��ن شركت د ر بخش طراحي و ساخت تجهيزات 
و سازه هاي د ريايي گفت: ساخت د رب هاي حوض 
خش��ك )Dry dock gate( ب��راي شركت عظيم 
گسترش هرمز، ساخت اسكله هاي شناور و بويه و 
ضربه گيرهاي اسكله، بوالرد  و غيره از فعاليت هاي 
اي��ن مجموعه ب��ود ه و روند  فعاليت ه��ا د ر يكسال 

گذشته عاد ي بود ه است.
عضو هي��أت مد ي��ره انجمن صنف��ي سازند گان 
شناور، تجهي��زات و سازه هاي د رياي��ي ايران د ر 
مورد  چالش هاي صنعت د ريايي كشور نيز گفت: 
قسمت��ي از مشك��الت د ر مورد  كلي��ه صنايع و 
اقتصاد  كشور است؛ از قبيل تحريم ها و مشكالت 
ناشي از آن جهت خري��د  مواد  اوليه و تجهيزات، 
مشكالت انتقال ارز، گشايش اعتبار LC و د ريافت 
130د رص��د  مبلغ آن بجاي 10د رصد ، نرخ باالي 
به��ره بانك ها، كمبود  نقد ينگ��ي و د ر يك كالم 
اقتص��اد  تحريم شد ه خارج��ي و د اخلي كه بعضا 

تحريم هاي د اخلي و زيانبارتر بود ه است.
وي اف��زود : د ر شرايط كنوني ب��ا اقتصاد ي بيمار و 
مسموم مواجهيم كه ع��الج آن د اروهاي سياسي 
است و نه اقتصاد ي. د ر نتيجه، د ستگاه هاي د ولتي 
كار مؤثري نمي توانند  انجام د هند ؛ بلكه الزم است 
سياست هاي كالن سياسي و اقتصاد ي د ولت جهت 
تعامل با اقتصاد  جهاني و حمايت از صنايع د اخلي 

تغيير يابد .
روناسي د رباره چالش هاي خاص صنعت د ريايي نيز 
توضيح د اد : عمال د ر يكسال گذشته حمايت خاصي 
از تولي��د ات د اخلي به عمل نيامد ه و از طرف د يگر 
با شرايط بسيار سخت براي توليد كنند گان د اخلي، 
آنها عمال و به مرور از گرد ونه رقابت حذف مي شوند . 
چنانكه عالقه خاص��ي د ر ارگان ه��اي د ولتي و يا 
شبه د ولت��ي د ر جهت خريد هاي خارجي مالحظه 
مي شود  كه از  جمله د ر اين زمينه، نسبت به وارد ات 
تع��د اد  زياد ي جك آپ و د كل هاي حفاري خشكي 

اقد ام شد ه است.
وي د رباره عملك��رد  شورايعالي صنايع د ريايي نيز 
اظهار د اشت: عمال د ولت د هم اقد ام موثري جهت 
فع��ال شد ن شورايعالي صنايع د ريايي انجام ند اد  و 
اج��راي قانون توسعه و حمايت از صنايع د ريايي از 

پيشرفت قابل قبولي برخورد ار نبود ه است.
عض��و هي��أت مد يره انجم��ن صنف��ي سازند گان 
شناور، تجهيزات و سازه ه��اي د ريايي ايران د رباره 
انتظارات موجود  از د ول��ت يازد هم گفت: واگذاري 
شركت ه��اي د ولتي به بخش خصوص��ي واقعي و 
ح��ذف سازمان هاي شبه د ولتي، ح��ذف رانت هاي 
د ولتي اعم از اطالعاتي و اقتصاد ي و مالي، حمايت 
از بخش خصوصي با تأكيد  بر واگذاري فعاليت هاي 
اقتصاد ي به بخش خصوصي، رفع موانع توليد ، بهبود  
فض��اي كسب و كار و اجراء قوانين مصوب مجلس 
د ر چن��د  سال گذشته د ر حمايت از توليد  و بخش 
خصوصي و همچنين حمايت قضايي و قائل شد ن 
حقوق مساوي براي افراد  حقوقي نظير افراد  حقيقي 
د ر مقابل قانون حذف اختيارات قانوني ويژه اي كه 
بانك ه��ا، سازمان تأمين اجتماعي و غيره د ر روابط 

تجاري خود  با بخش خصوصي د ارند  )از قبيل عقد  
قرارد اد هاي يك طرفه، اختي��ار به اجراء گذاشتن و 
ممنوع الخروج كرد ن مد ي��ران بصورت يك طرفه و 

بد ون نياز به مراجعه به مراجع قضايي(.
وي تأكيد  كرد : اگر د ولت يازد هم اساس كار خود  را 
به واگذاري كار مرد م به د ست مرد م و كوچك سازي 
د ولت و توسعه بخش خصوصي قرار د هد ؛ بي شك 
NGO ها مي توانن��د  د ر اين امر ب��ازوي توانمند  و 
متخص��ص د ولت د ر اج��راي اهد اف خ��ود  بود ه و 
جايگزي��ن بد نه د ولتي لخت و بد ون انگيزه شوند  و 
انجمن هاي تخصصي مي توانن��د  د ر ارائه برنامه ها، 
نظ��ارت بر كار اعضاء و مش��اوره بد ون هزينه براي 

د ولت همكاري كنند .
روناسي د ر پاي��ان از پانزد همين همايش صنايع 
د رياي��ي خواست تا نسبت ب��ه ايجاد  كميته هاي 
فعال د ر زمينه چگونگي اجرايي كرد ن بخش هاي 
مختلف قانون توسعه و حمايت از صنايع د ريايي 
و منظور ك��رد ن موضوع »اج��راي كامل و فعال 
قانون حمايت از صنايع د ريايي« د ر بند هاي اول 

قطعنامه اقد ام شود .

مهن��د س محمد رضا محمد ن��ژاد ، مد يرعامل شركت تك��ران كاوش كه د ر 
زمينه توليد  و أامين تجهيزات صنايع د ريايي، معد ني، نفت و گاز و خد مات 
مهند سي فعاليت د ارد ؛ تأكيد  كرد : روند  يكساله به طور مشهود   سير نزولي 
د اشته و د ريافت سفارش ها به د ليل ند اشتن بود جه سازمان هاي طرف قرارد اد  
متوقف يا كم رونق شد ه است. وي از »عد م تخصيص منابع مالي سازمان هاي 
د ولتي جه��ت تأمين اقالم مورد  ني��از به واحد هاي خصوص��ي د ريايي« و 
»نقصان مد يريت صحيص د ر شرايط برگزاري مناقصات و تحويل پروژه ها د ر 

زمان هاي مقرر« بعنوان مهمترين چالش هاي كنوني صنعت د ريايي كشور 
ياد  كرد  و تقويت بومي سازي و ساخت تجهيزات قطعات صنايع د ريايي د ر 

د اخل كشور را خواستار شد .
محمد ن��ژاد  عملكرد  شورايعالي صنايع د رياي��ي د ر د ولت د هم را با توجه به 
گزارش ارائه ش��د ه »مناسب« خواند  و د رعين حال گف��ت: د ر برخي موارد ، 

پيگيري تصميمات و ارائه خروجي د ر جلسات بعد ي الزامي است.
وي د رباره انتظارات موجود  از د ولت يازد هم نيز گفت: با توجه به توانمند ي هاي 
سازمان هاي خصوصي، نسبت به مرتفع ساختن مشكالت صنايع و بومي سازي 
صنعت كشور و تخصيص بود جه و اعتبارات به آنها اقد ام شود  كه د ر اين صورت، 

گامي مؤثر براي خود كفايي د ر صنعت د ريايي كشور خواهد  بود .

سیر نزولي فعالیت هاي دريايي مشهود است
مديرعامل شرکت تکران کاوش:
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امي��ر حسين قاسمي، مد يرعامل شركت اطلس كمپرسور ك��ارا كه د ر زمينه 
»توليد  و تأمين تجهيزات هواي فشرد ه شامل: كمپرسورهاي سانتريفيوژ، اسكرو، 
پيستون��ي، فشار قوي، تنفسي و... د رايرهاي جذبي و تبريد ي، فيلترهاي هواي 
فش��رد ه، قطعات يد كي تجهيزات هواي فشرد ه« و »ارائ��ه و برگزاري د وره هاي 
آموزشي د ر زمينه طراحي، تعميرات و نصب تجهيزات هواي فشرد ه« فعاليت 
د ارد ، گفت: خوشبختانه اين شركت طي سال گذشته د ر جهت افزايش كيفيت 
محصوالت، فعاليت هاي پژوهشي و علمي و نيز بازد هي توليد  محصوالت روند  

افزايشي و رو به رشد ي د اشته است. 
وي افزود : حمايت از توليد  د اخلي د ر صورت توليد  محصوالت مورد نياز صنايع 

د ريايي و يا تعريف پروژه هاي بلند مد ت جهت توليد  محصوالتي كه د ر حال حاضر 
د ر كش��ور توليد  نمي شوند ، مي تواند  نقش موثري د ر خود كفايي كشور د ر اين 

صنعت د اشته باشيد .
ب��ه گفته وي، شركت اطلس كمپرسور كارا د ر حال حاضر با تعريف پروژه هاي 
مختل��ف د ر واحد  R&D شركت، د ر جهت بومي سازي قطعات و د ستگاه هاي 
مرتبط با د سته كاري خود ، گام برم��ي د ارد . د ر اين راستا، اين شركت پروژه اي 
را تحت عنوان »بومي سازي كمپرسورهاي سانتريفيوژ گازهاي فرآيند ي« د ر 
د ست د ارد  كه پروپوزال اوليه ارائه شد ه، جلسات و فعاليت هاي متعد د ي برگزار 
شد ه است. اين پروژه با همكاري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، د انشگاه 

تعريف پروژه هاي بلندمدت جهت تولید محصوالت مورد نیاز صنايع دريايي
مديرعامل شرکت اطلس کمپرسور کارا خواستار شد:

خيراهلل  مهن��د س 
عضو  محمود ي��ان، 
هيأت مد يره شركت 
زمرد  فام پرشين، با 
بي��ان اينك��ه »اين 
شركت د ر 3 حوزه 
اصلي تأمين شناور 
جه��ت  بالگ��رد   و 
پشتيباني سكوهاي 
نفتي، تأمين مواد  و تجهيزات مورد  نياز پروژه هاي 
د رياي��ي و سرمايه گ��ذاري د ر پروژه هاي توليد ي 
و بازرگان��ي فعالي��ت مي كند «، گف��ت: البته اين 
مجموعه ساي��ر فعاليت هاي متبط با اين حوزه ها 
را كه باعث هم افزايي فعاليت هاي اصلي مي شود ، 
انج��ام مي د هد  و د ر مجموع، روند  فعاليت ها سير 

مناسبي د اشته است.
وي د ر اد ام��ه مشكالت موجود  صنعت د ريايي را 
كه به گفت��ه وي بعضا مشكالت همه صنايع نيز 

محسوب مي شود ، شامل موارد  زير برشمرد :
 - عد م ثبات نرخ ارز    

- تحريم ه��اي همه جانب��ه ك��ه اخي��را صنعت 
كشتي سازي را نيز مستقيم��ا د ر هد ف قرار د اد ه 

است.
 -توقف پروژه ها به د ليل عد م تخصيص بود جه و 

لزوم اصالح بود جه با توجه به تغيير د ولت.
- كاهش تقاضاي بالفعل د ر صنعت كشتي سازي 

طي 2 سال گذشته 
- ع��د م تأمين مال��ي مناسب توس��ط بانك ها و 

مؤسسات مالي و اعتباري جهت افزايش تقاضا
- عد م تخصيص ارز مباد له اي، مشكالت گمركي و 
...  همه و همه از جمله مشكالتي است كه شركت ها 

د ر حوزه ساخت وتأمين با آن مواجه هستند .

وي د ر اد ام��ه به مشكالت موجود  د ر بخش اجاره 
شناور و لجستيك د ريايي پرد اخت و توضيح د اد : 
تحريم هاي بين الملل��ي خصوصا د ر حوزه بيمه و 
كالس هاي رد ه بن��د ي از جمله مشكالت بود  كه 
خوشبختانه، ب��ه روش هايي اين مشكالت مرتفع 
شد . اما د رعين حال، قوانين بيمه و مالياتي باعث 
افزاي��ش قيمت شركت هاي د اخل��ي د ر مقايسه 
ب��ا شركت هاي خارجي و كاه��ش قد رت رقابتي 

شركت هاي د اخلي مي شود . 
محمود يان افزود : قيمت پايين اجاره بها كه سبب 
شد ه بجاي بكارگيري شناوره��اي نوساز از شناور 
مستعمل ب��ا سال ساخت پايين استف��اد ه شود  و 
عمال كمكي به صنعت كشتي سازي كشور نكرد ه و 
تقاضاي خريد  را بجاي ساخت افزايش د اد ه است. 

وي تأكيد  كرد : اغلب مشكالت ياد شد ه از حيطه 
و اختيار  بخش خصوصي خارج و عموما د ر سطح 
مل��ي قابل پيگي��ري و حل اس��ت و قطعا بد ون 
برنامه ري��زي و پيگيري و حمايت و سياستگزاري 

مناسب از طرف د ولت قابل حل نخواهد  بود .
عضو هيأت مد يره شركت زمرد  فام پرشين د رباره 
اقد امات اين شركت د ر جهت تحقق شعار همايش 
د وره قبل »بكارگيري توليد ات ملي و حمايت از كار 
و سرمايه ايراني د ر صنايع د ريايي و د ريانورد ي« 

به  موارد  زير اشاره كرد :
1-  ب��راي اولين بار د ر اي��ران پروفيل د ريايي د ر 
مقاطع مختلف و د ر طول ه��اي 6 و9و12 متري 
با استف��اد ه از ضايعات آلومينيوم توليد  و تحويل 
صنايع كرد ه و بد ين وسيله مانع از خروج ارز شد ه 
و آماد گي كامل د اريم د ر صورت نياز كليه تقاطع 

آلومينيومي  را بر حسب نياز صنايع توليد  كنيم.
CNG 2- ب��ا تأمين مالي د ر پروژه توليد  رگالتور
براي يكي از خود روسازان بزرگ كشور مشاركت 

و از توليد  د اخل حمايت كرد ه و ضمن سود آوري 
ب��راي شرك��ت از وارد ات اين محصول جلوگيري 

شد ه است.
وي د ر مقام ارزيابي عملكرد  شورايعالي صنايع 
د ريايي نيز اظه��ار د اش��ت: شورايعالي صنايع 
د رياي��ي ب��ر حسب قان��ون عالي تري��ن مرجع 
تصميم گي��ري و تصميم سازي د ر حوزه د ريايي 
اس��ت و انتظارات از پيگي��ري تصويب قانون و 
تشكيل 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 ك��ه تحولي 
د ر ح��وزه صنايع د ريايي ايج��اد  كند  را شاهد  
نبود ه اي��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 كارشناسانه د ارد  و قطعا 
به عوامل مختلف د اخلي و بيروني بستگي د ارد  
و همه اعض��اء بايد  عملكرد  خ��ود  را بررسي و 
بازنگري كنند  و نباي��د  مشكالت را منحصر به 
يك وزارتخانه د يد  كه البته تشريح كامل آن از 

حوصله اين مقال خارج است.
محمود يان د رباره انتظارات صنعت د ريايي كشور 
از د ولت يازد هم نيز گفت: انتظار ما اين است كه 
اهميت اين صنع��ت را آنچنان كه د شمنان ما از 
آن بي��م د ارند ، د رك كنند . تحريم هاي وضع شد ه 
توسط د شمنان عموما بعد  از نفت، صنايع د ريايي 
را بطور مستقي��م و غيرمستقيم مورد  هد ف قرار 
د اد ه اس��ت. مانن��د : تحريم كشتيران��ي، تحريم 
بيمه ه��اي د ريايي، خ��روج كالس هاي رد ه بند ي 
د رياي��ي، تحريم بناد ر و اپراتور هاي بناد ر ، تحريم 
فروش تجهي��زات د ريايي و د ر آخ��ر نيز تحريم 

مستقيم صنايع كشتي سازي. 
وي تأكيد  كرد : اين تحريم ها نشانگر اهميت اين 

مسؤوالن اهمیت صنعت د ريا را همچون د شمنان د رک كنند
محمود يان، عضو هيأت مد يره شرکت زمرد  فام پرشين:

* براي اولين بار د ر کشور پروفيل د ريايي را د ر ابعاد  مختلف توليد  کرد ه ايم
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فرهاد  فتوره چي، مد يرعامل شركت فهم الكترونيك، با بيان اينكه »فعاليت 
شركت فهم الكترونيك به ط��ور كلي طراحي و ساخت سيستم هاي 
كنترل��ي الكترونيكي-مكانيكي است كه بنا به اقتضاي شرايط بيشتر 
د ر سيستم هاي د ريايي متمركز شد ه«، گفت: سال گذشته باال رفتن 
ناگهاني نرخ ارز د ر معاد الت اقتصاد ي اكثر شركت ها شوك وارد  كرد ؛ 
ليكن با به ثبات رسيد ن نسبي وضعيت، خوشبختانه روند  توسعه مجد د ا 
رو ب��ه جلو قرار گرفته است. وي مشكل اصلي صنعت كشور را »نبود  
ثب��ات د ر تصميم گيري ها و سياست هاي كالن كشور« د انست كه به 

گفته وي، »طبعا كل جامعه را از خرد ترين تا بزرگترين عضو مبتال مي سازد «. فتوره چي توضيح 
د اد : بعنوان مثال معلق ماند ن بحث بود جه د ر د وره ترانزيت د و د ولت د هم ويازد هم باعث به عقب 
افتاد ن پرد اخت ها از جانب سازمان هاي د ولتي به بخش خصوصي شد ه است. مسؤوالن د ولتي و 
حكومتي به نظر ما بايد  د ر جهت رسيد ن به يك اجماع منطقي و ثبات د ر سياستگذاري ها د ر 

جهت ايجاد  بستري آرام و قابل برنامه ريزي براي فعاالن اقتصاد ي قد م برد ارند .
مد يرعام��ل شركت فهم الكترونيك د رباره ميزان تحقق شعار هماي��ش د وره قبل »بكارگيري 
توليد ات ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني د ر صنايع د ريايي و د ريانورد ي«، نيز اظهار د اشت: 
چون اكثر قرارد اد هاي شركت فهم الكترونيك پروژه هاي تعريف  شد ه از جانب ارگان هاي د فاعي 
بود ه اند  و اين ارگان ها اصوال بيشتر از ساير صنايع همواره به بومي شد ن تكنولوژي اعتقاد  د اشته 
و د ارن��د  و به توليد  د اخل بها د اد ه اند ، خوشبختان��ه تعارضي با شعار ملي شد ن توليد  احساس 
نكرد ه ايم و يا حد اقل مستقيما برخورد  ند اشته ايم. ليكن بعنوان يك شركت تحقيقاتي با 15 سال 
سابقه مايليم د ر زمينه تكنولوژي هاي تحريمي د رصنايع نفت و گاز يا صنايع خود رو نيز فرصت 

تحقيقات علمي پيد ا كنيم.
وي د رب��اره انتظارات موجود  از د ولت آيند ه گفت: انتظ��ار ما اين است كه د ولت اوال، نسبت به 
مشك��الت اقتصاد ي كشور نگاهي ريشه اي تر د اشته، با تأمين فض��اي آرام اقتصاد ي و سياسي 
فرصت رشد  و بالند گي به بخش خصوصي بد هد ، ثانيا، با صرف اكثر انرژي خود  د ر كارشناسي، 
آسيب شناسي و تشخيص گلوگاه ها د ر اقتصاد  و صنعت اقد ام به اخذ سياست هاي د رست و ثابت 

كند  و از د خالت مستقيم و بخصوص رقابت با بخش خصوصي احتراز كند .
فتوره چي به اين پرسش كه »با توجه به تأكيد  د ولت جد يد  و شخص رييس جمهور بر واگذاري 
امور به انجمن هاي تخصص��ي و علمي، چه راهكارهايي را براي ايفاي نقش مؤثرتر انجمن هاي 
د ريايي )از جمله انجمن مهند سي د ريايي ايران( د ر اين زمينه پيشنهاد  مي كنيد ؟«، چنين پاسخ 
د اد : د ر مورد  كلمه »امور« د ر اين سؤال يك شبهه وجود  د ارد . و آن اينكه انجمن محترم مهند سي 
د رياي��ي چه قسم ام��وري را د ر د ولت جد يد  د وست د ارد  و مي تواند  به عهد ه بگيرد ؟ با توجه به 
اينكه اين انجمن يك انجمن علمي است، قاعد تا به نظر مي رسد  كه مايل است د ر زمينه حل 
معضالت علمي و تحقيقاتي كشور قد م برد ارد . د ر اين خصوص به نظر ما انجمن مهند سي د ريايي 
با انسجام بخشيد ن به فعاليت هاي علمي اعضاي د انشجويي و استاد ان محترم عضو رسالت خود  را 
د ر جهت توسعه علمي به انجام مي رساند . ليكن د ر مورد  شركت ها د استان به شكل د يگري مطرح 
مي شود . شركت ها بعنوان يك اصل كلي حاضر نيستند  اسرار علمي- تكنولوژي خود  را د ر اختيار 
د يگران بگذارند . د ر اين ميان، تنها شركت هاي بزرگ با هد ف بهره برد اري تحقيقاتي يا تبليغاتي، 
بعنوان اسپانسر د ر هزينه هاي تحقيقاتي انجمن مشاركت مي كنند . ليكن ساير شركت ها از اين 
امكان استفاد ه نمي كنند . اينجاست كه نياز به حمايت انجمن مهند سي د ريايي د ر شكل گيري 
و تقويت انجمن هاي صنفي احساس مي شود . گرچه د ر سال گذشته انجمن صنفي سازند گان 
شناور، تجهيزات و سازه هاي د ريايي از د ل انجمن مهند سي د ريايي شكل گرفت، ولي از نظر ما 

د ر زمينه تحقق اهد اف صنفي موفق نبود ه است.
وي همچنين پيشنه��اد ي را هم د رباره وضعيت انتشار ماهنامه »مهند سي د ريا« بد ين شكل 
مطرح كرد : چنانچه د ر جلسات مجمع عمومي و از گزارش بازرس محترم انجمن مطلع شد يم، 
انتش��ار نشريه مهند سي د ري��ا جزو امور هزينه بر انجمن است. چرا كه از لحاظ كيفيت كاغذ و 
چاپ د ر حد  عالي بود ه؛ ليكن بطور رايگان د ر اختيار اعضاء قرار مي گيرد . پيشنهاد  مي كنم اين 
نشريه به صورت الكترونيكي )فايل pdf( به ايميل اعضاء فرستاد ه شود  و از د اخل سايت انجمن 

نيز همواره قابل د انلود  باشد .

انتظار از دولت جديد تأمین فضاي آرام اقتصادي و سیاسي است
مديرعامل شرکت فهم الکترونيک:

اميركبير و.... د ر حال انجام است.
قاسمي د ر م��ورد  انتظارات موج��ود  از د ولت د هم و 
وزارتخانه ه��اي مرتبط با صنعت د ريايي گفت: شايد  
ي��ك راه حل مؤثر د ر جهت همك��اري و فعال سازي 
بخش ه��اي خصوصي، اع��الم تخصص��ي نيازهاي 
پژوهشي، تحقيقاتي و تجهيزاتي از سوي ارگان هاي 
د ولتي و صنايع د ريايي و نيز حمايت از توليد كنند گان 

د اخلي د ر جهت تسهيل امور اين شركت ها باشد . 
وي افزود : د ر اين راستا، با تعريف پروژه هاي د انشگاهي 
و تمركز بر روي پروژه هاي بومي سازي تجهيزات مورد  
نياز صنايع د رياي��ي با همكاري انجمن هاي علمي و 
تخصص��ي و د انشگاه ها مي توان گام مؤثري د ر توليد  

د انش بومي د ر كشور برد اشت. 

حوزه بعد  از صنعت نفت است و به اعتقاد  بند ه صنايع 
د ريايي و كشاورزي مي توانند  موتور توسعه ايران د ر افق 
اي��ران 1414 باشد  و اشتغال و توسعه صنعتي و حتي 
گرد شگ��ري از طريق توسعه صناي��ع د ريايي سريع تر 
قابل حصول است. بويژه آنكه صنعت د ريايي پتانسيل 
بيشت��ري د ر مقايسه با ساير صنايع د ارد . مضافا اينكه 
وجود  مزيت نسبي د ر ح��وزه زيرساخت هاي د ريايي 

كمك مؤثري د ر توسعه اين صنعت است.
اين فعال د ريايي با تأكيد  بر اينكه »انتظار ما خروجي 
كار است«، افزود : خروجي كار يعني افزايش اشتغال، 
توليد  و د رآمد  سرانه د ر صنعت د ريايي و نهايتا صاد رات. 
به عبارت د يگر، هر اقد امي كه صورت پذيرد  بايد  منتج 

به رونق اين صنعت شود .
عضو هيأت مد يره شركت زمرد  فام پرشين د ر اد امه با 
اشاره به تأكيد  د ولت جد يد  و شخص رييس جمهور بر 
واگذاري امور به انجمن هاي تخصصي و علمي، تصريح 
كرد : انجمن هاي تخصصي بايستي نقش بيشتري د ر 
تصميم سازي ه��اي كالن د ولت د اشت��ه و بعنوان اتاق 
فكر د ولت محسوب شون��د . ضمن آنكه به موازات آن 
مقبوليت و وجاهت بيشتري نيز د ر بين اعضاء كسب 
كنن��د . اين امر محقق نخواهد  شد  مگر د ر سايه حفظ 
استقالل و پرهيز از د سته بند ي هاي سياسي و حمايت 

از بخش خصوصي.
وي د ر م��ورد  اولويت هاي پيشنه��اد ي جهت بررسي 
د ر كميته ه��اي تخصصي و ط��رح د ر قطعنامه پاياني 
پانزد همين همايش صنايع د ريايي با بيان اينكه »كليت 
خواسته هاي جامعه د ريايي د ر قانون توسعه و حمايت 
از صنايع د ريايي بصورت مشخص بروز و ظهور يافته«، 
تأكيد  كرد : اجرايي شد ن اين قانون د رخواست قانوني 

و به حق جامعه د ريايي است.
محمود يان افزود : تخصيص وام هاي كم بهره و به موقع 
جه��ت افزايش تقاض��اي ساخت د اخ��ل و استقالل 
صند وق توسعه صنايع د ريايي و تعد يل نرخ ارز، ثبات 
قوانين بيمه، ماليات و گمرك انتصاب مد يران د ريايي 
موفق د ر اركان تصميم گي��ري و اجرايي اين بخش و 
ثب��ات مد يريت��ي د ر اين بخش از د يگ��ر عوامل مورد  

انتظار است.
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اميد  مراد ي، مد يرعام��ل شركت اميد ان ساحل 
پارسي��ان، با بيان اينك��ه »اين شركت طي سال 
گذشته كماكان د ر حوزه فراساحل وارائه خد مات 
د ريايي به سكوهاي نفتي فعاليت د اشته«، افزود : 
عليرغم مشكالت و معض��الت فراوان كه اعمال 
تحريم ه��اي روزافزون خارجي بر صنايع د ريايي 
تحمي��ل كرد ه، توانستيم رون��د  رو به رشد  خود  
را استم��رار بخشيم و موفق به تحقق موارد  ذيل 

شويم:
الف. انعقاد  سه قرارد اد  ساخت شناور با تكنولوژي 
روز و منطبق نيازهاي ف��راوان شركت هاي نفتي 
د اخل��ي د ر حوزه خليج ف��ارس و د ريايي عمان با 
شرك��ت كشتي سازي بحر گست��رش بند رعباس 
)وابسته به ايزوايكو( كه مرحله طراحي را پشت سر 

نهاد ه و د ر حال شروع مراحل اوليه ساخت است.
ب. خري��د  ي��ك فروند  شناور خد مات��ي و منعقد  
كرد ن قرارد اد  خد مات رساني به سكوهاي نفتي با 
شركت فالت قاره ايران كه هم اكنون د ر حال انجام 

مأموريت هاي محوله است.
ج. توسعه بخ��ش مهند سي و راهب��ري شناورها 
د ر د فتر نمايند گ��ي بوشهر و ساماند هي سيستم 

نظارتي و كنترلي.
د . راه ان��د ازي و افتتاح د فتر نمايند گي شركت د ر 
شهرستان خرمشهر با هد ف گسترش مأموريت ها 

و توسعه حوزه خد مات د ريايي.
ه. تقوي��ت ارتباطات ب��ا ارگان ه��اي حكومتي و 
خصوصي د ريايي با ه��د ف شناسايي موانع وارائه 
طريق و مشاركت د ر سياستگذاري بخش د ريايي 

و د ريانورد ي. 
وي د رب��اره مشك��الت كنون��ي صناي��ع د ريايي 
كش��ور گفت: متأسفانه د ر شرايط حساس كنوني 
ارگان هاي حكومتي عليرغ��م مواضع و شعارهاي 
رسمي  و تبليغاتي د ر عمل برنامه ريزي و اقد امات 
مؤثر حمايتي از فعالين صنايع د ريايي بعمل نياورد ه 

و نه تنها با ع��د م د رك صحيح از وضعيت خاص 
كنوني كه گريبان بخش صنعت د ريايي را گرفته 
بلكه بعضا با اعمال مد يريت هاي ضعيف و ناكارآمد  
باعث بروز موانع د ر مسير بخش خصوصي د ر اين 
صنعت شد ه و مشك��الت را د وچند ان مي سازند . 
د ر اي��ن ارتباط، مختصرا بايد  به ضوابط و مقررات 
د ست وپاگي��ر مؤسسات مال��ي و بانكي كه حتي 
د ر شرايط عاد ي ني��ز پاسخگوي نيازهاي صنايع 
د رياي��ي و بخصوص مالك��ان و كشتي سازي هاي 
د اخلي نيس��ت و ع��د م توجه كاف��ي ارگان هاي 
حكومتي جهت توسعه ناوگان شناورهاي د ريايي 

اشاره شود .
مراد ي با بيان اينك��ه »د ر يكسال گذشته فاصله 
شعار و عمل مسؤوالن د ولتي بيشتر شد ه«، تصريح 
كرد : صنايع د رياي��ي و د ريانورد ي به هيچ عنوان 
د ر اولويت مسؤولين مربوطه نبود ه و جهت گيري 
تسهيالت د ر اي��ن صنعت سير معكوس د اشته و 
تمايل بانك ها جهت اعطاي تسهيالت د راين عرصه 
به شد ت كاهش يافته است و عمد تا اين مؤسسات 
با وض��ع قوانين ومقررات سخ��ت فعاليت بخش 
خصوصي را از حمايت هاي خود  محروم كرد ه اند . 

عضو هيأت مد يره اتحاد ي��ه مالكان كشتي ايران 
د رب��اره گ��زارش عملك��رد  منتشرش��د ه از سوي 
شورايعالي صناي��ع د ريايي نيز اظهار د اشت: براي 
ارزيابي عملكرد  شورايعال��ي صنايع د ريايي صرفا 
توجه به آمارهاي ارائه شد ه كه عمد تا با واقعيت د ر 
تعارض است، كفايت نمي كند ؛ بلكه با مراجعه به 
صحنه واقعي جامعه د ريايي مي توان به نا كارآمد ي 
و غيرمؤث��ر بود ن آن پي برد . زيرا د ر سال گذشته 
هيچگونه تغيي��ر و تحول وي��ژه اي محقق نشد ه 

است.
وي د رب��اره ميزان تحقق شعار همايش د وره قبل 
»بكارگيري توليد ات ملي و حمايت از كار و سرمايه 
ايراني د ر صنايع د ريايي و د ريانورد ي« نيز تأكيد  

كرد : همانگونه كه كرارا بيان شد ه؛ توجه به بخش  
خصوص��ي صرفا د ر شعار و سمين��ار نمي گنجد . 
بلكه انتظار م��ي رود  جهت گيري سياستگذاري و 
سرمايه گذاري هاي كالن و ملي كشور به سمت و 
سوي تقويت بخش خصوصي بعنوان يك شريك و 
همكار د ر عبور  از معضالت و مشكالت اقتصاد ي 
و صنعتي پيش روي كشور سوق يافته و همانگونه 
كه د ر مصوبات و بخشنامه هاي قانوني عنوان شد ه، 
د رص��د  قابل توجهي از بود ج��ه كشور د ر راستاي 
حمايت و توسط اين بخش مصروف شود . البته د ر 
اي��ن ارتباط ضروري است به روان سازي و تسهيل 
د ر اعطاي وام توسعه مؤسسات مالي نيز توجه كرد . 
زيرا د ر بسياري از موارد  عليرغم اختصاص بود جه 
و تأمين منابع متأسفانه ضوابط و مقررات د ست و 
پاگير مان��ع از تزريق سرمايه به صنايع توليد ي و 
موثر بخص��وص صنايع د ريايي شد ه و اين ضوابط 
به مثابه چوب الي چرخ پيشرفت و توسعه صنعت 

د ريايي عمل مي كند .
 مراد ي همچنين براي بهره گيري از توان و تجربه 
انجمن هاي تخصصي و علمي  د ر صنايع د ريايي به 

موارد  ذيل اشاره كرد :
الف. نهاد ينه سازي همك��اري و ارتباط ارگان ها و 
اد ارات د ولتي و قانونگذاري با انجمن هاي تخصصي 

و علمي 
ب. حف��ظ استقالل و د اد ن اختي��ارات منطقي و 
قانوني به انجمن هاي مذكور با هد ف ارتقا تكنولوژي 
و بهينه سازي بهره وري از امكانات موجود  كشور 

ج. افزاي��ش اعتماد  به بخ��ش خصوصي و اعطاي 
اختي��ارات د ر امورات غيرحاكميتي به بخش هاي 

غيرد ولتي
د . اهميت د اد ن به عرصه هاي تحقيقات و آموزش 

و توجه ويژه به كاد رسازي 
مد يرعامل شركت اميد ان ساحل پارسيان د ر پايان 
موارد  زير را ب��راي طرح د ر كميته هاي تخصصي 
و قطعنام��ه پانزد همين هماي��ش صنايع د ريايي 

پيشنهاد  كرد :
الف. بررسي و جمع بند ي نيازمند ي ها و كمبود هاي 
عرصه ه��اي د ريايي و د ريان��ورد ي د ر بخش هاي 
گوناگون از جمله كشتي سازي ها، خد مات د ريايي 

صنايع مرتبط، تأمين قطعات د ريايي و غيره. 
ب. شناسايي امكان��ات و تسهيالت د اخلي و ارائه 

طريق براي سرازير كرد ن آنها به صنايع د ريايي. 
ج. يافتن راهكار مناسب براي استفاد ه از تكنولوژي 

و تجهيزات خارجي مد رن. 
د . چگونگي تشكيل كارگ��روه كارشناسي جهت 
بررسي نحوه تعامل با ارگان هاي د ولتي د ر عرصه 

د ريا و د ريانورد ي

تمايل بانک ها به اعطاي تسهیالت د ر صنايع د ريايي به شد ت كاهش يافته است
مد يرعامل شرکت اميد ان ساحل پارسيان:

براي ارزيابي عملکرد
  شورايعالي صنايع د ريايي صرفا توجه به 
آمارهاي ارائه شد ه كه عمد تا با واقعیت 

د ر تعارض است، كفايت نمي كند 
بلکه با مراجعه به صحنه واقعي جامعه د ريايي 

مي توان به نا كارآمد ي 
و غیرمؤثر بود ن آن پي برد 

زيرا د ر سال گذشته 
هیچگونه تغییر و تحول ويژه اي 

محقق نشد ه است
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با توجه به اينکه 
مصالح مصرفي 
د  ر صنايع د  ريايي 
اكثرا از شركت هاي 
خارجي تأمین 
مي شود  ، اين 
تحريم ها به شد  ت 
اين صنعت را تحت 
تأثیر قرار
د  اد  ه است



شورايعالي صنايع دريايي سرباز بي اسلحه بود
   راستکار، مديرعامل شرکت شناورسازان کارون:

محمود  راستك��ار، مد يرعامل شركت شناورسازان 
ك��ارون ك��ه د ر زمينه ساخ��ت ان��واع شناورهاي 
فازي فعالي��ت د ارد ، اعالم ك��رد  كه اين مجموعه 
كشتي سازي بخش خصوص��ي طي سال گذشته 
ساخت يك فروند  لند ينگ كراف��ت 1800 تني و 
بد ن��ه يك شناور خد مات��ي4000 اسب را به اتمام 

رساند ه است.
وي مشك��ل اصلي صنايع د ريايي كش��ور را »باور 
ند اشتن د ري��ا و صنعت د ري��ا د ر نظر مسؤوالن« 
د انس��ت و تصري��ح ك��رد : ه��ر چن��د  د ر شعار و 
سخنراني ه��اي خود  به زيبايي د رباره ظرفيت هاي 
د ري��ا سخن مي گويند ؛ ولي د ر عمل همانگونه كه 
د ر اين سال ها د يد يم، هيچ حركت مثبتي د ر زمينه 
حمايت عليرغم وج��ود  قانون توسعه و حمايت از 
صنايع د ريايي صورت نگرف��ت. ما فعاالن د ريايي 
از مسؤوالن كش��ور انتظار د اريم حد اقل به قانوني 
كه خود ش��ان تصويب كرد ه ان��د  و آئين نامه آن را 

نوشته اند ، احترام بگذارند .
راستكار همچنين د رباره ميزان تحقق شعار همايش 
د وره قبل »بكارگيري توليد ات ملي و حمايت از كار 
و سرمايه ايراني د ر صناي��ع د ريايي و د ريانورد ي« 
نيز گفت: هميشه شعارها زيباست ولي به آن عمل 
نمي شود  و ما هيچ حمايت��ي از اين شعار ند يد يم 
اصالً پيد است كسي يا سازماني د ر عمل وقعي به 

اين شعار ننهاد ه است.

اين كشتي ساز د رباره گزارش عملكرد  منتشرشد ه 
از س��وي شورايعالي صنايع د ريايي د ر پايان د ولت 
د هم نيز تصريح كرد : د ركد ام قسمت اين گزارش 
مطلبي واقعي د ر حماي��ت از صنعت د ريايي بود ؟ 
شورايعالي صنايع د ريايي سربازي بد ون اسلحه بود  
كه به جنگ د شمن اعزام شد ه بود . اصالً از  بود جه 
و اعتبار پنج ميليارد ي تخصيص يافته براي شورا 
كه هزين��ه اجاره محل د بيرخانه آن نيز نمي شود ، 
مي توان ارزش اين شورا را نزد  متوليان آن فهميد  
كه چه اهميتي براي اي��ن صنعت راهبرد ي قائل 
هستند . حال كه د يگر تجميع صند وق ها نيز صورت 

گرفته؛ خد ا به د اد مان برسد . 
وي د رباره انتظارات موجود  از د ولت يازد هم گفت: 
معموال هر مسؤول جد يد ي كه مي آيد  يك سري 
سخنان زيبا و عامه پسن��د  مي زند  كه نمونه آن را 
سال هاس��ت مي بينيم؛ ولي د ر مق��ام عمل هيچ! 
ح��ال با توج��ه به نگرش د ول��ت جد يد  و شخص 
رئيس جمهور نسبت به مقوله توليد  اميد هايي د ر 
صنع��ت زند ه شد ه و توقع د اري��م قانون مصوب را 

سريعا اجرا كنند .
مد يرعامل شركت شناورسازان كارون د رباره عملكرد  
انجمن مهند س��ي د ريايي ايران ني��ز گفت: انصافا 
د ر ط��ول سال هاي گذشت��ه اين انجمن مهند سي 
د رياي��ي ايران بود  كه نگذاشت چراغ اين صنعت د ر 
اذهان مسؤوالن خاموش شود  و هرازگاهي تلنگري 

ب��ه مسؤوالن مرتبط زد ه تا ايشان را از خواب غفلت 
د ريايي بيد ار كند . اميد  كه انجمن مهند سي د ريايي با 
كمك اعضاء بتواند  كماكان د ر اين مسير موفق باشد .
وي د ر پاي��ان د و پيشنهاد  خ��ود  را به پانزد همين 

همايش صنايع د ريايي بد ين شرح برشمرد :
1- ط��وري از مسؤوالن تعهد  به اج��راي قانون و 
شعارهايشان گرفته شود  كه اگر تا همايش بعد ي 
عمل نكرد ند ؛ مورد  بازخواست قرار خواهند  گرفت.

2- با توجه به روي كارآمد ن د ولت تد بير و اميد  و 
اينكه حد اقل مسؤوالن مرتبط كاربلد ند ؛ اميد واريم 
توجه خاصي به د ريا و صنعت د ريايي د اشته باشند  
و اهمي��ت اين د و مقول��ه را د رك كنند  و بد انند  با 
حمايت از صنايع د ريايي چقد ر اشتغالزايي صورت 

مي پذيرد .

سيد ناص��ر موس��وي، مد يرعام��ل ك��اوش نيروي 
پاسارگاد ، با بيان اينكه اين شركت با هد ف فعاليت 
د ر حوزه ه��اي ساخت و تجهي��ز مرتبط با صنايع 
د رياي��ي تأسيس شد ه و سعي د ارد  فعاليت خود  را 
ب��ر روي ساخت تجهيزات پهلو گيري و مهاربند ي 
و تجهيزات د اك هاي خشك و اسكله هاي مختلف 
از جمل��ه winch, capstan, fairlead و... متمركز 
سازد «، گفت: روند  فعاليت اين شركت د ر د و سال 
گذشته د ر بخش مرب��وط به  صنايع د ريايي رو به 

ركورد  بود ه است.
وي د ولت��ي ب��ود ن عمد ه صناي��ع د ريايي كشور و 
عد م تعه��د  شركت هاي د ولتي به بخش خصوصي 
از جمله عد م حمايت از توليد  كنند ه د اخلي، عد م 
تعهد  ب��ه پرد اخت به موقع مطالبات، اعمال تعليق 
د ر قرارد اد  هاي خ��ود  بد ون د ر نظر گرفتن شرايط 
شركت ه��اي خصوص��ي را از مهمترين مشكالت 

كنوني صنايع د ريايي كشور د انست.

مد يرعامل كاوش نيروي پاسارگاد  افزود : اين شركت 
عليرغ��م اينكه د ر هر د و حوزه بازرگاني و ساخت و 
توليد  فعاليت مي كند ، د ر سال گذشته سعي بر توليد  
تجهيزات به صورت كامل د ر د اخل كشور كرد ؛ ولي 
متاسفانه د ر خيلي مناقصات سال گذشته و امسال، 
وارد ات از چين به هر د ليل توسط ارگان هاي د ولتي 
نظير سازمان صنايع د ريايي وزارت د فاع د ر د ستور 
كار قرار د اشت و نه تنها هيچ گونه حمايتي نشد يم، 

بلكه مورد  كم لطفي نيز قرار گرفتيم.
وي تأكيد  كرد : متاسفان��ه صنايع د ريايي د ر ايران 
عليرغم اينك��ه مي تواند  بعنوان يك��ي از بازار هاي 
بزرگ عمل كند  به د ليل ند اشتن متصد ي مناسب، 

بي صاحب ماند ه است.
موس��وي د رباره انتظارات بخ��ش د ريايي از د ولت 
جد ي��د  نيز گفت: به نظر اينجانب د ر صورتي كه ما 
موفقيت و تحول را د ر صنايع د ريايي انتظار د اشته 
باشيم. مي بايس��ت از حجم فعالي��ت شركت هاي 

د ولتي و شبه د ولتي كاسته و عرصه را براي فعاليت 
و رقابت شركت هاي خصوصي باز كنيم و د ولت تنها 
نقش سياست گذاري كالن و حمايت از بخش هاي 

خصوصي را ايفا كند .
وي د رباره نقش انجمن مهند سي د ريايي ايران د ر اين 
زمينه گفت: اين انجمن مي تواند  به عنوان پلي بين 
شركت هاي فعال د ر اين صنعت و د ولت ايفاي نقش 
نماي��د  و د ر جهت ارتقاي علمي  و كاربرد ي صنعت 
د ريايي و همچنين مطرح كرد ن صنعتگران و فعاالن 

اين حوزه د ر جوامع بين المللي فعال باشد .
وي د ر پايان اين موارد  را براي طرح د ر همايش صنايع 
د ريايي و قطعنامه نهايي پيشنهاد  كرد : خصوصي سازي 
واقع��ي صنعت د ريايي، سياست گ��ذاري د ر جهت 
حضور شركت هاي خصوصي د ر بازار هاي منطقه اي 
، حمايت از توليد  كنند گان و فعاالن صنعت د ريايي 
با جلوگيري از وارد ات بي رويه و بي منطق و حمايت 

غيرشعاري و واقعي از توليد كنند گان د اخلي.

واردات از چین دستور كار ارگان هاي دولتي است!
سيدناصر موسوي، مديرعامل کاوش نيروي پاسارگاد:

Marine Engineering
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باب��ك نهالي، مد يرعامل شركت كشتي سازي ليان 
شفق، با اشاره به فعاليت اين شركت د ر حوزه طراحي 
سازه ه��ا و شناورهاي د رياي��ي، ساخت شناورهاي 
د ريايي، مشاوره و نظ��ارت بر اجراي پروژه ها، تهيه 
م��واد  اوليه و تامين نيروي انساني، تعمير، نوسازي 
و نگهد اري شناوره��اي د ريايي گفت: اد امه نظارت 
ب��ر مراحل ساخت و كنت��رل كيفيت يك شركت 
لنج سازي، نظارت ب��ر ساخت سه لند ينگ كرافت، 
د و يد ك كش، يك شناور  سوپالي  و تعد اد  زياد ي 
طراح��ي نقشه ه��اي شناورهاي د رياي��ي از جمله 
م��وارد ي بود  كه اين شرك��ت د ر يك سال اخير به 

انجام رسانيد ه است.
وي د رباره مشكالت اصلي صنايع د ريايي كشور د ر 
شرايط كنوني نيز اظهار د اشت: عد م ايجاد  امنيت 
سرمايه گ��ذاري د ول��ت و حماي��ت از اين صنايع 
موجبات از بين رفتن بازار كار و نيمه كاره ماند ن 
ي��ا رها شد ن پروژه هاي د ر حال ساخت شد ه كه 
موجب ورشكسته ش��د ن بسياري از شركت هاي 
اي��ن عرصه و ي��ا ريزش نيروه��اي شاغل د ر اين 

صنعت شد ه است. 
نهالي د رباره ميزان تحقق شعار همايش د وره قبل 
»بكارگيري توليد ات ملي و حمايت از كار و سرمايه 
ايراني د ر صنايع د ريايي و د ريانورد ي« نيز عنوان كرد : 
سعي اين شركت د ر طراحي شناورها به صورت بومي 
)عد م استفاد ه و كپي برد اري از نمونه هاي خارجي( 
و ارائ��ه مشاوره د ر تهيه و استف��اد ه اد وات و وسايل 
ايراني بر روي شناورها )بجاي نمونه هاي خارجي(، 
ترغيب خريد اران شناور به ساخت شناور جد يد  د ر 
د اخ��ل به جاي خريد  از خارج و بسي��اري از موارد  
د يگر بود ه است. اما بايد  گفت براي تحقق اين شعار 

فقط تعريف شعار و بيان آن د ر همايش ها و جلسات 
كافي نيست؛ بلكه بايد  بازوهاي كارآمد  و طرح هاي 
كاربرد ي د ر راستاي ايجاد  زيرساخت ها توسط د ولت 
ايجاد  شد ه و توس��ط ارگان ها واقعا عملياتي شود . 
از س��وي د يگر، به د ليل حجم ب��االي مبالغ د ر اين 
صنعت و استفاد ه از محصول توليد شد ه د ر صنايع 
د ريانورد ي كه خود  بستگي شد يد  به روابط حسنه 
بين المللي د ارد  نمي توان بهتر شد ن اوضاع را با شعار 
و يا حركت هاي يك ي��ا د و اد اره متصور شد ؛ بلكه 
يك عزم ملي مي خواهد  و يك برنامه ريزي مد ون، 

كارآمد  و بومي.  
اي��ن فعال صنع��ت كشتي سازي د رب��اره عملكرد  
شورايعالي صنايع د ريايي د ر د ولت د هم نيز اظهار 
د اش��ت: متاسفانه اين شورا اصال د ر حد  و اند ازه نام 
پرطمطراق��ش نبود ه و د اليل بسي��اري براي عد م 
كارآمد  ب��ود ن آن وج��ود  د ارد  از جمله آنكه شايد  
اي��ن شورا از ابتد ا به د ليل فشار فعاالن اين عرصه و 
ساكت كرد ن آنان بوجود  آمد  و عرصه فعاليت هاي 
آن، نحوه اجرائيات، بود جه، الزام بخشي تصميمات 
و... آنطور كه شايد  و بايد  نهاد ينه نشد . ساد ه بگويم 
آنان كه د ستي بر آتش د اشتند ، از ابتد ا هم انتظاري 

ند اشتند .   
نهالي انتظار خود  از د ولت يازد هم و وزارتخانه هاي 
مرتب��ط با حوزه د ريايي را ني��ز تنها د ر يك جمله 
خالصه ك��رد : خواه��ش د ارم اگ��ر مي توانند  اين 
صنعت روبه احتضار را با كمك متخصصان زبد ه اي 
كه د اريم؛ نجات د هند  و اگر هم نمي توانند  حد اقل 
بد ترش نكنن��د . ثانيا يا قولي ند هند  و يا اگر د اد ند ، 

عمل كنند .
وي د رب��اره چگونگي ايفاي نق��ش مؤثرتر انجمن 

مهند س��ي د ريايي اي��ران نيز پيشنهاد  ك��رد : اين 
انجمن بايد  د ر جهت بازاريابي براي اعضا بكوشد  و 
ع��الوه بر ايفاي نقش د ر سياستگذاري ها و مجامع 
تصميم گيري به شكل ي��ك كنسرسيوم مستقل 
وارد  مذاكره با طرف هاي متقاضي )حتي موسسات 
خارجي( شود  و با رايزني سعي د ر وارد  كرد ن اعضاي 

خود  د ر مجامع مختلف و بازارهاي فعال كند .
مد يرعام��ل شركت كشتي سازي ليان شفق بر اين 
اساس موارد  زير را براي طرح د ر پانزد همين همايش 

صنايع د ريايي پيشنهاد  كرد :
الف( تهيه برنام��ه هاي آتي اين انجمن د ر افزايش 

سطح توانايي و موفقيت اعضاي خود 
ب( هد فگذاري د و يا سه ساله د ر راستاي وارد  شد ن 

بيشتر به مجامع د ريايي جهاني
ج( تهيه برنامه مد ون 5 ساله يا 4 ساله جهت ايجاد  

د ورنماي مناسب براي صنعت كشتي  سازي كشور
د ( اصالح و ارتقا سند  فوق با استفاد ه از  نظر اعضاي 

انجمن
ه( پيشنه��اد  سند  فوق ب��ه د ولت ب��راي استفاد ه 

كاربرد ي
و( سعي د ر پذيرش انجمن توسط د ولت بعنوان يك 
مجمع تعيين كنند ه د ر تصميمات كالن اين صنعت

ز( سعي د ر وارد  كرد ن چند ي از اعضاي شاخص اين 
انجمن د ر تشكيالت د ولت با معرفي آنها به د ولت و 

حمايت همه جانبه از آنان. 
وي د ر پاي��ان تأكي��د  كرد : ابتد ا خ��ود  از د اخل 
انجمن به تاثيرگ��ذاري آن كمك كرد ه و ايمان 
بياوريم؛ سپ��س براي پذي��رش آن بعنوان يك 
نهاد  مؤث��ر، مفيد  و كارآمد  توس��ط د ولتمرد ان 

همه جانبه تالش كنيم.

اين صنعت روبه احتضار را نجات دهید
مديرعامل شرکت کشتي سازي ليان شفق:
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مهند س فضل اهلل جهانگي��ري، مد يرعامل شركت 
شناورسازي نام آوران بوشه��ر، با نامساعد  خواند ن 
وضعيت فعاليت صناي��ع ساخت شناور د ر يكسال 
اخي��ر و افزايش شد ي��د  قيمت م��واد  اوليه گفت: 
بسياري از مجموعه هاي شناورسازي تعطيل شد ه و 

يا با حد اقل ظرفيت د ر حال فعاليت هستند .
وي با اشاره به اينكه »د ر تمام د نيا بخش عظيمي 
از صناي��ع د ريايي وابسته ب��ه حمايت هاي جانبي 
د ولت هاست«، افزود : از آنجا كه ميزان سرمايه گذاري 
د ر بخ��ش صناي��ع د ريايي زياد  اس��ت، حتما بايد  
حمايت هاي د ولتي يا براي كارخانه يا براي مشتري 
وجود  د اشته باشد ؛د ر غيراينصورت چنانچه حمايت 
از خري��د ار يا از كارخانه نش��ود ، صنعت د ريايي با 

مشكل روبرو مي شود .
جهانگيري با تأكيد  بر اينك��ه »اقد امات د ولت بايد  
د ر جه��ت حمايت كرد ن از توليد  باشد  و نه سد  راه 
شد ن«، تصريح كرد : ما بخش خصوصي هستيم و 
مسلم است سياست هايي كه اعمال مي شود ، روي ما 
اثر منفي مي گذارد . ما طبق يك شرايط و برنامه ريزي، 
حساب مي كنيم كه د ر د وسال آيند ه ميزان اشتغال 
چقد ر باشد  كه اين، يك طرف قضيه است و از طرف 
د يگر نوآوري كه مي   خواهيم د اشته باشيم، چه چيزي 

باشد  كه نسبت به د نيا پيش مي رويم. 
وي با انتقاد  از عد م ثبات سياست ها د ر حوزه د ريايي 
گفت: د ر يك مقطع اعالم مي كنند  كه ورود  شناور از 
كل كشورهاي د نيا به ايران آزاد  است، اين د و سه سال 
زمان مي برد  تا ما بتوانيم صد ايمان را به مسؤولين رد ه 

باال برسانيم كه مانع وارد ات شناور شوند  يا حد اقل 
اگر وارد ات ه��م آزاد  است، د ر ارزش گذاري شناور و 
د ر تعرفه ورود ي شناور تجد يد  نظر بشود . زيرا زماني 
كه تعرفه مواد  اولي��ه و تعرفه كاالي ساخته شد ه را 
مشاه��د ه مي كنيم، ارزش واقعي م��واد  اوليه كه د ر 
سطح د نيا تقريبا همسان است و طرف د يگر ارزش 
ك��االي ساخته ش��د ه كه اظهار مي ش��ود  مشاهد ه 
مي كنيم، اين مشكالتي بوجود  مي آورد  كه نمونه اش 
بحث وارد ات شناورهاي صياد ي بود  كه از امارات وارد  
مي ش��د  و بعد  از يكي د و س��ال توانستيم مانع وارد  

شد ن شناور به ايران بشويم.
جهانگيري ابزار امي��د واري كرد : با توجه به شرايط 
كارخانج��ات د اخل��ي ساخت شن��اور و همچنين 
گرد ش مالي كه د ر سطح مملكت د ارند  و شغل هاي 
حاشيه اي كه بوجود  مي آورند ، بتوان محد ود يت بر 

سر وارد ات انواع شناور به كشور را بوجود  آورد .
مد يرعامل شركت شناورسازي نام آوران بوشهر د ر 
اد امه گفت: اگر چنانچه انجمن مهند سي د ريايي ايران 
و تمام ارگان  ها و كارخانجاتي كه وابسته به صنعت 
د ريايي هستند ، تالش كنند  ولي آن سياست هاي 
حمايتي فقط د ر سطح شعار باشد  ما هيچ نتيجه اي 

نمي گيريم؛ همچنان كه تاكنون نگرفته ايم.
وي توضيح د اد : وقتي شهرك هاي صنعتي قيمت 
زمي��ن ب��راي احد اث كارخان��ه را 35 ي��ا 40 هزار 
تومان براي هر مترمربع اعالم مي كند ، مسلما من 
توليد كنند ه ت��وان حركت نخواه��م د اشت؛ چون 
ك��ل سرمايه ام را بايد  بگذارم ب��راي سرمايه زمين. 

ي��ا از طرف د يگر براي آب اند ازي شناور راه ها بسته 
مي شود . اين يكي از موارد ي است كه بايد  حمايت 

شود . مگر مي شود  كشتي سازي د ر كوير كار كند ؟!
جهانگيري با اشاره به ركو حاكم بر صنعت و اقتصاد  
كشور د ر چند  س��ال گذشته گفت: شخصا از د ولت 
جد ي��د  نمي توان��م انتظار د اشته باش��م ظرف مد ت 
كوتاهي تمام مشكالت را برطرف كند ؛ ولي اميد واري 
ما براي حد اقل يكي د و سال آيند ه خيلي زياد  است. 
اطمينان د اريم كه د ر بخش صنعت د ريايي و بحث 
اشتغال زايي اين صنعت تحول بسيار خوبي ايجاد  شود . 
ما بايد  به د ولت جد يد  زمان بد هيم كه بتواند  حد اقل 
شرايط و مشكالت د ر راه توليد  بخش صنعت د ريايي 
را متوجه بشون��د  و همانطور ك��ه د ر سخنان آقاي 
رئيس جمهور نكاتي را كه هيچ كس اشاره نمي كرد  د ر 
بخش توليد ، خوشبختانه ايشان با آگاهي بسيار باال به 
ريز نكات اشاره كرد ند  و يك سري موانع را برد اشتند ؛ 
ما اميد واريم كه حد اقل نه د ر كوتاه مد ت ولي حد اقل 

د ر يك سال آيند ه تحول بسيار خوبي اتفاق بيفتد .
اين فعال د رياي��ي د ر پايان از برگزاري پانزد همين 
همايش صنايع د ريايي د ر كيش انتقاد  كرد  و گفت: 
قبالً هم خد مت بزرگواراني كه د ر انجمن مهند سي 
د رياي��ي هستند  عرض كرد م ك��ه همايش ها را د ر 
مناط��ق محروم و بن��اد ر و سواحل مختلف برگزار 
كنند . متأسفانه مسؤوالن انجمن فقط كيش را ياد  
گرفته اند ! من نمي د انم آيا اين 4000 هزار كيلومتر 
مرز آبي ايران فقط د ر كيش است؟! پس چرا همايش 

را د ر سطح استان هاي د يگر نمي گذارند ؟  

به تحول صنعت دريا در يکسال آينده امیدواريم
مديرعامل شناورسازي نام آوران بوشهر:

جهانگير نكويي شهركي، مد  يرعامل شركت بين المللي پترو براسان كه د  ر زمينه 
نوسازي، بازسازي و تعميرات سكوهاي نفتي فعاليت د  ارد  ، گفت: اين شركت د  ر 
طي يك سال گذشته با اخذ تعد  اد  ي پروژه د  ر زمينه  بازسازي و نوسازي سكوهاي 

نفتي فعاليت رو به رشد  ي د  اشته و رضايت كارفرمايان راجلب كرد  ه است.
وي د  رعين حال »وجود   رقابت ناسالم د  ر فضاي پيمانكاري«، »عد  م تأمين بود  جه از 
طرف كارفرمايان« و »مشكالت سياسي و اقتصاد  ي كشور« را بعنوان چالش هاي 
كنوني صنايع د  ريايي ذكر ك��رد   و خواستار مشخص كرد  ن اصول و معيارهاي 
منطبق بر واقعيت و تعيين الگوي صحيح جهت يك رقابت سالم و تأمين اعتبار 
پروژه ه��اي د  رياي��ي و فراساحل شد  . وي همچنين اعالم كرد   كه اين شركت با 
بهره گيري از نيروي تحصيل كرد  ه از د  انشگاه  هاي معتبر ملي د  ر د  فتر فني خود   و 
نيروي انساني مجرب و بومي د  ر زمينه  اجرا توانسته د  ر يك سال گذشته د  ر جهت 
تقويت توليد   ملي گام برد  ارد  . نكويي شهركي د  ر مورد   عملكر شورايعالي صنايع 
د  ريايي نيز گفت: به استناد   ماد  ه )2( آيين نامه اجرايي و ماد  ه )9( قانون 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 يك از د  س�تگاه  هاي اجرايي و 
نهاد  سازي د  ر صورت لزوم

ج. تهيه اسناد   باالد  ست توسعه د  ريايي کشور
د  . بهبود   فضاي کسب وکار و تسهيل سرمايه گذاري ها

ه. رفع تعارضات و خالء هاي قانوني
به عقيد  ه وي، »هر يك از وظايف ذكر شد  ه د  ر باال به تنهايي قاد  ر به د  ستيابي به 

اهد  اف شورا نيستند   و بايستي يك توازن د  ر اجراي اين وظايف برقرار باشد  «.
مد  يرعامل شركت بين المللي پت��رو براسان د  ر اد  امه »ساماند  هي شركت هاي 
خصوصي و تشكيل بانك اطالعاتي ق��وي د  ر حوزه  د  ريايي« را بعنوان انتظار 
موج��ود   از د  ولت يازد  هم و وزارتخانه هاي مرتبط ب��ا د  ريا اعالم كرد   و با اشاره 
به رويكرد   مثب��ت د  ولت روحاني به انجمن هاي تخصصي »معرفي مشاغل و 
زمينه هاي فعاليتي د  ر زمينه  د  ريايي از طريق انجمن ها به د  انشگاه ها و جذب 
نخبگان كشوري د  ر اين صنعت« را خواستار شد  . وي همچنين خواستار طرح 
بحث »ساماند  هي شركت هاي خصوص��ي د  ر مقام پيمانكاري و تشكيل بانك 

اطالعاتي« د ر همايش صنايع د ريايي شد .

بايد بین وظايف شورايعالي صنايع دريايي توازن ايجاد شود
مديرعامل شرکت بين المللي پترو براسان:

Marine Engineering
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مد يرعامل مؤسسه بيم��ه متقابل كيش با اشاره به 
برد اشت��ن تحريم از كشتيران��ي جمهوري اسالمي 
گفت: باي��د  از محد ود يت ه��ا و مشكالتي كه طي 
اي��ن چند  سال د ر صنعت كشتيراني و بيمه مواجه 
شد ه ايم، د رس گرفته و ضمن جد يت د ر امر آموزش 
تخصصي و ترويج فرهنگ »تعهد  و شايسته ساالري« 
و »جانشين پروري« زمينه خود كفايي و عد م وابستگي 
به بيگانگان را د ر بخشهاي آسيب پذير صنعت كشور 

ايجاد  كنيم.
كاپيتان محمد رضا محمد ي بنايي يكي از مهم ترين 
اهد اف مؤسسه بيمه متقابل كيش را انتقال بخشي از 
ريسك به خارج از كشور عنوان كرد  و گفت: د ر حال 
حاضر بد ليل فشار تحريم ها هيچ يك از بيمه گران 
خارج��ي تمايل به پوشش ريسك هاي كشتي هاي 
تحت پوشش ما را ند ارند  چرا كه خود  هد ف تحريم 

واقع مي شوند .
وي اف��زود : اكن��ون كه ت��ا حد ود ي شراي��ط براي 
تغيير رويكرد  مهيا شد ه است و د يگر كشور ها قانع 
شد ه اند  كه بايد  روش و اد بيات خود  را د ر قبال ايران 
تغييرد هند ، الزم است فرصتهايي كه د ر آيند ه نصيب 
ما خواهد  شد  را غنيمت شمرد ه و با نگاهي بر آنچه 
ب��ر ما و ملت ما گذشت و هم اكنون نيز تد اوم د ارد ، 
مقد مات الزم جهت ترميم زير ساختها و حركت به 
سوي خود كفايي د ر صنايعي كه شريان هاي حياتي 
كش��ور را كنترل مي كنن��د  را د ر د ست��ور كار قرار 

د هيم.
وي ب��ا اشاره ب��ه روند  تشكي��ل و فعاليت مؤسسه 
بيمه متقابل كيش گف��ت: هد ف ما از تشكيل اين 
مؤسسه بيمه ايي، ايجاد  راهكاري جهت حمايت از 
صنعت كشتيراني كشور د ر زمان بروز حواد ث منجر 
به خسارت به محيط زيس��ت و اموال و د ارايي هاي 
اشخاص ثالث كه د ر د وران تحريم از حمايت بيمه اي 

برخورد ار نبود ه اند ، بود ه است.
وي افزود : يكي د يگر از اهد اف تأسيس و راه اند ازي 
اين مؤسسه، حفظ توانمند ي بخش صاد رات نفتي و 
غيرنفتي و هم چنين تجارت د ريايي بود ه است، اين د ر 
حالي است كه هيچ كمك مالي نيز تاكنون به صورت 
مستقيم د ريافت نكرد ه ايم. لذا حد اقل انتظار ما آن 
است كه اگر د ولت حمايت مالي از اينگونه مؤسسات 
غيرد ولتي را د ر د ستور كار ند ارد ، حتي االمكان شرايط 
مناسب براي اد امه فعاليت و رشد  اين مؤسسات را از 
طريق اصالح قواني��ن و آيين نامه هاي مربوطه و يا 

وضع اصالحات آيين نامه اي و غيره فراهم كند .
محمد ي بناي��ي گفت: د ر شراي��ط تحريم كه د يگر 
كشور ها از ارائ��ه خد مات بيمه اي به كشتي هاي ما 
خود د اري مي كنند ، اين مؤسسه با پشتيباني بيمه 
مركزي و كنسرسيوم بيمه د اخلي تا حد  قابل قبولي 

مقد مات و شرايط مورد  نياز جهت ترد د  شناورها د ر 
بناد ر مقصد  و آبراه هاي محلي و بين المللي را از نقطه 

نظرات بيمه اي مهيا كرد ه است.
وي با بي��ان اينكه »مؤسسه بيم��ه متقابل كيش 
سهامي عام نبود ه و صرفاً يك مؤسسه  غيرانتفاعي و 
غيرتجاري است«، د ر شرايط موجود  از وضع ماليات 
بر عملكرد  مؤسسه بعنوان يكي از چالش هاي اساسي 

پيش روي فعاليت اين مؤسسه نام برد .
مد يرعامل مؤسسه بيمه متقابل كيش خاطرنشان 
كرد : سرمايه  اي��ن مؤسسه همانند  صند وق ذخيره 
است، اما ظاهرا اد ارات مالياتي اينگونه ذخاير را نيز 
مشمول معافيت مالياتي نمي د انند ، د ر حاليكه بايد  

ماليات بر د رآمد  و سود  عملكرد  تعلق گيرد .
وي ضم��ن اشاره به حمايت هاي بيمه مركزي از 
اين مؤسسه بيمه گفت: با توجه به اشرافي كه بيمه 
مركزي از نحوه ي فعالي��ت ما د ارد ، انتظارد اريم 
كه د راين راستا با تنظي��م آيين نامه هاي الزم و 
ازس��وي د يگراطالع رساني به مجل��س و هيأت 
وزيران، موجبات معافيت اين مؤسسه از پرد اخت 

ماليات عملكرد  مهيا كند .
مد يرعامل مؤسسه بيمه متقابل كيش خاطر نشان 
كرد  كه به د ليل تشد يد  تحريم ها د ر سال هاي اخير 
ما ب��ه صورت ضرب العجلي و بد ون آنكه بستر هاي 
الزم قانوني جهت فعاليت اينگونه مؤسسات فراهم 
ش��ود ، اين شركت بيمه را به همت اتحاد يه مالكان 
كشتي ايران و كشتيرانان ب��زرگ كشور راه اند ازي 
كرد ي��م؛ اما اكن��ون قواني��ن موجود  ب��راي اد امه 
فعاليت ما كافي نيست، چرا كه مؤسسه ما با هد ف 
خد مات رسان��ي به اعضاي آن شكل گرفته و هد ف 
اصلي آن است كه ارتقاي ذخاير آزاد  مؤسسه توان 
مالي صند وق مؤسسه د رپوشش د عاوي و خسارات 

اعضاء را افزايش د هيم.
وي د ر بخش د يگري از سخنانش به كمبود  نيروي 
انساني متخصص د ر اين ح��وزه اشاره كرد  و گفت: 
قوانين و كنوانسيون هاي مرتبط با كشتيراني و تجارت 
د ريايي مد ام د ر حال به روز شد ن و تغييرات جزيي 
و كلي هستند  و همگام با آن تمامي صنايع مرتبط 
از جمله بيمه هاي د ريايي نيز بايد  با اين تغييرات به 
روز شوند ، ليكن فعاليت هاي آموزشي موازي الزم د ر 
سطوح تخصصي بيمه و حقوق د ريايي د ر كشور ما 
انجام نمي شود  و افراد ي كه د ر اين زمينه اطالعات 

كافي د اشته باشند ، بسيار كم هستند .
وي اد ام��ه د اد : همچني��ن به د الي��ل روشن امكان 
اع��زام كارشناسان به خارج كشور مهيا نيست و د ر 
د اخل كش��ور هم بسترهاي مناسب جهت آموزش 
كارشناسان خصوص��ا د ر ح��وزه ارزيابي ريسك و 
مد يريت خسارات د رياي��ي ند اريم. لذا آموزش هاي 
مح��د ود ي را د ر سطح پرسن��ل مؤسسه د ر د ستور 
كار قرار د اد ه ايم كه انشاءاهلل بتوانيم اين فعاليت را د ر 

آيند ه به خارج از مؤسسه بسط د هيم.

از تحريم هاي كشتیراني درس بگیريم
مديرعامل مؤسسه بيمه متقابل کيش:

به د لیل تشد يد  تحريم ها د ر سال هاي اخیر ما 
به صورت ضرب العجلي و بد ون آنکه بستر هاي 

الزم قانوني جهت فعالیت اينگونه مؤسسات 
فراهم شود ، اين شركت بیمه را به همت 

اتحاد يه مالکان كشتي ايران و كشتیرانان 
بزرگ كشور راه اند ازي كرد يم

اما اكنون قوانین موجود  
براي اد امه فعالیت ما كافي نیست

هد ف اصلي آن است كه ارتقاي ذخاير آزاد  
مؤسسه توان مالي صند وق مؤسسه د رپوشش 

د عاوي و خسارات اعضاء را افزايش د هیم
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و  بازرگاني  معاون��ت 
تهران  د فتر  مد يريت 
د رياي��ي  مؤسس��ه 
كه  محالتي  شهي��د  
طراحي،  زمين��ه  د ر 
ساخ��ت، تعمير انواع 
وسازه ه��اي  شن��اور 
)ف��والد ي،  د رياي��ي 
فعالي��ت د ارد ، گفت:  آلومينيومي وكامپوزيت��ي( 
طي س��ال گذشته بخش تعمي��رات كشتي ها به 
لط��ف تحريم  وت��الش كاركن��ان از رونق خوبي 
برخورد ار بود ؛ اما د ر بخش ساخت عليرغم د ريافت 
سفارش ه��اي مناسب، مسائ��ل تأمين تجهيزات، 
انتق��ال ارز و مشك��الت ترخيص ك��اال از عمد ه 

مشكالت بود ه است.
مهن��د س امي��ر محمود  رض��وي اف��زود : د رحال 
حاضرتأمين تجهيزات، تأمين وانتقال ارز و قوانين 
د ست و پاگير گمركي از مسائل مهم هستند . البته 
عد م حمايت شايسته از اين صنعت از د غد غه هاي 

فعاالن صنايع د ريايي كشور بود ه است.
وي معتق��د  اس��ت: د ستگاه هاي د ولت��ي با ايجاد  
زيرساخت ه��اي مناسب د ر حوزه ك��اري خود  و 
اتخاذ تصميم هاي استراتژيك مي توانند  د ر بهبود  
شرايط فعلي مؤثر واقع شوند . ازجمله واگذاري ارز 
مرجع يا مباد ل��ه اي مي تواند  بخش بزرگي از اين 
د غد غه بكاهد . همچنين، تسهيل د ر ترخيص كاال و 
تجهيزات اصلي شناور با كاهش تعرفه هاي مربوطه 
گ��ام موثري د ر كاه��ش قيمت و زم��ان تحويل 

شناورها خواهد  بود . 
وي د رب��اره ميزان تحقق شعار همايش د وره قبل 
صنايع د رياي��ي با عنووان »بكارگي��ري توليد ات 
مل��ي وحمايت از سرمايه ايراني د ر صنايع د ريايي 
ود ريان��ورد ي« نيز اعالم ك��رد : متأسفانه د رحالي 
شعارحماي��ت از توليد  ملي را س��ر مي د هيم كه 
هنوز د ر ليس��ت تأمين كنند گ��ان پروژه ها كه از 
سوي سازمان ها و ارگان هاي د ولتي د ر مناقصات 
ارائه مي شود ، نام��ي  از صنايع د اخلي يا به چشم 
نمي خ��ورد  يا بسيار ناچيز است. ل��ذا بازنگري د ر 
ليست تأمين كنند گان تجهيزات و گنجاند ن برند  
توليد ات د اخلي گام��ي  د رجهت تحقق اين شعار 

خواهد  بود .
معاون��ت بازرگاني و مد يريت د فتر تهران مؤسسه 
د ريايي شهيد  محالتي با ارزيابي گزارش عملكرد  
شورايعال��ي صنايع د ريايي كه همزم��ان با پايان 
د ولت د هم منتشر شد ، اظهار د اشت: د ر شرح كار 
انجام شد ه بيشترتشكيل جلسات وارائه پيشنهاد ها 
مطرح بود ه است. د ر حاليكه از شورايعالي صنايع 

د ريايي ك��ه باالترين و عالي تري��ن ارگان د ريايي 
كشور است، انتظ��ار مي رفت لوايح مهمي  د ر اين 
شورا تصويب و با پيگيري انجمن مهند سي د ريايي 
وساير بازوهاي اجراي��ي به مرحله اجرا مي رسيد . 
ح��ال آنكه مشاه��د ات از حركت كن��د  اين شورا 

حكايت د ارد .
وي د ر پاس��خ به اين پرسش كه »با توجه به آغاز 
ب��ه كار د ولت جد يد  و تأكي��د  اين د ولت بر توجه 
به بخش خصوص��ي، چه انتظاراتي از اين د ولت و 
وزارتخانه ه��اي مرتبط با ح��وزه د ريايي د اريد ؟«، 
گفت: متأسفانه تاكنون نگاه د رستي به د ريا بعنوان 
پشتوانه اقتصاد  كشور نشد ه اس��ت. اين د رحالي 
است كه ايران بيش از 2000كيلومتر مرز د ريايي 
د ر شمال وجنوب كشور)بد ون احتساب پيرامون 
جزاي��ر( د ارد  و اين وضع��ي كه د اريم به هيچ وجه 
شايست��ه صنعت د ريايي كش��ور نيست و صنايع 
بسياري از جمله شيالت، كشتي سازي و تعميرات 
آن، گرد شگ��ري، حفاري، سكوس��ازي وتعميرات 
مربوطه، گمرك، صنعت نفت و ...د ر اين چارچوب 
ق��رار د ارند . لذا يك بازنگري عميق د ر طرزنگاه به 

اين فرصت خد اد اد ي ضروري است.
رض��وي د ر م��ورد  تأكيد  د ول��ت جد يد  وشخص 
رئيس جمه��ور بر واگ��ذاري امور ب��ه انجمن هاي 
تخصصي وعلمي و پيشنهاد هاي خود  به انجمن هاي 
د ريايي تأكيد  كرد : اين موضوع قد م مثبتي است؛ 
زي��را طرح ها با توجه به اينكه از د رون انجمن هاي 
صنفي وتخصصي مي گ��ذرد ، د اراي پختگي الزم 
خواهد  ب��ود . لذا با تقويت انجمن هاي تخصصي و 
واگذاري اعتبارات الزم مي توان موضوعات را بطور 

اصولي مطالبه كرد .

وي د ر م��ورد  بند ها و موضوعات پيشنهاد ي براي 
د رج د ر قطعنام��ه پانزد همي��ن هماي��ش صنايع 
د ريايي نيز عنوان كرد : د ر قطعنامه چهارد همين 
هماي��ش 10بند  مص��وب شد ه بود  ك��ه تاكنون 
بسياري از بند ها اجرايي نشد ه يا پيشرفت اند كي 
د اشت��ه است. ضروري است متوليان امر نسبت به 
تكميل ي��ا اجرايي كرد ن مصوبات قطعنامه قبلي 
)بخصوص بند هاي 2تا6( همت نمايند . با اين حال 

چند  پيشنهاد  ارائه مي شود :
- رتبه بند ي د انشگاههاي د اخلي د ر صنايع د ريايي 
با هد ف رقابت د انشگاه ها د ر جلب اعتماد  صنعت و 

تعامل بيشتر با د انشگاه
- تقويت مؤسسات بين الملل��ي رد ه بند ي د اخلي 

والزام به اخذ رتبه هاي جهاني واعتبار بين المللي
- ايجاد  قطب هاي تأمين تجهيزات د ريايي

- توج��ه به صنع��ت عظيم گرد شگ��ري د ريايي 
با الگوب��رد اري از كشورهاي پيشرفت��ه و د ر حال 

توسعه
- توج��ه به صنايع عظيم كشتي سازي، سازه هاي 
د ريايي و تعميرات آنها با هد ف تأمين نياز د اخلي و 

صد ور به كشورهاي د يگرجهت كسب د رآمد .
- تسري��ع د ر رتبه بن��د ي سازند گ��ان شناوره��ا 
وتجهيزات د ريايي با هد ف ساماند هي ظرفيت ها و 

توليد ات د اخلي
- توسعه وتقويت صنايع كشتي سازي د اخلي با هد ف 

افزايش قد رت د ريايي جهت حفظ امنيت كشور
- تصوي��ب اليحه ه��اي حمايتي د ر ام��ر وارد ات 
تجهي��زات اصلي شناوره��ا و افزايش مشوق هاي 

صاد راتي جهت صد ور توليد ات د ريايي.
- تقويت صند وق ملي توسعه صنايع د ريايي.

انتظار از شورايعالي صنايع دريايي فقط تشکیل جلسه نبود
معاون بازرگاني مؤسسه دريايي شهيد محالتي:

Marine Engineering
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ابراهي��م امين��ي، مد يرعامل ش��ركت طرح آفرينان 
پاس��ارگاد  كه د ر زمينه مش��اوره طراحي و ساخت 
انواع سازه ها و شناورهاي د ريايي فعاليت د ارد ، گفت: 
طي سال گذشته فعاليت هاي اين شركت روند  رو به 
رش��د ي را د اشته اس��ت. اما با توجه به ركود  موجود  
د ر اين صنعت اميد  مي رود  تا ضمن ش��كوفايي اين 
صنعت، اين ش��ركت نيز بتواند  نقش خود  را د ر اين 

حوزه به خوبي ايفا كند . وي مهمترين مس��ايل كشور د ر حوزه صنايع د ريايي را 
»عد م توجه كافي به صنايع د ريايي و سياستگذاري ناد رست د ر اين حوزه« د انست 
و افزود : مشكالت د يگري از قبيل مسائل بوجود  آمد ه به خاطر تحريم ها، مسائل 
و مشكالت ارزي و پولي نيز وجود  د ارد . ضمن آنكه ورود  نامحرمان به اين صنعت 
و به د س��ت گرفتن سمت ها، مسؤوليت ها و پست هاي تخصصي بد ون د ارا بود ن 
تخصص و تبحر الزم موجب شد ه تا تصميم هاي نابخرد انه و غيرعقالني گرفته شود  
و با استفاد ه از قد رت سياسي و يا مالي خود  خسارت هاي جبران ناپذيري به پيكره 

اين صنعت نحيف بزنند .
اميني با تأكيد  بر اينكه »مهمترين اقد ام د ستگاه هاي د ولتي جهت حل مشكالت، 
حمايت از صنعت و حمايت از بخش خصوصي است«، تصريح كرد : برون  سپاري 
پروژه ها مي تواند  عالوه بر سرعت بخشيد ن كارها موجب شود  تا بد نه اين د ستگاه ها 
كوچك تر ش��د ه و د ر نهايت فعاليت ها بصورت اقتصاد ي انجام شوند . مد يرعامل 
ش��ركت طرح آفرينان پاسارگاد  با بيان اينكه »اين شركت با تكيه بر توانمند ي و 
د انش متخصصان د اخلي توانسته د ر زمينه طراحي انواع شناورها قد م هاي موثري 
برد ارد «، گفت: لذا چه قبل از اعالم شعار همايش د وره قبل )بكارگيري توليد ات 
ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني د ر صنايع د ريايي و د ريانورد ي( و چه اكنون، 
اين شركت د ر مسيري حركت مي كند  كه از اين پتانسيل نهفته د ر كشور جهت 
د ستيابي به محصوالت باكيفيت د ريايي استفاد ه كند . وي د رعين حال اظهار د اشت: 
د رهمين رابطه، سياس��ت ها و تصميمات برخي ارگان هاي د ولتي جهت ناد يد ه 
گرفتن توانمند ي د اخل كشور جهت انجام پروژه هاي عاد ي و ساد ه د ريايي موجب 
شد ه تا رونق مورد  انتظار د ر اين صنعت اتفاق نيفتد . به همين د ليل، يكي از اقد امات 
اصلي اين است كه اين ارگان ها و سازمان ها به توانايي كشور اعتقاد  د اشته باشند  تا 
بر اين اساس بتوانند  گام هاي بعد ي را برد ارند . لذا انتخاب مد يران شايسته براي اين 

ارگان ها از سوي د ولت يازد هم بايد  مورد  توجه قرار گيرد .
اين فعال صنايع د ريايي با اشاره به روند  فعاليت شورايعالي صنايع د ريايي د ر د ولت 
د هم نيز عنوان كرد : د ر صورت اد امه جلسات و فعال تر شد ن كارگروه ها و برقراري 
ارتباط بيش��تر با فعاالن اين صنعت و با حمايت د ول��ت جد يد  امكان بازد هي و 
مثمرثمر بود ن آن وجود  د ارد . وي معتقد  است با ارتباط د اد ن انجمن هاي تخصصي 
به نهاد هاي تصميم گير كشور مانند  مجلس شوراي اسالمي و همچنين شورايعالي 
صنايع د ريايي مي توان تصميمات پخته تري را نتيجه گرفت. مد يرعامل شركت 
طرح آفرينان پاسارگاد  د ر پايان موارد  مد نظر خود  براي د رج د ر قطعنامه پانزد همين 

همايش صنايع د ريايي را بد ين شرح برشمرد :
- بررسي مشكالت مالي و گمركي صنعت د ريايي د ر جلسات شورايعالي صنايع 

د ريايي و ارائه راه حل هاي مناسب جهت برون رفت از مشكالت صنعت گران
- تعيين راه حل هاي حمايتي جهت پشتيباني از فعاالن د ريايي د ر زمينه توليد  با د ر 
نظر گرفتن مشوق هاي مالي و غيرمالي ) بعنوان نمونه معافيت و يا تخفيف مالياتي 

و تسهيل امور گمركي و....(
- پيگيري جد ي تر طرح رتبه بند ي شركت ها جهت اجرايي شد ن آن

د ولت يازد هم مد يران شايسته را به ارگان هاي 
د ريايي بگمارد

به حالت نیمه تعلیق درآمديم...

مديرعامل شرکت طرح آفرينان پاسارگاد:

مديرعامل شرکت مهندسي و ساخت طرقه انرژي:

محمود  محمد ي، مد يرعامل ش��ركت مهند سي و 
س��اخت طرقه انرژي كه د ر زمينه انجام پروژه هاي 
فراساحلي بخش نفت و گاز فعاليت د ارد ؛ گفت: د ر 
طي يكسال گذشته با توجه به تحريم هاي موجود  
عمال كليه فعاليت هاي شركت به حالت نيمه تعليق 
د ر آمد ه اس��ت. وي با بيان اينكه »قرارد اد هاي اين 
شركت بصورت ريالي است«، توضيح د اد : با توجه 
به كاهش ارزش پول ملي د ر طي س��ال گذشته به يك سوم و عد م د رك اين 
موضوع  از طرف كارفرما و همچنين مش��كالت مربوط به نق��ل و انتقال ارز، 
تقريبا فعاليت هاي شركت به حالت ركود  د رآمد ه است. محمد ي د رباره اقد امات 
انجام ش��د ه براي تحقق ش��عار همايش د وره قبل »بكارگيري توليد ات ملي و 
حمايت از كار و س��رمايه ايراني د ر صنايع د ريايي و د ريانورد ي« نيز اعالم كر: 
اين شركت با استقبال از اين شعار د ر سال گذشته با تمام ظرفيت، توان ونيروي 
ممكن اقد ام به انجام پروژه هاي د ر د ست اقد ام كرد  و با اتكاء به قول مساعد ت و 
د ستگيري كارفرماها، شركت اقد ام به قبول د يون متعد د  كرد  كه متأسفانه بعضي 
از كارفرماهاي محترم د ر اين زمينه فقط شعار »حمايت از كار و سرمايه ايراني« 

را فقط د ر حد  شعار باقي گذاشتند .
وي د رب��اره روند  كار ش��ورايعالي صنايع د ريايي نيز گفت: با توجه به ش��روع 
د يرهنگام و همچنين طوالني ش��د ن روند  اهميت پيد ا كرد ن توسعه صنايع 
د ريايي، اميد واريم كه قد م هاي خوبي كه د ر طي د و سه سال اخير برد اشته شد ه؛ 

شتاب بيشتري بگيرد  و اقد امات عملي براي توسعه اين صنعت صورت پذيرد .
مد يرعامل ش��ركت مهند سي و ساخت طرقه انرژي د ر اد امه انتظارات زير را از 

د ولت يازد هم و وزراي مرتبط با د ريا مطرح كرد :
- توجه و حمايت بخش خصوصي

- تس��هيل كرد ن بوروكراس��ي اد اري موجود  جهت س��رمايه گذاري د ر بخش 
فراساحل

- د ولت از مرحله شعار به مرحله عمل حركت كنند .
- با توجه به مشكالت بوجود  آمد ه ناشي از تحريم، اقد ام فوري جهت حمايت از 

فعاالن اين بخش نمايد .
وي همچنين بر پذيرش انجمن مهند سي د ريايي ايران بعنوان يك واحد  صنفي 
و د اد ن قد رت اجرايي به اين انجمن تأكيد  كرد  و افزود : بعنوان نمونه مي توان 
براي شركت هاي فعال د ر زمينه د ريايي و يا اعضاي انجمن رتبه بند ي قائل شد  

كه انجمن اين كار را انجام د هد .
محمد ي د ر پايان د و بند  زير را براي طرح د ر قطعنامه پانزد همين همايش صنايع 

د ريايي پيشنهاد  د اد :
1- حمايت د ولت از بخش خصوصي به منظور سرمايه گذاري و كار د ر بخش 

صنعت د ريايي
2- بررسي تأثير تحريم ها بر صنعت د ريايي كشور و راهكاري جهت كم كرد ن 

آثار تحريم ها.
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تد اوم حرکت پرشتاب
»حرکت پرش�تاب علمی  کش�ور« موضوعی اس�ت که علیرغم آم�د  و رفت 
د ولت ها و مسؤوالن بعنوان خواست و انتظاری جد ی د ر کشور از نخبگان، 
د انشمند ان و د انشگاهیان مطرح است. مقام معظم رهبری نیز ماه گذشته د ر 
د ید اری با بیش از هزار نخبه جوان برتر د انشگاهی بر این امر تأکید  کرد ند  
که »سیاست پیشرفت علمی  پرشتاب، سیاست بنیاد ی نظام اسالمی است« و 
اینکه »مجموعه مغز متفکر کشور و نظام به این نتیجه رسید ه است که اگر 
گذر از د شواری ها و خطرگاه ها و لغزشگاه ها به چند  رکن نیاز د اشته باشد ، 
قطعا یکی از آنها پیشرفت علمی  است«. ایشان د ر این زمینه افزود ند : رشد  و 
شتاب علمی  ایران د ر مقیاس منطقه و جهان خیلی خوب است اما این، به معنای 
رسید ن یا حتی نزد یک شد ن به هد ف نیست زیرا هم د ر گذشته از قافله علمی 
 جهان خیلی عقب ماند ه ایم و هم د یگر کشورها د ائم به پیش می روند . آیت اهلل 
خامنه ای د ر بخش د یگری از سخنانشان، با انتقاد  از محقق نشد ن کامل پیوند  
علم و صنعت افزود ند : با وجود  فراگیر شد ن این خواسته بسیار مهم، و نیاز 
حقیقی د انشگاه ها و مراکز صنعتی به یکد یگر، هنوز ارتباط کامل و منطقی 
میان مراکز تحقیقاتی و علمی  با کارخانه ها و مراکز تولید ی به وجود  نیامد ه 
است. رهبر انقالب مراجعه بیشتر و متقابل شرکت ها و کارخانه ها و مراکز 
علمی  و د انشگاهی را ضروری د انستند  و افزود ند : اگر هر سال شاهد  اجرای 
صد ه�ا پروژه تحقیقاتی د اخلی و مورد  نیاز مراکز صنعتی د ر د انش�گاه ها 

باشیم، رشد  حقیقی علمی  و فناوری محقق خواهد  شد .
با توجه به اهمیت این موضوع و نیز جایگاه انجمن و همایش صنایع د ریایی 
بعن�وان مجموعه ای علمی، د ر این بخ�ش از ویژه نامه نظرات فعاالن حوزه 
آموزش و تحقیقات د ریایی را د رباره چالش ها و چشم اند از این بخش جویا 
شد ه ایم. باشد  که بخش د ریایی نیز د ر حوزه های د انش و فناوری به حرکت 

پرشتاب خود  د ر جهت پاسخ به نیازهای کشور اد امه د هد .



پژوهشكد ه حمل ونقل؛ کشتي شكسته اي به جا ماند ه از د ولت د هم
ش��ك،  ب��د   ون 
حمل ونق��ل يك��ي از 
مهمتري��ن محورهاي 
بشمار  جوامع  توسعه 
س��وي  از  م��ی رود   . 
د   يگ��ر، تحقیق��ات به 
عنوان زيربنای فكری 
اجراي��ی،  اقد   ام��ات 
نقش بسزاي��ی د   ر ارتقاء كیفي و بهبود    فرايند    ها 
ايف��ا می نمايد   . به بیان د   يگر، موفقیت د   ر اجراي 
طرح ه��اي زيربنايي، مستلزم مطالع��ات اولیه و 
انج��ام پژوهش های كارب��رد   ی است. د   ر گذشته، 
مسئولیت خطیر مد   يريت تحقیقات د   ر هر يك از 
حوزه های اجرايی، اغلب بر عهد   ه مراكز تحقیقاتی 
و پژوهشی وابسته ب��ه د   ستگاه های د   ولتی بود   ه 
اس��ت. لیكن، ب��ه د   نبال انتق��ال مراكز پژوهشی 
د   ستگاه های اجرايی به د   انشگاه های زير مجموعه 
وزارت عل��وم و همچنین حذف تد   ريجي د   فاتر و 
اد   ارات متولی نیازسنج��ی و مد   يريت پژوهش از 
ساختار د   ستگاه های اجراي��ی، فرايند    تحقیقات 
كاربرد   ی و مطالع��ات مید   انی - كه با هد   ف حل 
مسائل و مشكالت ج��اری و تد   وين ضوابط فنی 
مورد    نیاز د   ستگاه های اجرايی انجام  می پذيرفت 

- با آسیب های جد   ی مواجه گرد   يد   ه است.
يكی از نمونه های بارز اين مسئله، انتقال پژوهشكد   ه 
حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی به د   انشگاه علم 
وصنعت ايران است. اين پژوهشكد   ه، با هد   ف رفع 
نیازهای تحقیقات��ی وزارت راه و ترابری، د   ر سال 
1383 تآسی��س گرد   يد    و تا سال 1390 بیش از 
500 پروژه تحقیقات��ی د   ر 10 حوزه تخصصي با 
ارزشي بالغ بر300 میلیارد    ريال، به انجام رساند   . 
تالش تمامی اعضاء اين پژوهشكد   ه، مجموعه را به 
بزرگترين نهاد    مد   يريت تحقیق و توسعه د   ر بخش 
حمل ونقل كشور مبد   ل ساخت و جايگاه مشورتی 
آن را د   ر تصمی��م س��ازي شورايعال��ي فني امور 
زيربنايي حمل ونق��ل و شورايعالي سیاستگذاري 

حمل ونقل د   ر وزارت راه و ترابري، تثبیت كرد   . 
حمل ونقل د   ريايی پشتوانه تجارت جهانی بود   ه و 
طبق آخرين گ��زارش آنكتاد   ، هم اكنون بیش از 
80% اي��ن تجارت از نظر وزن��ی و 70% از نظر 
ارزش محموله، به اين طريق جابجا شد   ه و سهم 
مذكور، د   ر كشورهای توسعه يافته، حتی بیشتر از 
اين اعد   اد    است. كشور ما نیز، كمابیش با اين آهنگ 
همراه بود   ه و سرمايه گذاری های گسترد   ه ای د   ر 
زيرساخت ها و ناوگان ايرانی د   ر حال انجام است. 
بر اين اساس، نیاز به تحقیقات مید   انی و عملیاتی، 
د   ر اين زمینه بسیار جد   ی است. د   ر طول مد   ت ياد    
شد   ه از زمان تأسیس پژوهشكد   ه، بخش حمل ونقل 

د   ريايی با عقد    بی��ش از 30 قرارد   اد    مطالعاتی با 
معتبر ترين د   انشگاه های كشور از جمله د   انشگاه 
تربیت مد   رس، د   انشگاه تهران، د   انشگاه صنعتی 
امیركبیر و د   انشگ��اه صنعتی شريف و همچنین 
مؤسسات و شركت هاي مهند   سی مشاور، گام های 
مؤثری د   ر جهت رف��ع نیازهای جامعه د   ريايی و 
تروي��ج فرهنگ پژوهش هاي كاربرد   ی برد   اشته و 
هماهنگ با سازمان بناد   ر و د   ريانورد   ی تالش های 
سازند   ه ای بعمل آورد   ه است. آنالیز سوانح د   ريايي 
د   ر منطق��ه بند   رعب��اس، امك��ان سنجي تبد   يل 
منطقه ويژه اقتصاد   ي بند   ر شهید   رجايي به منطقه 
آزاد   ، د   ستورالعمل كاربرد    سنگ د   ر موج شكن ها 
و سازه هاي حفاظتي و تد   وين طرح  شناور باربري 
و مسافرب��ري بهینه براي خلیج ف��ارس و د   رياي 
عمان، تنها نمونه هايی از پروژه های خاتمه يافته د   ر 
اين بخش بود   ه است. تالش ه��ا و اقد   امات انجام 
ش��د   ه، چ��ه د   ر بخش حمل ونق��ل د   ريايی و چه 
د   ر ساي��ر بخش های پژوهشكد   ه حمل ونقل نظیر 
زير ساخت های حمل ونقل، اقتصاد    حمل ونقل و 
ايمنی حمل ونقل، همراستا با انجام وظايف ذاتی 
اين مجموعه، نتايج ارزند   ه اي از جمله موارد    زير 

را د   ر برد   اشته است:
- ظرفیت سازي و بكارگی��ري توان علمی د   انش 

آموختگان بخش حمل ونقل كشور 
- نهاد   ينه شد   ن تحقیق��ات حمل ونقل د   ر اتخاذ 

تصمیمات اجرايي 
- جلب مشاركت مراكز متعد   د    عملی و پژوهشی 

د   ر تمامی نقاط كشور 
- تباد   ل افكار كارشناسان و ايجاد    ارزش افزود   ه با 
ثبت، توسعه، پیگیری و انتشار ايد   ه ها و د   يد   گاه ها 
- انج��ام پژوهش منطبق بر نیازه��ای واقعی و با 

رعايت اولويت هاي جامعه هد   ف  
- آشناي��ی بیشت��ر محققین و جامع��ه علمی با 

د   غد   غه ها و مفاهیم اجرايی 
- شناسايی نیازه��ای كاربرد   ی با مشاركت فعال 

تمامی ذينفعان 

- مشاركت د   ستگ��اه اجراي��ی د   ر تعريف پروژه، 
تد   وي��ن شرح خد   م��ات، نظارت بر رون��د    اجرا و 

خاتمه آن 
- ارائه آموزش های كاربرد   ی و ارتقاء سطح د   انش 

كارشناسان حوزه های مختلف حمل ونقل 
علیرغ��م تمامی اقد   امات ارزشمن��د    انجام شد   ه د   ر 
پژوهشكد   ه حمل ونقل، متأسفانه به د   نبال اد   غام د   و 
وزارتخانه راه و ترابری و مسكن و شهرسازی و پیرو 
مصوبه شم��اره 206/29687 مورخ 1390/11/19 
ش��ورای عال��ی اد   اری - علیرغم تضاد    آشكار شرح 
وظايف مند   رج د   ر اساسنامه پژوهشكد   ه حمل ونقل 
با مفاد    اين مصوبه - اي��ن پژوهشكد   ه به د   انشگاه 
عل��م وصنعت منتقل گرد   يد   . اي��ن اقد   ام منجر به 
اخت��الل د   ر فعالیت های ذات��ی پژوهشكد   ه شد    و 
عمالً، انجام تحقیقات و پژوهش هاي كاربرد   ي د   ر 
بخش حمل ونقل را متوقف كرد   . توقف فعالیت هاي 
ي��اد    شد   ه د   ر د   راز مد   ت، ضررهای جبران ناپذيری 
به بسی��اري از طرح هاي اجرايي حمل ونقل كشور 
وارد    كرد   ه و هم اكنون، فقد   ان اين مجموعه د   ر بد   نه 
وزارت راه و شهرس��ازي و جامعه تحقیقاتی كشور 
بیش از پیش آشكار گرد   يد   ه است. با آغاز بكار د   ولت 
يازد   هم، خوشبختانه شاهد    تصمیم هوشمند   انه وزير 
محترم راه و شهرسازی مبني بر احیاء پژوهشكد   ه 
حم��ل ونقل بود   ه ايم كه اين مسئله، مكرراً توسط 

ايشان مورد    تأكید    قرار گرفته است.
می ت��وان اذعان ك��رد    كه بازگش��ت پژوهشكد   ه 
حمل ونق��ل ب��ه بد   ن��ه وزارت راه و شهرسازی و 
تقوي��ت آن به نح��وي كه به جايگ��اه اولیه خود    
بازگرد   د   ، بسیاري از كمبود   هاي موجود    د   ر حوزه 
پژوهش هاي مرتبط با حمل ونقل را مرتفع خواهد    
ك��رد    و بهره گیری از ت��وان و تخصص موجود    و 
جذب كارشناسان خب��ره د   ر بخش های تضعیف 
شد   ه )با توج��ه به مهاج��رت ناخواسته بسیاری 
از كارشناس��ان اي��ن مجموعه(، ب��ه د   غد   غه هاي 
وزارتخانه د   رخصوص امر پژوهش خاتمه خواهد    
د   اد   . همچنین، د   رصورت واگذاري امور مربوط به 
صد   ور برخي مجوزها نظیر مجوز زيست محیطي 
و استف��اد   ه از مصال��ح خاص د   ر پروژه ه��ا، ورود    
تكنولوژي هاي نوين د   ر اين حوزه، ارائه مشوق های 
اجراي��ی، امك��ان برگ��زاری د   وره ه��ای آموزشی 
ارتق��اء شغل��ی و د   ر نهايت، تأسی��س پژوهشگاه 
حمل ونق��ل با هد   ف غايي تمركز، توسعه و تد   وام 
مطالعات كارب��رد   ی و پايش نتايج حاصله، گامی 
ناگزير و ارزشمند    د   ر راستای د   ستیابی به اهد   اف 
ترسیم ش��د   ه د   ر اسناد    باالد   ستی كشور، برد   اشته 

خواهد    شد   .
* عضو هیأت علمی د   انشکد   ه مهند   سی عمران
و محیط زیست د   انشگاه تربیت مد   رس

د  كتر روزبـه پناهی*

بازگشت پژوهشكد  ه حمل ونقل
به بد  نه وزارت راه و شهرسازی و تقويت آن
به نحوي که به جايگاه اوليه خود   بازگرد  د 
 بسياري از کمبود  هاي موجود   د  ر حوزه 

پژوهش هاي مرتبط با حمل ونقل را مرتفع 
خواهد   کرد 

و بهره گيری از توان و تخصص موجود   و 
جذب کارشناسان خبره د  ر بخش های تضعيف 

شد  ه  به د  غد  غه هاي وزارتخانه د  رخصوص 
امر پژوهش خاتمه خواهد   د  اد  
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به همكاری و تعامل ارگان های د ريايی نياز د اريم
د کتر شهمیر اقتصاد   ي، رییس مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی:

د    كتر شـهمیر اقتصاد    ي، رییس مركز علوم جوی 
و اقیانوسی سازمان هواشناسی و د    بیر شورایعالی 
اقیانوس شناسـی د   ر پاسخ به پرسـش های ویژه 
نامه همایـش صنایـع د   ریایی ضمن برشـمرد   ن 
اقد   امات انجام شـد   ه از سوی سازمان هواشناسی 
راهکارهـای تقویت این بخش د   ر حوزه د   ریایی را 

برشمرد   ه است.

  مهمترین د    ستاورد    ها و پروژه هاي د    ریایی سازمان 
هواشناسی طي سال گذشته، چه موارد    ي بود    ه است 
و نیز از چه امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی 

برخورد    ار هستید    ؟
- شبیه سازي امواج ناشي از باد     د    ر بخش خزر جنوبي 

و تهیه بانك اطالعاتي از د    اد    ه هاي امواج
- مد    ل س��ازي انتشار آلود    گي د    ر خلیج فارس و تنگه 

هرمز با استفاد    ه از مد    ل كوهرنس
- استفاد    ه از د    اد    ه هاي راد    اري د    ر تحلیل طوفان هاي 

د    رياي خزر
- شبیه سازي سونامی د    ر د    رياي عمان

- شبیه سازي عد    د    ي كشند     قرمز
 Swan پیش بیني موج د    ر د    رياي خزر با مد    ل -

- كشت��ي تحقیقاتي گیالن، بويه ه��اي هواشناسي 
د    رياي��ي )چابهار، قشم، بوشهر، كیاشه��ر، امیرآباد    (، 
سیستم كالست��ر د    ر تهران، راد    اره��اي هواشناسي، 
راد    يوسوند    ، ايستگاه هاي هواشناسي د    ريايي، امكانات 

كتابخان��ه اي ) سازمان مرك��زي، مركز علوم جوي و 
اقیانوسي، پژوهشكد    ه هواشناسي(

 آیا بـرای بـراي كاربرد    ي تـر كـرد    ن پروژه ها و 
پایان نامه هاي د    انشجویي و علمی ارتباط و فعالیتی 
د    اشـته اید    ؟ ارتباط سـازمان هواشناسـی بیشتر 
با كد    ام د    انشـگاه ها و مراكز آمـوزش و تحقیقات 

د    ریایی است؟
- آري، حماي��ت سازم��ان از د    انشجويان د    ر مقاطع 

كارشناسي ارشد     و د    كتري
- كلیه د    انشگاه ها و موسسات تحقیقاتي د    ريايي شامل: 
انجمن مهند    سي د    ريايي، د    انشگاه آزاد     اسالمی واحد     
عل��وم تحقیقات و شم��ال تهران، د    انشگ��اه گیالن، 
د    انشگاه علوم د    ريايي خرمشهر، د    انشگاه علوم د    ريايي 

چابهار
 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 كاهش مخاطرات د    ریایی صورت 

د    اد    ه است؟
- افزايش میزان اطالع رساني د    ر زمینه پیش بیني و 
اطالعات هواشناسي د    ريايي د    ر نقاط حاد    ثه خیز د    ر 
كلیه سواحل شمال و جنوب كشور و تمركز بر افزايش 

اد    وات هواشناسي د    ريايي و هم چنین ارتقاء مد    ل هاي 
پیش بیني هواشناسي د    ريايي و مد    ل هاي منطقه اي

 آیا سـازمان هواشناسـی پوشـش مناسـبی بر 
فعالیت هـای د    ریایی بر بناد    ر و سـواحل و آب های 
سـرزمینی د    ارد    ؟ بـرای ارتقای وضـع موجود    ، چه 
نیازهایی د    ارید     و با چه مشـکالت و موانعی مواجه 

هستید    ؟
- براي كلیه كاربران د    ريايي و شناوران پیش بیني هاي 
صاد    ره از سازمان هواشناسي كشور به بناد    ر، نیرو هاي 
مسل��ح، صید     صنعتي و صیاد    ان محل��ي و شناوران 
تج��اري از طريق بستر هاي مختلف مخابراتي مانند     
بیسیم، 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 ارگان هاي د    ريايي و 
سپس تهیه فرستند    ه هاي مناسب به منظور پوشش 
كامل سواحل و آب هاي سرزمیني و تكمیل بسترهاي 

موجود     به منظور رسید    ن به وضعیت مطلوب.
 با پایان كار د    ولت د    هم، شورایعالی صنایع د    ریایی 
گزارشـی از فعالیتهای خـود     را د    ر طـول این د    وره 
منتشر كرد    ارزیابی شما از عملکرد     این شورا د    ر این 
مـد    ت بویژه د    ر بخش آمـوزش و تحقیقات د    ریایی 

چیست؟
- گزارش ياد    شد    ه فعالیت هاي شورا د    ر بخش صنايع 
د    ريايي را انعكاس د    اد    ه و بالطبع آموزش و تحقیقات 
د    رياي��ي ارائه شد    ه د    ر گ��زارش نیز مربوط به صنايع 
د    رياي��ي است و ب��ا د    ر نظر گرفتن اينك��ه سازمان 
هواشناسي به بخش آموزش و تحقیقات علوم د    ريايي 
مي پرد    ازد    ؛ بنابراي��ن، از ارائه اظهار نظر د    ر مورد     اين 

گزارش معذور است. 
  روند     ارتباط و تعامل شورایعالی اقیانوس شناسی 
با این شـورا چیسـت؟ آیا این د    و شورا د    چار نوعی 

موازی كاری نیستند    ؟
- خی��ر، همان گونه كه قبال گفته ش��د     هر شورا د    ر 
حیطه قانوني خود     به فعالیت ه��اي جد    ا مي پرد    ازد    . 
شورايعالي صنايع د    ريايي ب��ه امور مرتبط با صنايع 

د    ريايي به صورت خاص مي پ��رد    ازد     ولي شورايعالي 
اقیانوس شناس��ي به علوم د    ريايي ب��ه صورت عام. تا 
زماني كه هر كد    ام از اين د    و شورا از حیطه قانوني خود     

خارج نشد    ه اند    ، مشكلي بوجود     نمي آيد    .
 با توجه به آغاز به كار د    ولت جد    ید    ، چه انتظاراتی را 
از این د    ولت و وزارتخانه های مرتبط با حوزه د    ریایی و 

نیز وزارت علوم د    ارید    ؟
- انتظار مي رود     كه توجه د    ولت جد    يد     د    ر برنامه ريزي 
و باالخ��ص د    ر توسعه مناطق ساحل��ي به نهاد     ها و 
بخش هاي اجراي��ي و تحقیقات��ي آموزشي د    ريايي 
كشور بود    ه و با استفاد    ه از اين پتانسیل قوي د    ر كشور 
چرخ هاي صنعت و اقتصاد     را بیشتر از پیش د    ر كشور 

به حركت د    رآورد    .
 با توجه به تأكید     د    ولت جد    ید     و شخص رییس جمهور 
بر واگذاری امور به انجمن های تخصصی و علمی، چه 
راهکارهایی را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمن های 
د    ریایی )از جمله انجمن مهند    سی د    ریایی ایران( د    ر 

این زمینه پیشنهاد     می كنید    ؟
- با افزايش فعالیت هاي انجمن نیاز هاي بخش هاي 
مختلف صنايع د    ريايي بیش از پیش مشخص شد    ه و 
سپس با افزايش سطح تعامل با مسؤوالن رد    ه باالي 
كشور اين مسائل بهتر انعكاس يافته و توجه ويژه ای به 

رفع آنها صورت خواهد     گرفت.
 مهمتریـن اولویت های پیشـنهاد    ی شـما جهت 
بررسی د    ر كمیته های تخصصی همایش و طرح د    ر 

قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟ 
- كاه��ش ريسك د    ر خطوط كشتیران��ي تجاري و 
همچنین ساير شناورهاي د    ر ح��ال ترد    د     با افزايش 
فعالیت ه��اي علمی-  پژوهش��ي و اجرايي د    ر زمینه 

هواشناسي د    ريايي صورت می پذيرد    .
- افزايش تعامل و ارائه خد    مات پژوهش علمی  جهت 
كاربس��ت د    ر صنايع د    ريايي نظی��ر كشتي سازي و 

ساخت سكوهاي د    ريايي.

انتظار مي رود 
که توجه د   ولت جد   يد    د   ر برنامه ريزي و 

باالخص د   ر توسعه مناطق ساحلي به نهاد    ها 
و بخش هاي اجرايي و تحقيقاتي آموزشي 

د   ريايي کشور بود   ه
و با استفاد   ه از اين پتانسيل قوي د   ر کشور 

چرخ هاي صنعت و اقتصاد    را 
بيشتر از پيش د   ر کشور به حرکت د   رآورد   
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 آقای د   كتر! ارزیابي جنابعالي از روند    فعالیت هاي 
موجـود    د   ر حـوزه آمـوزش و تحقیقـات د   ریایي 
چیسـت؟ بویژه د   ر یک سال گذشـته، آیا شاهد    
توجـه الزم به این حـوزه از سـوی وزارت علوم، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر 

مراكز ذیربط بود   ه ایم؟
بايد    توضیح د   هم كه د   ر حوزه آموزش و تحقیقات 
د   ريايی نسبت به د   و د   هه گذشته رشد    چشم گیری 
مشاهد   ه می گ��رد   د   ، لكن هنوز از حالت قابل قبول 
و ايد   ه آل فصله زي��اد   ی وجود    د   ارد   . معاونت علمی 
و فن آوری رياست جمهوری با ايجاد    قطب صنايع 
د   ريايی د   ر د   انشگاه صنعتی شريف تالشی را جهت 
همسو ساختن اولويت بند   ی امور پژوهشی انجام د   اد   ه 
است لكن از آنجايیكه مكانیزم های نحوه پشتیبانی 
روش��ن نگرد   يد   ه لذا توفی��ق چند   انی كسب نشد   ه 

است.
 مهمتریـن چالش ها و كمبود   هایي كـه د   ر حال 
حاضر د   ر بخش آموزش و تحقیقات د   ریایي وجود    
د   ارد   ، چیسـت و د   ر جهت رفع آنها، چه اقد   اماتي 

مي تواند    صورت گیرد   ؟
مهمتري��ن چالش ها د   ر بخ��ش تحقیقاتی صنايع 
د   ريايی كمب��ود    امكانات آزمايشگاهی می باشد   . د   ر 

بخش صنايع د   ريايی نیاز به د   اشتن كانال های تست 
شناور و تجهیزات مربوطه می باشد    كه متاسفانه د   ر 
اين زمینه د   انشگاه ه��ای برگزاركنند   ه اين رشته از 

كمبود   های زياد   ی رنج می برند   .
 با پایان كار د   ولت د   هم، شورایعالی صنایع د   ریایی 
گزارشـی از فعالیتهای خود    را د   ر طـول این د   وره 
منتشـر كرد   . ارزیابی شـما از عملکرد    این شورا 
د   ر این مد   ت بویـژه د   ر بخش آموزش و تحقیقات 

د   ریایی چیست؟
شورايعالی صنايع د   ريايی تاكنون با تشكیل كمیته ها 
تخصصی و كارگروه ها و برگزاری جلسات متعد   د   ؛ 

فعالیت های زياد   ی نمود   ه است؛ لكن عمالً به د   لیل 
فعال نبود   ن جد   ی صند   وق توسعه صنايع د   ريايی و 
عد   م همراهی سازمان های ذيربط اين فعالیت ها نمود    
موث��ری د   ر رفع موانع توسعه صنايع د   ريايی كشور 
ند   اشته است. بد   ون شك همراهی د   ولت يازد   هم د   ر 
اين زمینه می تواند    اثربخشی فعالیت های اين شورا 

را استثنا د   يد   .
 نحوه مشاركت و تعامل استاد   ان د   انشگاه و اعضاي 
هیأت هاي علمي د   ر فعالیت هاي انجمن بویژه كمیته 
علمي همایش و نشریات علمي-پژوهشي را چگونه 
می بینید    و آیا انجمن توانسته بستر الزم برای جلب 

مشاركت د   انشگاهیان را فراهم سازد   ؟
افزاي��ش تعد   اد    متقاضیان ارائ��ه مقاالت پژوهشی، 
تشكیل كمیته های علم��ی و اجرايی فعال جهت 
برگزاری هر چه بهت��ر و موثرتر همايش، برگزاری 
كارگاه های تخصصی، و نمايشگاه و انتخاب مناسب 
محل برگزاری نمايشگاه د   ر جزيره كیش كه امكان 
حضور راحت اتباع خارجی را فراهم می نمايد    همگی 
نشان د   هند   ه استقبال د   انشجويان و اساتید    د   انشگاه از 

برگزاری اين همايش می باشد   .
 با توجه به آغاز به كار د   ولت جد   ید   ، چه انتظاراتی 
را از ایـن د   ولـت و وزارتخانه هـای مرتبط با حوزه 

د   ریایی و نیز وزارت علوم د   ارید   ؟
انش��اءاهلل ب��ا فع��ال ش��د   ن سازم��ان مد   يريت و 
برنامه ريزی؛ امید   واريم د   ر چارچوب طرح سرزمین، 
و نیز شورايعالی اقیانوس شناسی، شورايعالی صنايع 
د   ريايی و احیا مجد   د    شورايعالی محیط زيست بیشتر 
سازمان های مرتبط با بخش د   ريا جهت توسعه هر 
چه بیشتر صنايع د   ريايی باشیم. ضمناً انتظار می رود    
كه صند   وق توسعه صنايع د   ريايی بتواند    د   ر جهت 
كمك به بخش تحقی��ق و توسعه و نیز گسترش 

صنايع د   ريايی اقد   امات موثرتری را به انجام رساند   .
 د   انشـگاه صنعتـی شـریف چـه فعالیت هایي 
بـراي كاربرد   ي تر كرد   ن پروژه هـا و پایان نامه هاي 

د   انشجویي و علمي د   اشته اند   ؟
د   انشگ��اه صنعتی شريف د   ر قال��ب توافق نامه های 
متعد   د    با بخش های مرتبط با صنعت نظیر سازمان 
صنايع د   ريايی وزارت د   فاع و پشتیبانی نیروی مسلح، 
صنايع د   ريايی كشور، فد   راسیون قايقرانی از جهت 
استفاد   ه از د   رياچه مجموعه ورزشی آزاد   ی به منظور 
انجام قسمت های د   ريايی، تكمیل تجهیزات كانال 
تست و آزمايشگاه صناي��ع د   ريايی د   انشگاه تالش 
نمود   ه است تا پايان نامه را د   ر جهت كاربر وی بود   ن 

هد   ايت نمايد   .

مهم ترين چالش کمبود   امكانات آزمايشگاهی است
 د کتر مجید  عباسپور، رییس گروه مهند سی د ریای د انشگاه صنعتی شریف:

د انشگاه صنعتی شریف اولین د انشگاه کشور محسوب می شود  که با راه اند ازی رشته مهند سی 
د ریا د ر د انش��کد ه مکانیک خ��ود  د ر جهت توجه به صنایع د ریایی و کشتی س��ازی و تربیت 
نیروهای توانمند  و متخصص د ر این حوزه برآمد . فعالیت آزمایشگاه مهند سی د ریا – بعنوان 
آزمایش��گاهی تخصصی و د ارای اس��تاد ارد های الزم برای انواع تست های شناور- از د یگر 
توانمند ی های این د انش��گاه است. د ر گفت وگو با د کتر مجید  عباسپور، رییس گروه مهند سی 
د ریای د انشگاه صنعتی شریف، به بررسی فعالیت های این د انشگاه و وضعیت حوزه آموزش 

و تحقیقات د ریایی پرد اخته ایم.

انشاءاهلل با فعال شد   ن سازمان مد   يريت و 
برنامه ريزی؛ اميد   واريم د   ر چارچوب طرح 
سرزمين، و نيز شورايعالی اقيانوس شناسی
شورايعالی صنايع د   ريايی و احيا مجد   د    

شورايعالی محيط زيست بيشتر سازمان های 
مرتبط با بخش د   ريا جهت توسعه هر چه بيشتر 

صنايع د   ريايی باشيم
 ضمنا انتظار می رود    که صند   وق توسعه صنايع 
د   ريايی بتواند    د   ر جهت کمک به بخش تحقيق 
و توسعه اقد   امات موثرتری را به انجام رساند   
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 مهمترین د   سـتاورد   ها و پروژه هاي د   ریایی آن د   انشـگاه طي سـال گذشته، 
چه موارد   ي بود   ه اسـت و نیز از چه امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی 

برخورد   ار هستید   ؟
همانگون��ه كه اشاره شد   ، د   انشگاه د   ارای آزمايشگاه صنايع د   ريايی بود   ه كه امكان 
انج��ام پژوهش های تجربی د   ر مقیاس آزمايشگاهی را فراهم نمود   ه است. امكان 
استفاد   ه از د   رياچه ها از مجموعه ورزشی آزاد   ی جهت انجام تست های مید   انی با 
ابعاد    بزرگ تر نیز فراهم شد   ه است. شايد    مهمترين عناوين پژوهش را  د   ر زمینه ، 

شناسايی ها تند   رو،  ها و سكوهای د   ريايی نام برد   .
 اخیرا بحث های زیاد   ی د   ر كشور د   رباره وجود    یا فقد   ان توان ساخت د   كل های 
حفاری د   ریایی )جک آپ( د   ر د   اخل كشـور مطرح شـد   ه است. بعنوان یکی از 
متخصصان حوزه فراساحل كشور چه ارزیابی د   راین باره د   ارید   ؟ آیا موانع موجود    

فنی است و یا فقد   ان حمایت الزم از صنایع فراساحل را مؤثر می د   انید   ؟
خوشبختانه د   ر زمینه طراحی و ساخت سكوهای د   ريايی )جك آپ( متناسب با 
شراي��ط عمق و اقلیم خلیج فارس د   انش كافی وجود    د   اشته و حتی يك شركت 
د   اخلی به طراحی مبتكرانه ای د   ر اين زمینه شد   ه كه ثبت اختراح ملی و بین المللی 
شد   ه است . مشكل اصلی فقد   ان تامین اعتبارات الزم و فقد   ان اعتماد    و حمايت الزم 

است كه عملیات اجرايی را با كند   ی بسیار مواجه نمود   ه است.
 با توجه به برگزاری پنجمین همایش ملی فراسـاحل 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 می د   انید   ؟
شايد    يك��ی از موثرترين نتايج اين همايش د   ر كنار ارائه د   ست آورد   های علمی و 
توانمند   ی های صنعتی؛ نزد   يك شد   ن د   انشگاهیان با مسؤولین اجرايی د   ر حوزه 
صناي��ع د   ريايی می باشد    و لذا ض��روری است زمینه های الزم برای گسترش اين 

ارتباطات فراهم گرد   د   .
 بحـث آلود   گی های نفتی و د   ریایی از جمله موضوع نفتکش هند   ی د   ر سـال 
جاری بحث های زیاد   ی را د   ر پی د   اشت. بعنوان یکی از متخصصان حوزه محیط 
زیست د   ریایی، چه انتظاراتی را برای كاهش مشکالت موجود    از سازمان محیط 

زیست و ارگان های د   ریایی د   ارید   ؟
 احی��ای شورايعال��ی حفاظ��ت از محیط زيس��ت، همكاری هر چ��ه نزد   يك تر 
سازمان های ذيربط و همكاری منطقه ای د   ايمی )ROPME( و كمیته زيرمجموعه 

آن )MEMAC( نمی تواند    د   ر رفع مشكالت موجود    موثر باشد   .
 بـا توجه به تأكید    د   ولت جد   ید    و شـخص رییس جمهور بر واگـذاری امور به 
انجمن های تخصصـی و علمی، چـه راهکارهایی را برای ایفـای نقش مؤثرتر 
انجمن هـای د   ریایی )از جمله انجمن مهند   سـی د   ریایی ایـران( د   ر این زمینه 

پیشنهاد    می كنید   ؟
انجمن ه��ا بايد    بعنوان بازوی عامی و يا اتاق فكر مورد    عنايت نهاد   های اجرايی، و 
اصوالً قوای سه گانه باشند   . مراكزی نظیر مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
مركز تحقیقات و مطالعات استراتژيك مرجع تشخیص مصلحت نظام، شورايعالی 
محیط زيست كشور، شورايعالی اقیانوس شناسی و... مراكزی هستند    كه می توانند    
از توان بالقوه انجمن های علمی د   ر جهت سیاست گذاری، برنامه ريزی و حتی اجرا 

بهره گیرند   .
 مهمترین اولویت های پیشنهاد   ی شما جهت بررسی د   ر كمیته های تخصصی 

همایش و طرح د   ر قطعنامه پایانی جهت پیگیری چیست؟
فعال تر شد   ن شورايعالی صناي��ع د   ريايی صند   وق توسعه صنايع د   ريايی، احیای 
شورايعالی محیط زيست كشور به منظور گسترش همكاری ها د   ر حفظ محیط 
زيس��ت د   ريا توجه بیشتر به توانمند   ی های د   اخلی به خصوص بخش خصوصی 
جهت فعالیت ها د   ر بخش د   ريا نظیر طراحی و ساخت سكوهای د   ريايی و ... از جمله 

موارد   يست كه به نظر اينجانب بايد    د   ر قطعنامه بد   ان ها اشاره شود   .

رکورد  جد يد  د ريافت مقاالت د ر 
همايش پانزد هم

د بیر كمیته علمی پانزد همین همايش صنايع د  ريايی از د ريافت 547 مقاله 
د ر اين د وره همايش خبر د اد  و اعالم كرد : اين میزان مقاله د ريافتی، باالترين 
رك��ورد  د ر اد وار برگزاری همايش بود ه است. د كتر محمد  رضا خد متی د ر 
گفت وگو با ويژه نامه همايش د رباره ويژگی های مقاالت د ريافتی اين د وره 
از همايش توضی��ح د اد : د اوری مقاالت توسط هیأت د اوران متشكل از 90 
نفر انجام شد  كه اعضای آن عمد تا از استاد ان برجسته د انشگاه و حد ود  10 
د رص��د  از كارشناسان برجسته صنايع و ارگان های د ريايی بود ند . وی افزود : 
حضور كارشناسان صنعت د ريايی د ر هیأت د اوران بنا بر د رخواست ارگان های 
د رياي��ی و د ر جه��ت توجه بیشتر به مق��االت د ارای كاربرد های صنعتی و 
مد يريتی صورت گرفته است. وی با اشاره به بررسی هر مقاله توسط حد اقل 
چهار د اور و ارزيابی نهايی مقاالت توسط 33 سرگروه و كمیته علمی، افزود : 
د ر مجموع می توان گفت هر مقاله توسط 6 نفر متخصص مربوط به آن حوزه 
مورد  ارزيابی قرار گرفت تا د ر نهايت هرگونه ابهامی د ر خصوص پذيرش يا 
عد م پذيرش مقاله مرتفع شود .  از سوی د يگر، همزمان با پانزد همین همايش 
صناي��ع د ريايی، كمیته آموزش و تحقیقات انجمن مهند سی د ريايی ايران 

نسبت به انتخاب و معرفی كتاب های برتر د ريايی اقد ام می كند . 

همگرايی انجمن های علمی
 برای توسعه علوم و فنون د ريايی

اعضای هیأت مد  يره چهار انجمن علمی د  ريايی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات 
و فن��اوری تشكیل جلسه د  اد  ند  . د  ر اين نشست ك��ه با حضور د  كتر مسعود   
صد  ری نسب، ريیس هیأت مد  يره انجمن اقیانوس شناسی، د  كتر وحید   چگینی، 
ريیس هیأت مد  يره انجمن علوم و فنون د  ريايی ايران، د  كتر نصیری صالح، ريیس 
هی��أت مد  يره انجمن هید  رولیك ايران و مهند  س حسن رضا صفری، ريیس 
هیأت مد  يره انجمن مهند  سی د  ريايی ايران، د  ر محل پژوهشگاه ملی اقیانوس 
شناسی و علوم جوی برگزار شد  ؛ د  كتر چگینی گفت: اين انجمن ها بايد   تالش 
كنند   كه تعامل علمی بیشتری د  ر برگزاری همايش ها و نشست ها با ارگان های 
د  ريايی به وجود   آيد   تا د  ستاورد  های علمی بد  ون اتالف زمان برای تصمیم گیری 
كاربرد  ی و كالن كشور د  ر اختیار مقامات عالیرتبه كشوری و لشكری قرار گیرد  . 
وی ب��ا اشاره به اينكه »هم اكن��ون پنج انجمن علمی وابسته به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری د  ر كشور وجود   د  ارد  «، تأكید   كرد  : انجمن های علمی بايد   
مرتب رصد   شوند   و تعامل بین آنها با يكد  يگر افزايش يابد   تا د  غد  غه های علمی 
ند  اشته باشند  .صد  ری نسب، ريیس د  انشگاه علوم و فنون د  ريايی خرمشهر، نیز 
د  ر اين نشست اظهار د  اشت: پذيرش د  انشجو د  ر رشته های متعد  د   د  ر د  انشگاه 
علوم د  ريايی خرمشهر انجام شد  ه؛ ولی اين رشته ها كافی نیست و با توجه به نیاز 
كشور بايد   رشته های جد  يد   د  ر حوزه علوم و فنون د  ريايی و اقیانوسی ايجاد   شود  . 
صفری، ريیس انجمن مهند  سی د  ريايی ايران، نیز با تأكید   بر لزوم توجه بیشتر 
به د  ريا، ايجاد   مكانیزمی كه همه انجمن ها را د  ر رسالت خود  ، ياری رساند   و باعث 
اطالع رسانی و آگاهی عمومی به موقع و همچنین پیگیری های سازمان يافته 
شود   را پیشنهاد   د  اد   و گفت: با اين رويكرد   بهتر و سازمان يافته تر امور بخش 
د  ريايی رصد   خواهد   شد  . د  ر پايان اين نشست، اعضا، ضمن اعالم نظر مثبت 
نسبت به پیشنهاد   ريیس هیأت مد  يره انجمن مهند  سی د  ريايی ايران خواستار 

همكاری نزد  يك، بیشتر و يكپارچه تر شد  ند  .

Marine Engineering
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د  ر راست��اي ايجاد   و 
جاري سازي سیاست 
هسته و شبك��ه و به 
بهره برد  اري  منظ��ور 
از  بیشت��ر  هرچ��ه 
كش��ور  توانايي ه��اي 
مشك��الت  ح��ل  د  ر 
علمي صنايع د  فاعي، 
سازم��ان صناي��ع د  رياي��ي نی��از خ��ود   را براي 
تمام��ي د  انشگاه ه��اي كشور اع��الم و خواستار 
ح��ل فناوري هاي گلوگاهي به ص��ورت "موضوع 

محوري" نمود  ه است.
آنچ��ه مسلم است د  ر شروع اين رويكرد  ، نیاز به 
ايجاد   ساخت��ار مناسب د  ر سازم��ان بود  ه است 
كه اي��ن ساختار هم-اكنون به عن��وان مد  يريت 
همكاري ه��اي علم��ي د  ر معاون��ت تحقیقات و 
فناوري سازمان صنايع د  ريايي شكل گرفته است. 
اين مد  يريت با ارتباط هرچه بیشتر با د  انشگاه ها 
برآن است تا ع��الوه بر استفاد  ه از د  ستاورد  هاي 
د  انشگاه-ها، بتواند   ب��ا تعريف مسئله، از توانايي 
آنه��ا جهت ح��ل مشك��الت فناوريه��اي خود  ، 
استفاد  ه كند  . د  ر گذشته بیشتر رسم بر آن بود  ه 
ك��ه د  انشگاه ها با تعري��ف پروژه هايي د  ر د  اخل 
خ��ود   و ارائ��ه آنها به صنايع، صناي��ع را تشويق 
ب��ه استفاد  ه از آنه��ا مي نمود  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 بیشترين 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 نیازهاي علمي 
صنايع د  اخلي پرد  اخته مي شد   و صنايع علیرغم 
سط��ح باال و قابل قبول مقاالت و كارهاي علمي 
د  انشگاه ه��ا، توفیق استف��اد  ه از اين د  ستاورد  ها 
را ند  اشته ان��د  ؛ اين مهم ب��ا توافق وزارت د  فاع و 
وزارت عل��وم د  ر حماي��ت از پروژه هاي صنعتي 
د  رح��ال فرهنگ سازي، بسترس��ازي و پیشرفت 
است. سازمان صنايع د  رياي��ي نیز با استفاد  ه از 
ساختار جد  يد  ، برآن است ك��ه د  انشگاه ها را به 
حل مسائل جاري اي��ن سازمان د  ر فناوري هاي 
گلوگاه��ي و نوآورانه سامانه هاي د  ريايي تشويق 
و از ايش��ان حمايت نماي��د  . اين همكاري شامل 
تعري��ف پروژه ه��اي مستق��ل ب��ا د  انشگاه ه��ا، 
استفاد  ه از ظرفیت انج��ام رساله هاي د  كتري و 

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد  ، مي باشد  .

نكت��ه اصلي د  ر رويكرد   جد  ي��د   سازمان صنايع 
د  ريايي و ايجاد   مد  يري��ت  همكاري هاي علمي، 
فق��ط د  ر تعريف پروژه-ه��ا و رساله ها بر مبناي 
نیاز، خالص��ه نمي شود  ، بلكه نكت��ه سومي كه 
وج��ود   د  ارد  ، ت��الش د  ر جه��ت ح��ل مسائ��ل 
گلوگاه��ي و تالش د  ر جهت نوآوري و شكوفايي 
و د  ستیاب��ي ب��ه فناوري هاي جد  ي��د   به صورت 

"موضوع محوري" مي باشد  .
به نظر مي رسد   انجام تحقیقات فقط با تاكید   بر 
تولید   د  انش و بد  ون جهت گیري د  ر د  انشگاه ها، 

پنج آفت را همراه خود   خواهد   د  اشت:
- آفت اول آن كه سطح تحقیقات كاربرد  ي كمتر 
عمق پی��د  ا مي كند   و به ح��ل موضوعات جاري 
و روزم��ّره جهان والبته قابل چ��اپ د  ر مجالت 

علمي- پژوهشي صورت مي پذيرد  . 
- د  ومین آفت آن است كه اين تحقیقات هد  ف 
خاّصي راپیگیري نمي كند   و بد  لیل اينكه زنجیره 
عل��م و توسعه فناوري تكمی��ل نمیشود  ، بعد   از 
اتمام به گوشه اي از كتاب خانه ها مي رود   تا محقق 
بعد  ي به سراغ آنه��ا برود   و از آنها د  ر تحقیقات 
موضوعات جد  يد   و جاري جهان استفاد  ه كند   و 

مجد  د  اً نتايج بايگاني مي شود  .
- آفت سومي كه اينگونه تحقیقات با خود   د  ارد   
اينست ك��ه اين نوع تحقیقات معم��وال توانايي 
خاّصي كه منجر به يك تخصص عمیق كاربرد  ي 
د  ر كشور شود  ، ايجاد   نمي كند   و سطوح آماد  گي 
فناوري آن رشد   نمي كند  ؛ د  ر حالي كه استاد  ي 
ك��ه روي  اين مباحث كار مي كن��د   بايد   بتواند   
بعد   از چند   سال د  ر خصوص يك فناوري خاص 
تكیه گاه 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  .

- آف��ت چه��ارم اينست كه اين گون��ه پروژه ها، 
اجباراً باتوجه به نیاز تعريف نمي شوند   و علیرغم 
كار بسیار زياد   د  انشگاه ها، باز هم نیازهاي كشور 

روي میز مي ماند  .
- آفت پنجم آنست كه صنايع بند  رت مي توانند   
يك موضوع مورد   نیاز خود   را د  ر قالب پروژه هاي 
قابل انجام د  ر د  انشگاه )پايان نامه هاي تحصیلي( 
تعري��ف و د  ر د  انشگاه پیگی��ري نمايند  . و يا به 
عبارتي بتواند   فناوري ها را از جنبه هاي گوناگون 
به د  ه ها رساله د  كتري و پايان نامه ارشد  ، تقسیم 
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 مي باش��د   پاسخگوي 
هم��ه اين مشكالت است و اين آفت ها 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 
مي ش��ود  . و ايشان خود   به بررسي جامع و كامل 
موض��وع مي پرد  ازند   و ظ��رف چند   سال همه ي 
فناوري ه��ا را از ابعاد   مختلف بررسي نمود  ه و به 
يكپارچه سازي تمامي تحقیق ها اعم از رساله ها، 
پايان نامه ها و قرارد  اد  هاي صنعتي، ... مي پرد  ازند   
و ن��ه تنها پس از چند   س��ال خروجي ملموس، 
علم��ي و مورد   نیاز كش��ور د  ر د  سترس خواهد   
بود  ، بلكه باتوجه ب��ه د  انش ايجاد   شد  ه براحتي 
مي توان د  ر د  ستیابي به فناوري هاي نوظهور د  ر 

همان محورها تالش نمود  ه و نتیجه گرفت. 
به عبارت د  يگر د  رصورتیكه محوريت تحقیقات 
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 فناوري هاي مرتبط با يك فناوري 
خاص ي��ا يك موضوع خاص، به كار مي گیرند   و 
از پراكند  ه كاري جلوگیري به عمل مي آيد  . آنچه 
مسل��م است اين است كه د  ر صورت تحقیق د  ر 
هم��ه ي زمینه ها توسط يك فرد   ي��ا يك گروه، 
سطح زياد  ي از تحقیقات را با عمق كم خواهیم 
د  اشت. آنچه كه امروز د  ر جهان مي بینیم، وجود   
د  ه ها د  كتراي مهند  سي د  ر يك آزمايشگاه  ساد  ه 
بايك نوع آزمايش است ولي د  ر ايران اين رويكرد   

كمتر د  يد  ه مي شود  .
اگ��ر بخواهیم يك مثال علم��ي از اين رويكرد   
د  اشت��ه باشی��م توجه شم��ا را به مث��ال پروژه 
مخ��ازن جل��ب مي نماي��م:  اگ��ر به گ��روه يا 

همكاري با د  انشگاه ها د  ر د  ستيابي به فناوري هاي گلوگاهي و نوظهور

مهد  ي شریفي زماني*

رويكرد   موضوع محوري که د  ر د  ستور کار 
سازمان صنايع د  ريايي مي باشد   پاسخگوي 

همه اين مشكالت است و اين آفت ها را با خود   
ند  ارد  . د  ر اين رويكرد  ، يک موضوع با يک 
يا چند   استاد   يا يک د  انشگاه يا گروه علمي 

مطرح مي شود 
و ايشان خود   به بررسي جامع و کامل 

موضوع مي پرد  ازند   و ظرف چند   سال همه ي 
فناوري ها را از ابعاد   مختلف بررسي نمود  ه و 
به يكپارچه سازي تمامي تحقيق ها مي پرد  ازند 

نگاهی به فعالیت های علمی و تحقیقاتی سازمان صنایع د ریایی
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يک سيستم منسجم برای جهت گيری
مراکز تحقيقاتی و آموزشی د ريايی ند اريم

د  انشك��د  ه اي گفته ش��ود   تا پیرام��ون مخزن 
فشار50 بار ، 100 بار يا 200 بار كار كند  ، د  ر 
انتهاي اين پروژه صنعت به يك مخزن 50 بار 
، 100 بار ي��ا 200 بار د  ست پید  ا مي كند   كه 
د  ر بسیاري از موارد  ، طراحي با د  ر نظر گرفتن 
ضريب اطمینان بی��ش از حد  ، پاسخگوي نیاز 
صنعت مي شود  . حال اگر صنعت با محد  ود  يت 
وزن، تغییرات فش��ار، جنس هاي مختلف بد  نه 
، فرآيند  ه��اي جوشكاري متف��اوت و ... روبرو 
باشد   و نخواهد   تمام��ي را با باال برد  ن ضريب 
اطمینان د  ر طراحي ح��ل نمايد  ، فناوري هاي 
زياد  ي قابل بررسي مي شود   و مسائلي همچون 
جنس الكت��رود   جوش نیز  بعنوان يك گلوگاه 
مط��رح مي ش��ود   . اين د  رحالیس��ت كه اگر " 
مخازن تحت فشار " به عنوان يك موضوع براي 
د  انشگاه تعري��ف مي شد  ، پس از چند   سال نه 
 تنها بهینه ترين طراحي و ساخت د  ر د  سترس 
ب��ود   و تمام فناوري ها بصورت علمي حل شد  ه 
بود  ، بلكه مي توانستیم انتظار د  اشته باشیم كه 
از فناوري هاي جد  ي��د   از جمله كامپوزيت نیز 
بتوان به  عنوان يك نوآوري استفاد  ه كرد  . اين 
مثالي بسیار ساد  ه از لزوم جهت د  اد  ن پروژه ها 
به سمت "موضوع محوري" د  ر د  انشگاه ها 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 فناوري ه��اي نوظهور 
مربوط��ه د  ر جهان را اكتس��اب كند   و يا خود   
بصورت خالقانه با توجه به شرايط بومي كشور، 

به حل فناوري هاي گلوگاهي بپرد  ازد  .
مشكلي ك��ه د  ر اين میان وجود   د  ارد   د  ستیابي 
ب��ه اعض��اي هی��ات علم��ي است ك��ه قابلیت 
مد  يريت اينگونه پروژه ها را د  اشته باشند  . الزم 
اس��ت معاونین پژوهش��ي د  انشگاهها د  ر زمینه 
سازماند  هي تیمهاي كاري تخصصي فعال باشند   
و با ارائه كمكهاي فكري  زمینه توسعه اين نوع 

همكاري با مراكز صنعتي را توسعه د  هند  .
امید  اس��ت د  ر اي��ن مختصر، اهمی��ت موضوع 
رويك��رد  ، گوشزد   ش��د  ه باش��د  . د  ر اين مسیر 
سازمان صنايع د  رياي��ي از تمامي د  انشگاه هاي 
كشور با رويكرد   "موضوع – محوري" د  عوت به 
همكاري مي نماي��د   و اساتید   محترم كه تمايل 
ب��ه همكاري با اين سازمان را د  ارند  ، میتوانند  از 
طري��ق معاونی��ن پژوهشي و ي��ا رابطین د  فاتر 
مقی��م ود  جا د  ر د  انشگاهها با معاونت تحقیقات 
و فن��اوري سازمان صناي��ع د  ريايي – مد  يريت 

همكاريهاي علمي، تماس حاصل نمايند  .
* مد  یر همکاري هاي علمي سازمان صنایع د  ریایي

رییس پژوهشكد ه علوم و تكنولوژی زیر د ریای د انشگاه صنعتی اصفهان:

پژوهشکد ه علوم و تکنولوژی زیر د ریای د انشگاه صنعتی اصفهان از جمله مراکز علمی و 
تحقیقاتی د ر میان د انشگاه های کشور است که د ر سال های اخیر پروژه های مهمی از جمله 
ساخت د ستگاه های موج نگار را به اجرا د رآورد ه است. د کتر احمد رضا زمانی فروشانی د ر 
گفت وگو با ویژه نامه همایش، ضمن تشریح فعالیت های این پژوهشکد ه از فقد ان یک سیستم 

منسجم و یکپارچه د ر مراکز تحقیقاتی و آموزشی د ریایی سخن گفته است.

 آقای د كتر! ارزیابي جنابعالي از روند   فعالیت هاي موجود   د  ر حوزه آموزش و تحقیقات د  ریایي چیست؟ 
بویژه د  ر یک سـال گذشته، آیا شـاهد   توجه الزم به این حوزه از سوی وزارت علوم، معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری و سایر مراكز ذیربط بود  ه ایم؟
د  ر كش��ور م��ا، د  ريا و سواحل آبی كشور به منزله يك ثروت عظیم ملی هستند  . استفاد  ه از ظرفیتهای 
بسیار باالی د  ريا و همچنین تنوع و گسترد  گی حوزه ها ی مختلف علوم د  ريايی و مهند  سی د  ريا، مستلزم 
برخورد  اری از صناع د  ريايی قوی، كارشناسان متخصص و خبره و همچنین انجام تحقیقات كاربرد  ی و 
نوين همگام با پیشرفتهای بسیار سريعی است كه د  ر مقیاس جهانی د  ر حال انجام است. د  رهمین راستا 
توجه ويژه متولیان مباحث آموزش و تحقیقات د  ر مبحث د  ريا بسیار ضروری و حائز اهمیت است. د  ر سال 
گذشته با فعالیت های خوبی كه د  رمعاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،  تحقیقات و فناوری و همچنین 
حوزه معاونت علمی  و فنی رياست جمهوری صورت گرفت سعی گرد  يد   كه با تعريف طرح های كالن ملی 
فناوری د  ريايی، زمینه ها ی فعالیت منسجم تر و وسیع تر د  ر سطح د  انشگاه های كشور و مراكز تحقیقاتی 

وابسته صورت پذيرد  . 
 مهمترین چالش ها و كمبود  هایي كه د  ر حال حاضر د  ر بخش آموزش و تحقیقات د  ریایي وجود   د  ارد  ، 

چیست و د  ر جهت رفع آنها، چه اقد  اماتي مي تواند   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 كشور همخوانی ند  ارد  . تعد  اد   طرح های كالن مصوب د  ر حوزه د  ريا، 
اعتبارات پیش بینی شد  ه و مهم تر از همه اعتبارات محقق شد  ه گويای اين موضوع است. از طرف د  يگر 
نظام بررسی و تصويب طرح ها و همچنین چرخه ها ی اد  اری د  ر تأمین منابع از د  يگر مشكالت است كه 
مجريان طرح ها با آنها روبرو هستند  . همچنین با وجود   سند   توسعه آموزش عالی كشور د  ر حوزه علوم و 
فنون د  ريايی و برگزاری جلسات متوالی نظیر جلسات اتحاد  يه د  انشگاه ها و مراكز ساحلی و د  ريايی،برگزاری 
جلسات شورای پژوهش و اقیانوس شناسی كشور و همچنین كمیته ها ی مختلف ،  فقد  ان يك سیستم 
منسجم و يكپارچه د  ر جهت گیری مراكز تحقیقاتی و آموزشی د  ريايی به چشم می خورد  . اين موضوع 
بد  ين معنی است كه مراكز تحقیقاتی فعال، ناگزيرند   بصورت خود   جوش بر اساس برنامه ريزيهای د  اخلی 

خود   و بصورت سیستمهای مستقل و ناپیوسته به تعريف و انجام طرح ها و برنامه ها ی خود   بپرد  ازند  . 
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 با پایان كار د  ولت د  هم، شورایعالی صنایع د  ریایی 
گزارشـی از فعالیت های خود   را د  ر طول این د  وره 
منتشـر كرد  . ارزیابی شـما از عملکرد   این شـورا 
د  ر این مد  ت بویـژه د  ر بخش آموزش و تحقیقات 

د  ریایی چیست؟
بر اس��اس گ��زارش ارائه شد  ه توس��ط شورايعالی 
صنايع د  ريايی مشخص است كه از زمان پیشنهاد   
اليحه قانون توسع��ه و حمايت از صنايع د  ريايی، 
شكل گیری شورايعالی صنايع د  ريايی و همچنین 
تهیه آئین نامه اجراي��ی قانون توسعه و حمايت از 
صناي��ع د  ريايی زم��ان نسبتاً زي��اد  ی می گذرد   و 
د  ر همین فاصل��ه نیز كارگروهه��ای تخصصی و 
جلسات متع��د  د  ی تشكیل شد  ه است. اگرچه كه 
نتیج��ه اقد  امات فوق د  ر قالب برخی از تصمیمات 
و برنامه ريزيهای كالن بیان شد  ه اند  ، اما واقعیت 
اين است كه از نقطه نظر اجرايی، ايجاد   يك تحول 
قابل مالحظه د  ر وضعیت صند  وق، تأمین اعتبارات 
الزم، ايجاد   تمركز و هماهنگی كلی بین ارگانهای 
مختل��ف صنايع د  ريايی، تضامی��ن اجرايی و... به 
چشم نمی خورد  . به عبارت د  يگر اگرچه كه تشكیل 
شورايعالی صنايع د  ريايی و برگزاری جلسات آن به 
صورت محد  ود   به انج��ام رسید  ه است با اين حال 
از نظ��ر اجرايی ،  اثربخشی تصمیمات و برنامه ها ی 
حمايت��ی از بخشهای د  ولت��ی و خصوصی بازتاب 
قوی د  ر ح��وزه فعالیت های د  ريايی ند  اشته است. 
اين تحلیل و اين نقص فعالیت های كارگروههای 
تخصص��ی پژوهش و فناوری و همچنین كارگروه 
تخصصی آموزش، منابع انسانی و مشاغل د  ريايی 

را نیز بويژه شامل می شود  . 
 نحوه مشاركت و تعامل استاد  ان د  انشگاه و اعضاي 
هیأت هـاي علمـي د  ر فعالیت هـاي انجمن بویژه 
كمیته علمي همایش و نشریات علمي- پژوهشي 
را چگونه می بینید   و آیا انجمن توانسته بستر الزم 

برای جلب مشاركت د  انشگاهیان را فراهم سازد  ؟
انجمن د  ر حال حاضر بر اساس خط مشی خود   به 
صورت فعال د  ر صد  د   ايجاد   مشاركت و تعامل اعضای 
هیات علمی د  انشگاه ها است. انتظارات مورد   نظر را 

می توان به صورت زير برشمرد  : 
1. اختصاص نقش محوری به هركد  ام از موسسات 
پژوهش��ی و تحقیقاتی كشور براساس شايستگی و 

امكانات آنها د  ر امور پژوهشی حوزه د  ريا 
2. تعريف طرح های كالن ملی فناوری تقاضا محور 
د  ر حوزه د  ريايی د  ر سطح د  انشگاه ها و ساختارهای 

پژوهشی 
3. تسهیل و تسري��ع د  ر روند   تصويب پیشنهاد  ات 

طرح های كالن 
4. تأمین اعتبار واقعی از طرح های مصوب

 چه فعالیت هایي براي كاربرد  ي تر كرد  ن پروژه ها و 
پایان نامه هاي د  انشجویي و علمي د  اشته اید  ؟

پژوهشكد  ه علوم و فناوری د  انشگاه صنعتی اصفهان 
از مهمتري��ن ساختارهای پژوهشی كشور د  ر حوزه 

مهند  س��ی د  ري��ا و شناورهای زيرسطح��ی است. 
انجام تحقیقات كارب��رد  ی د  ر حوزه مهند  سی د  ريا، 
توسعه زمینه ها ی بین رشته ای د  ريايی و همچنین 
انج��ام آزمون ه��ا و پژوهش های تجرب��ی از جمله 
برنامه ريزی های انجام شد  ه د  ر اين پژوهشكد  ه است. 
ماهیت بین رشته ای فعالیت های انجام شد  ه از طريق 
سه گروه تخصصی ب��رق و ناوبری، مكانیك و سازه 
و مواد   باعث شد  ه است كه همكاری بسیار مناسبی 
د  ر بین ساختارهای آموزشی د  انشگاه و پژوهشكد  ه 
بوجود   آيد  . نتیجه اين همكاری تعريف و انجام پايان 
نامه ها ی د  انشجويی متناسب ب��ا طرح های جاری 
و مأموريت ه��ا ی پژوهشی پژوهشك��د  ه بود  ه است. 
عالوه بر اين وجود   امكانات آزمايشگاهی ،  كارگاه های 
ساخت و نمونه سازی باعث شد  ه كه بخوبی از طريق 
پژوهشكد  ه پشتیبانی فنی و مال��ی الزمه د  ر انجام 

پايان نامه ها ی تعريف شد  ه صورت پذيرد  . 
 مهمترین د  سـتاورد  ها و پروژه هـاي د  ریایی آن 
د  انشگاه طي سال گذشته، چه موارد  ي بود  ه است و 
نیز از چه امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی 

برخورد  ار هستید  ؟
د  ر نتیجه پیگیری های متوالی پژوهشكد  ه و همچنین 
فعالیت های گسترد  ه اعضای هیأت علمی ، كارشناسان 
پژوهشكد  ه فعالیت ها و پروژه ها ی زير د  ر سال گذشته 

به انجام رسید  ه و يا د  ر حال انجام است: 
• طرح كالن پايش و پیش بینی د  ريايی كشور)بعنوان 

مجری اصلی طرح( 
• طرح كالن بومی س��ازی فناوری های زيرسطحی 

)بعنوان د  انشگاه محوری( 
• طراحی و اجرای ROV آب عمیق 400متر 

• طراحی ROV آب عمیق 1000 متر 
• انجام آزمون های موفق عملیاتی ROV آب عمیق 

400 متر 
• انجام آزمون های موفق عملیاتی ROV آبهای كم 

عمق تا 50 متر 
• برپايی فاز اول آزمايشگاه اند  ازه گیری مشخصه ها ی 

د  ريايی 
• طراحی و ساخت بد  نه ها ی مد  والر د  و تكه بويه ها ی 

موج نگار برای اولین بار د  ر كشور 
• طراحی و ساخت مجموعه سنسورهای موج نگار 

الكترونیكی برای اولین بار د  ر كشور 
• انجام آزمون های كارخانه ای و مید  انی اولین سنسور 

موج نگار ساخت كشور 
• طراحی و ساخت اولین مجموعه هواشناسی د  ريايی 

ساخت د  اخل كشور 
• طراحی و ساخت اولین نرم افزار جامع كنترل كیفی 

د  اد  ه ها ی هواشناسی و اقیانوس شناسی كشور 
• انجام طرح جامع نقشه راه جزيره سبز سیری 

• راه اند  ازی آزمايشگاه خورد  گی سريع بتون د  ريايی 
برای اولین بار د  ر كشور 

• ترمیم كامپوزيتی پمپهای آب شور و پمپهای خاص 
سكوهای نفتی جنوب كشور 

• طراحی و ساخ��ت اولین بويه موج نگار كروی د  ر 
د  اخل كشور 

• طراحی و پیاد  ه سازی شبكه د  اد  ه برد  اری د  ريايی 
• طراحی و اجرای محفظه فشار آزمايشگاهی تا 600 

متر 
• طراحی و اجرای بازوی آزمايشگاهی قابل نصب بر 

روی آزمايشگاه حوضچه كشش 
 PMM طراح��ی و ساخت مكانی��زم اختصاصی •

حوضچه كشش برای اولین بار د  ر كشور 
• انج��ام قابل مالحظه آزمون های هید  رود  ينامیكی 
شناورهای سطحی و زيرسطحی و تهیه گزارش های 

تخصصی آزمون ها 
• طراح��ی و ساخت يك نمونه AUV با تجهیزات 

فیلم برد  اری و ارتباط بی سیم زيرآب 
• طراحی د  و نمونه بويه مهار كشتی 

• تهی��ه نرم اف��زار تخصصی تحلی��ل د  ينامیكی و 
مانیتورينگ شناور زيرسطحی 

• طراحی و ساخت سیستم IMU )سنسور حركتی 
اينرسی( برای يك AUV خاص 

• انج��ام طرح ت��وان سنجی مراك��ز و ساختارهای 
پژوهش��ی د  ر حوزه مهند  سی د  ريا و نقشه راه تهیه 

شد  ه 
• انجام طرح تحلیل ريسك د  ر يكی از پروژه ها ی مهم 

د  ريايی 
 ITTC عضويت د  ر كمیته •

 بـا توجـه بـه تأكیـد   د  ولـت جد  ید   و شـخص 
رییس جمهور بـر واگـذاری امور بـه انجمن های 
تخصصی و علمـی، چه راهکارهایی را برای ایفای 
نقش مؤثرتر انجمن های د  ریایی )از جمله انجمن 
مهند  سـی د  ریایی ایران( د  ر این زمینه پیشنهاد   

می كنید  ؟
با توجه به اعالم استفاد  ه از ظرفیت های انجمن ها ی 
تخصصی توسط رياست د  ولت يازد  هم، الزم می د  ارد   
ك��ه انجمن بیش از پیش و بطور پیوسته نسبت به 
وظاي��ف خود   د  ر چارچوب خط مشی مصوب عمل 
نمايد  . شايسته است د  ر اين چارچوب، انجمن ضمن 
تعامل نزد  يك با مسؤوالن تصمیم ساز و با پرهیز از 
شعارگرايی و با رويكرد  ی برنامه محور پیگیر مطالبات 

و خواسته ها ی جامعه د  ريايی كشور باشد  .

اگرچه تشكيل شورايعالی صنايع د  ريايی و 
برگزاری جلسات آن به صورت محد  ود   به 

انجام رسيد  ه است با اين حال از نظر اجرايی
اثربخشی تصميمات و برنامه ها ی حمايتی از 
بخشهای د  ولتی و خصوصی بازتاب قوی د  ر 

حوزه فعاليت های د  ريايی ند  اشته است
 اين تحليل و اين نقص فعاليت های 

کارگروههای تخصصی پژوهش و فناوری و 
همچنين کارگروه تخصصی آموزش، منابع 

انسانی و مشاغل د  ريايی را نيز شامل می شود 
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سقوط و رکود
این تنها کشتی عظیم مسافربری کاستاکونکوردیا 
نبود که در سال گذشته به گل نشست و 
خارج سازی آن در ماه گذشته بزرگترین 
عملیات سالویج تاریخ را شکل داد. صنعت 
حمل ونقل دریایی و به تبع آن، ساخت شناور 
همچنان دوران رکود و سقوط را می گذراند. 
گرچه پیش بینی ها و برآوردها، چشم اندازی از 
بهبود کند و تدریجی را از سال آینده میالدی 
نوید می دهد. در این بخش از ویژه نامه در قالب 
مقاالتی نگاهی داریم به این چشم انداز.



به سمت حمل و نقل دریایی پایدار
د ر آیند ه، توسعه و پیشرفت های بشر نه تنها باید  
پاسخگوی نیازهای کنونی باشد  بلکه باید  نیازهای 
نس��ل آتی را نیز پاسخگو باش��د . به عبارت د یگر، 

توسعه بشری باید  پاید ار باشد . 
سازمان ملل با ایفای نقش جهانی خود ، تالش های 
جهانی را برای عینیت بخشید ن به اید ه و مفهوم 

توسعه پاید ار هد ایت می کند .
یکی از نقاط عطف چشمگی��ر و مهم د ر رسید ن به 
توسعه پای��د ار، سال گذشته با برگ��زاری کنفرانس 
سازمان ملل د رخصوص توسع��ه پاید ار یا اصطالحا 
)Rio+20( پایه گذاری شد  که 20 سال پس از برگزاری 

اولین کنفرانس د ر همان شهر برگزار شد ه بود .
یکی از نتایج اصلی کنفرانس Rio+20 این بود  که 
کلیه کشورهای عضو ب��رای شروع فرآیند  توسعه 

پاید ار توافق نمود ند .
ب��ه همین منظور شع��ار روز جهان��ی د ریانورد ی 
س��ال 2013 »توسعه پای��د ار: نقش IMO پس از 

Rio+20« انتخاب شد .
زنجی��ره توزیع جهانی، یک��ی از عوامل اصلی د ر 
پیشرفت ه��ای آت��ی بشمار م��ی رود  و مکانیسم 
پیچید ه ای است که امکان اقتصاد  وابسته به د اخل 
ام��روز را به یک اقتصاد  جهان��ی فراهم می آورد . 
بخش د ریایی نقطه اتصال اصلی و حیاتی د ر این 

زنجیره است.
بخش حمل و نقل د ریایی 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 کنند ه ای د ر توسعه پاید ار 
محس��وب می شود  و سیستم حمل و نقل د ریایی 
باید  مطمئن شود  که توسعه د ر بخش د ریا بصورت 

پاید ار باشد . 
منظور من از توسعه پاید ار د ر صنعت کشتیرانی، 
نه تنها عملیات کشتی ها بلکه کلیه فعالیتهایی که 
برای حمایت از کشتیرانی مهم می باشند  را د ر بر 

می گیرد . فعالیتهایی نظیر راه اند ازی سیستم های 
مد یریت ترافیک د ریایی و سیستم های ارتباطات 
جهانی، بناد ر و حم��ل و نقل چند وجهی همه از 

اجزای این صنعت چند  جنبه ای می باشند .
همچنی��ن خد ماتی نظیر ساخ��ت و طبقه بند ی 
کشتی، ثبت و مد یریت کشت��ی،  سرمایه  گذاری، 
تعمیر و بازیافت کشتی،  آموزش د ریانورد ان،  همه 
از اجزای این سیستم می باشند ؛ همانطور که سایر 
عملیات مانند  خد م��ات جستجو و نجات، امنیت 
د ریانورد ی، گارد  ساحلی و موسسات مجری قوانین 
د ریانورد ی و بسیاری د یگر از اجزای آن هستند  و 
همه آنها باید  د ر تعیین و حصول به سیستم حمل 

و نقل پاید ار د ریایی نقش خود  را ایفا  نمایند .
سیستم حمل و نقل د ریایی به سه ستون توسعه 
پاید ار، یعنی اجتماعی- زیست محیطی و اقتصاد ی 
کمک می کن��د . اما سؤال اینجاس��ت که چگونه 
می توان مفهوم سیستم حمل و نقل د ریایی پاید ار 
را به یک واقعی��ت قابل لمس تبد یل کرد ؟ اولین 
گام اینست که زمینه های وسیعی که د ربرگیرند ه 
پاید ار بود ن است را تعریف و تبیین نمائیم. ایمنی، 
حفاظت محیط زیست، عملیات کارآمد ، امنیت و 
حفظ منابع از جمله حوزه هایی هستند  که باید  بر 

روی آنها تمرکز کنیم.
م��ن و همکارانم د ر د بیرخان��ه IMO، با شرکای 
صنعت د ریانورد ی و د یگ��ران د رخصوص مفهوم 
سیست��م حمل و نقل د ریایی پاید ار کار می کنیم. 
د ر روز جهان��ی د ریان��ورد ی، از کلی��ه کشورها و 
سازمان های عضو و عالقمند  د عوت می نمایم این 
موضوع را د ر قالب سمپوزیومی به بحث و گفتگو 
بگذارند . این ابتکار و پیشنهاد ، سهم من د ر جشن 

روز د ریانورد ی امسال به حساب می آید .
از آنجای��ی که سیستم حمل و نق��ل د ریایی برای 
توسعه پاید ار و رشد  آتی اقتصاد  جهانی ضروری است، 
IMO بصورت پیشگام این موضوع را از طریق وضع 
استاند ارد های جهانی مناسب، ارتقاء همکاریهای فنی 
و اتخاذ سیاستهای ضروری ملی حمل و نقل د ریایی 
و تعیین چارچوب های الزم برای یک سیستم حمل 

و نقل د ریایی پاید ار د نبال می نماید .
موضوع توسعه پاید ار، نگرانی ما را از د و جهت، هم 
د ر زمینه ظرفیت الزم برای سیستم های طبیعی 
زمین و ه��م چالش های اجتماع��ی، اقتصاد ی و 

فرهنگی که بشر با آن روبروست را بر می انگیزد .
شع��ار روز جهانی د ریانورد ی امس��ال بر اهمیت 
سیستم حم��ل و نقل د ریایی تأکی��د  می ورزد  و 
فرصت��ی را برای بحث و گفتگ��وی بیشتر د ر این 

خصوص فراهم می آورد .
)IMO(د بیرکل سازمان جهانی د ریانورد ی *

کوجی سکیمیزو*
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وضعیت فعلی و چشم انداز آینده صنایع دریایی جهان
د ر صنعت د ریایی جهان شاهد  حضور سازمان ها، مؤسسات ، انجمن ها  و نهاد های مختلفی هستیم که هر کد ام بر این صنعت اثرگذاری خاص خود  را د ارند  که فهرست 

آنها د ر جد ول همین صفحه آمد ه است.

شـرحرد یفشـرحرد یف

بناد ر1
 Port Authorities22

نیروی د ریایی
Marine Military

کشتیرانی ها 2
Shipping Lines23

سازمان های تنظیم کنند ه قوانین د ریایی
Marine Regulations Bodies

کشتی سازی ها 3
Ship Yards24

پیمانکاران تخلیه و بارگیری بناد ر
Port Stevedores

مؤسسات  رد ه بند ی4
Classification Societies25

شرکت های مشاوره د ریایی و بند ری
Marine Consultants

مؤسسات  بیمه کشتی5
 P & I clubs- Ship Insurance 26

شرکت های نفتی و گازی
Gas & Oil Companies

پورت اپراتورها6
Port Operators27

شرکت های حمل ونقل چند وجهی
Multi Modal Transport Companies

شرکت های سوخت رسانی به کشتی ها7
Ship Bunkering28

 سازند گان تجهیزات کمک عالیم د ریانورد ی
Navigations Aids Manufacturers

شرکت های تد ارکات کشتی8
Ship Chandeling29

 سازند گان قطعات ید کی کشتی ها 
Ship Spare Parts Companies

شرکت های تعمیر کنند ه کشتی ها  و خد مات فنی9
Ship Repair Companies30

مؤسسات  تحقیقاتی د ریایی و بند ری
R & D companies

شرکت های سازند ه سکوهای د ریایی10
Sea oil Rig Builders & offshore31

مؤسسات  بازرسی کاال
Survey Companies

شرکت های سازند ه کانتینر11
Container Manufacturers32

د انشگاه های د ریایی
Maritime Universities

12
Ship Owners – Ship Management

33مالکان کشتی ها  – مد یریت کشتی
نمایشگاه های د ریایی - موزه ها ی د ریایی

Marine Museum – Marine Expo

شیالت و صنایع وابسته13
Fisheries34

 نمایند گی کشتیرانی ها  و واسطه گران کشتی 
Ship Brokers & Ship Agancy

انجمن ها ی د ریایی14
Marine Institutes35

د ریانورد ان
Seafarers

شرکت های ساخت و ساز د ریایی15
Marine Contractors36

شرکت های هید روگرافی
Hydrography Companies

شرکت های الیروبی16
Dredging Companies37

شرکت های وارد  کنند ه و صاد رکنند ه کاال
 Importers & Exporters companies

شرکت های غواصی17
Diving Companies38

 سازند گان تجهیزات تخلیه و بارگیری بناد ر
Port Equipments Manufacturers

شرکت های انتشاراتی د ریایی و بند ری18
Marine & Port Publications CO39

شرکت های نجات د ریایی
Salvage Companies

اوراق کنند ه کشتی ها 19
Ship Scrap40بانکهای وام د هند ه به شرکت های کشتیرانی

Ship Financer

شرکت های لجستیکی20
Logistics Companies41فعال د ر عرصه صنایع د ریایی IT شرکت های

Maritime IT Solution Provider

ثبت کشتی21
Ship Registration42شرکت های ایمنی و امنیتی د ر صنایع د ریایی

Maritime Safety & Security Companies

بهـزاد  الصفی *

Marine Engineering
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و حال بر اساس گزارش سازمان ها و اتحاد یه ها ی 
-UNCTAD – OECD - BI  بین المللی نظیر

CO – Lloyds – Drewry  اطالع��ات بیشت��ری 
از وضعیت فعلی صنای��ع د ریایی جهان را مرور 

می کنیم:
ب��ه طور کلی تج��ارت جهانی از لح��اظ وزن به 
می��زان 89 د رص��د  و از لح��اظ ارزش به میزان 
70 د رص��د  از طریق د ریاها حمل ونقل می شود . 
د ر سال 2012 حجم تج��ارت جهانی از طریق 
د ریاها به میزان 8 میلی��ارد  و 700 میلیون تن 
کاال بود  که شام��ل 573 میلیون TEU کانتینر 
می شود  )به عبارت د یگر د ر هر ساعت 65 هزار 
کانتینر د ر بناد ر جهان د ر حال تخلیه/بارگیری 
کشتی هستند (. د ر حال حاضر حد ود ا 104 هزار 
فروند  کشتی ب��ا وزن 1 میلیارد  و 400 میلیون 
ت��ن DWT بر روی ک��ره زمین وجود  د ارد  که 
تعد اد  1/5 میلیون د ریانورد  بر روی آنها مشغول 
به فعالی��ت بود ه ولی با این ح��ال جهان شاهد  
کمبود  27 هزار نفر د ریانورد  است. همچنین د ر 
حال حاضر تع��د اد  37 میلیون د ستگاه کانتینر 
د ر سراسر جهان موجود  بود ه که 90 د رصد  آنها 
چینی هستند  د ر حالی که د ر اوایل سال 1991 
صرفا 7 میلیون کانتینر د ر جهان وجود  د اشت. 
برتری��ن بند ر کانتینری جه��ان، بند ر شانگهای 
چین با عملیات کانتین��ری 32 میلیون و 530 
ه��زار TEU است و بناد ر سنگاپور و هنگ کنگ 
رقبای اصلی آن هستن��د . بزرگترین کشورهای 
سازن��د ه کشتی نیز شامل چی��ن، کره جنوبی و 
ژاپ��ن هستند  به نحوی که سازن��د ه 94 د رصد  
کشتی ه��ای جهان هستند  د ر این راستا شرکت 
Hyundai ک��ره جنوبی به تنهای��ی سازند ه 15 

د رصد  کل کشتی ها ی جهان 
اس��ت. بزرگترین شرک��ت کشتیرانی کانتینری 
جهان نیز خط Maersk Line با د ارا بود ن 453 
فروند  کشتی کانتین��ری با ظرفیت 2 میلیون و 
100 هزار TEU کانتینر است. همچنین برترین 
 HPH پورت اپرات��ور کانتینری جه��ان شرکت
هنگ کنگ است که طی سال 2012 به میزان 
75 میلی��ون TEU کانتین��ر تخلی��ه و بارگیری 
ک��رد ه، و د ر 25 کشور جهان- 51 بند ر و 308 

اسکله فعال ب��ود ه و د ارای 30 هزار نفر پرسنل 
است.

بزرگترین کش��ور اوراق کنند ه کشتی د ر جهان 
هند وست��ان اس��ت که ب��ه تنهائ��ی 32 د رصد  
کشتی ه��ا ی جه��ان را اوراق می کند . بزرگترین 
کشور د ارند ه ناوگان کشتی د ر جهان نیز یونان 

است که 16 د رصد  ناوگان
 کشتی ه��ا ی جه��ان را د ارا اس��ت. 25 د رصد  
کانتینرهای جه��ان د ر بناد ر کشور چین تخلیه 
و بارگی��ری می شوند ، لذا چین د ر این خصوص 
رک��ورد  د ار بود ه به نحوی که بناد رش طی سال 
2012 به می��زان 138 میلی��ون TEU کانتینر 
عملی��ات تخلیه و بارگی��ری د اشته است. چین 
بعن��وان برترین کشور د ر زمین��ه ساخت بناد ر 
جد ید  و توسعه آنه��ا نیز د ر جهان شهرت د ارد  
و یک��ی از علل آن رشد  فزایند ه اقتصاد ی )بطور 
میانگی��ن 8 د رص��د ی( آن کش��ور اس��ت. این 
کش��ور به موتور اقتصاد ی جهان نیز لقب گرفته 
است. به��ره ورترین بند ر کانتین��ری جهان نیز 
بند ر شنزن چین اس��ت که هر د ستگاه گنتری 
کری��ن آن د ر ه��ر ساعت بط��ور میانگین 120 
د ستگاه کانتینر تخلیه و بارگیری می کند . چین 
بزرگتری��ن سازند ه فوالد  مورد  نی��از د ر صنایع 
کشتی س��ازی نیز است که د ر س��ال 2011 به 
میزان 630 میلیون تن فوالد  تولید  کرد . برترین 
کشور د نیا د ر زمینه ثبت کشتی د ر جهان پاناما 
اس��ت که 21 د رصد  کشتی ه��ا ی جهان د ر آن 
کشور ثبت شد ه اند . این کشور مالک مهمترین 
کانال د ریایی ساخت د ست بشر )کانال پاناما به 
طول 75 کیلومتر( نیز است. سنگاپور طی سال 
2012 بعنوان برترین کشور ارائه کنند ه سوخت 
کشتی ه��ا )Bunkering( با حج��م عملیات 33 
میلیون تن و د رآم��د  15 میلیارد  د الر شناخته 
شد . کشور قطر بعن��وان بزرگترین کشور صاد ر 
کنند ه LNG جهان با کشتی قلمد اد  می شود  و 
د انمارک نیز بزرگترین کشور د ارند ه کشتی ها ی 
کانتینری د نیا ب��ا سهم بازار 12 د رصد ی است. 
فیلیپین بزرگترین کشور تأمین کنند ه د ریانورد  
)Seafarer( است که تقریبا 330 هزار فیلیپینی 
بر روی کشتی ها ی جهان مشغول به کار هستند  

ک��ه سالیاته 7 میلی��ارد  د الر ب��رای کشورشان 
د رآمد زائ��ی د ارند . این کش��ور د ارای بیشترین 
جزیره د ر بین کشوره��ای جهان است )7100 

جزیره و 36000 کیلومتر طول سوحل(.
کش��ور آلمان نیز بعنوان بزرگترین کشور تأمین 
کنند ه منابع مالی شرکت های کشتیرانی د ر د نیا 
است ک��ه فقط یکی از بانکه��ای آن کشور طی 
س��ال 2012 به میزان 50 میلی��ون د الر وام به 
شرکت های کشتیران��ی پرد اخت کرد ه است.د ر 
ح��ال حاضر کشوره��ای فنالند ، ن��روژ و ایتالیا 
صاحب نام ترین کشورهای سازند ه کشتی ها ی 
لوک��س مساف��ری د ریایی جه��ان هستند . طی 
سالیان قبل کشورهای اسکاند یناوی سازند گان 
مط��رح کشتی ها ی LPG – LNG بود ند  ولی د ر 
حال حاضر کره جنوبی و ژاپن گوی رقابت را از 

آنها ربود ه اند .
ژاپ��ن طی س��ال 2012 بعن��وان صاح��ب نام 
ترین کشور جه��ان د ر زمینه ساخت تجهیزات 
مخابرات��ی و راد ار د ریای��ی شناخت��ه شد . ژاپن 
همچنین د ارند ه بزرگتری��ن مؤسسه رد ه بند ی 

کشتی ها د ر جهان است.
طی سال 2012 جمهوری اسالمی ایران بعنوان 
سومین صاد رکنند ه سنگ آهن جهان با کشتی 
معرفی شد . د ر این خصوص کشورهای استرالیا 
و برزی��ل رتبه ه��ا ی اول و د وم جهان��ی را د ارا 
هستن��د . ایران همچنین د ارند ه سومین شرکت 
برتر کشتیرانی ملی نفتکش جهان است )با د ارا 
ب��ود ن حد ود ا 150 فرون��د  کشتی نفتکش(. د ر 
حال حاضر تع��د اد  130 سکوی نفتی د ر خلیج 
فارس وجود  د اشته و روزانه د ر حد ود  18 میلیون 
بشکه نفت خ��ام از تنگه هرمز بعن��وان شاهراه 
ترانزی��ت انرژی جهان عب��ور می کند . انگلستان 
بعنوان مهمترین کشور د ریایی جهانی با سابقه 
کهن معروف بود ه و پایه گذار بیمه د ریایی است. 
د ر سال 2012 بند ر رترد ام هلند  بعنوان برترین 
بن��د ر جه��ان د ر زمینه رعای��ت مسائل محیط 
زیستی )بند ر سبز( قلم��د اد  شد . طوالنی ترین 
پل د ریایی جهان د ر سال 2012 د ر کشور چین 
به طول 36 کیلومتر و با هزینه 2 میلیارد  و 300 
میلیون د الر افتتاح شد . د ر حال حاضر ظرفیت 

200720082009201020112012میانگین 1991-2004سال
GDP 2.7 د رصد 3.1 د رصد 3.9 د رصد 2.1 د رصد 1.7 د رصد 4 د رصد 2.9 د رصد

19701980199020002006200720082009201020112012سال
 میزان تجارت د ریایی
25663704400859847700809482297858840885208700 بین المللی )میلیون تن(

ب��ا توج��ه به اینکه عوامل اقتصاد ی تاثیر مستقیم و به سزایی ب��ر این صنعت د ارند ، ابتد ا رشد  اقتصاد ی جهان طی سال های اخی��ر را د ر جد ول زیر مرور 
می کنیم:

و د ر اد امه نگاهی به رشد  تجارت د ریایی طی 40 سال اخیر د اریم:

صفحه 100شماره 111/ آبان  مـاه 1392



 TEU 18000 بزرگترین کشتی کانتینری جهان
کانتینر، بزرگترین کشتی مسافری جهان 9000 
نفر، بزرگترین کشتی فله بر جهان 400 هزار تن، 
بزرگترین کشتی RO-RO جهان 7000 د ستگاه 
خ��ود رو و بزرگترین کشتی نفتکش جهان 564 

هزار تن است.
چشم اند از آیند ه صنایع د ریایی جهان: 

- ب��ازار صنع��ت کشتیرانی که از س��ال 2008 
تاکن��ون د ر رک��ود  به سر می ب��رد  شاید  از سال 
2015 رون��د  تد ریج��ی بهب��ود  را تجربه کند . 
گرچه بهب��ود  بازار صنع��ت کشتیرانی د ر چند  
سال اخیر به د لیل رکود  اقتصاد ی جهانی د شوار 
به نظر می رسد  با ای��ن حال فعاالن این صنعت 
امید وارن��د  این بازار به تد ریج از رکود  خارج و با 
رش��د  مواجه شود . الزم به ذک��ر است بر اساس 
گ��زارش موسس��ه  Braemar پیش بین��ی شد ه 
 TEU د ر س��ال 2013 ب��ه می��زان 1/7 میلیون
کشتی جد ید  کانتینری وارد  عرصه حمل ونقل 
د ریای��ی گرد د  که یک رکورد  محسوب می شود .
این موضوع باع��ث می شود  کشتی ها ی فرسود ه 
و غی��ر اقتص��اد ی بیشتری به سایته��ای اوراق 
کشتی روانه گرد ند . جهت اطالع د ر سال 2012 
به میزان 30 میلی��ون DWT کشتی اوراق شد . 
پیش بینی شد ه تا سال 2020 نرخ ساالنه اوراق 
سازی کشتی ها ی فله بطور میانگین 2/8 د رصد  

و برای کشتی ها ی نفتکش 1/4 د رصد  باشد .
- با توجه به هزینه باالی سوخت ها ی فسیلی که 
د ر حاضر هر تن نفت ک��وره د ر بازار جهانی د ر 
حد ود  750 د الر بود ه و هزینه سوخت کشتی که 
تقریبا 60 د رصد  هزینه ها ی عملیاتی کشتی ها را 
شامل می ش��ود ، صنعت د ریایی جهان به د نبال 
تأمین سایر منابع ان��رژی جهت کشتی ها  است 
که بعنوان نمونه می توان به ساخت اولین کشتی 
تمام برقی جهان به نام Zero Cat 120 به طول 
80 مت��ر اشاره کرد  که توسط نروژ ساخته شد ه 
و د ر سال 2015 آغاز به کار خواهد  کرد . قیمت 
این کشتی که ظرفیت حمل 120 خود رو و 360 
نفر مسافر را د ارد  برابر با 51 میلیون یورو بود ه و 
شارژ باطری ها ی آن صرفا 10 د قیقه زمان می برد . 
همچنی��ن می توان به ساخت اولین کشتی تمام 
هیبری��د ی جهان به ن��ام Viking Lady اشاره 
کرد  ک��ه توسط نروژ ساخت��ه و توسط مؤسسه 
رد ه بند ی DNV نیز تایید  شد ه و د ر اواخر سال 
2013 آغاز به کار خواهد  کرد . بزرگترین کشتی 
مساف��ری جهان که با سوخ��ت گاز )LNG( کار 
می کند  نیز د ر ابتد ای سال 2013 فعالیت خود  
را آغاز ک��رد . این کشتی که Viking Grace نام 
د ارد  با هزین��ه 240 میلیون یرو توسط شرکت 
کشتی س��ازی STX فنالن��د  ساخته شد ه است. 
ساخ��ت کشتی ها ی اتمی که به جای استفاد ه از 
سوخت ها ی فسیلی آلود ه کنند ه محیط زیست از 

سوخت هسته ای استفاد ه کند  از د یگر تحوالت 
 Eco آیند ه است. ظهور کشتی ه��ا ی موسوم به
Ship ک��ه انرژی محرکه این نوع شناورها بجای 
سوخت فسیلی عمد تا ب��رق، انرژی باد  و انرژی 
خورشید ی است نی��ز از جمله تحوالت صنعت 

د ریانورد ی د ر سال های آتی است.
-Sustai (  - موضوع بسیار مهم »توسعه پاید ار«
able Development( د ر آین��د ه نی��ز با شد ت 
بیشتری د ر صنای��ع د ریایی اد امه خواهد  یافت. 
»توسعه پاید ار« هنگامی  به وجود  می آید  که د ر 
کن��ار توجه به مسائل اقتص��اد ی، کسب سود  و 
د رآمد ، د ولتها، سازمان ه��ا، شرکت ها و... توجه 
جد ی ب��ه اثر فعالیتش��ان به جامع��ه و محیط 
زیست د اشت��ه باشد  و فقط به فک��ر سود  خود  
نباشند . چالش هایی نظی��ر ایجاد  حفره د ر الیه 
اوزون، گرم شد ن زمین، آب شد ن یخ ها ی قطب 
شمال، آتش سوزی ها ی متعد د  جنگلها و د شت ها  
و... باعث شد  تا 20 سال پیش کشورهای جهان 
د ر اجالس محی��ط زیستی برزیل شرکت کرد ه 
و توافقات��ی را جهت کاهش اثرات منفی اقتصاد  
جهان��ی بر محیط زیست بعم��ل آورند . حال د ر 
س��ال 2013 سازمان جهان��ی د ریانورد ی شعار 
خ��ود  را »توسع��ه پای��د ار؛ مشارک��ت سازمان 

بین المللی د ریانورد ی فرات��ر از توافقات محیط 
زیستی 20 سال قب��ل د ر برزیل« تد وین کرد ه 
و از جامع��ه د ریایی جهان خواست��ه تا موضوع 
محیط زیس��ت را با اهمیت بیشت��ری پیگیری 
نمایند . الزم به ذکر است IMO کنوانسیون ها یی 
 MARPOL - DSC - INTRAVATION - نظیر
OPRC - COLREG و... را د ر ای��ن خصوص به 

تصویب رساند ه و به اجرا گذاشته است.
- ام��روزه 72 د رص��د  از سفارش��ات ساخ��ت 
کشتی ه��ا ی فراساحلی مربوط ب��ه کشتی ها ی 

FPSO/FSO و حفاری 
اس��ت د ر حالی ک��ه این رق��م د ر د سامبر سال 
2011 ب��ه میزان 51 د رصد  بود . د ر حال حاضر 
بزرگترین کشتی پاالیشگاهی جهان )FPSO( به 
ن��ام Kizomba د ر آب های د ریای آتالنتیک د ر 
-Ex  سواحل کشور آنگوال توسط شرکت نفتی
onmobil د ر ح��ال فعالیت اس��ت. ظرفیت این 
غول 285 متری برابر با 2.2 میلیون بشکه نفت 

بود ه و قیمت آن 800 میلیون د الر است.
- همچنین بزرگترین سازه د ریایی جهان به نام 
Prelude FLNG د ر تابستان سال 1392 توسط 
شرکت کشتی س��ازی سامسونگ ک��ره جنوبی 
عملیات ساخت آن آغاز شد . این سازه 600 هزار 
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تنی حد ود  نیم کیلومتر طول خواهد  د اشت که از 
طول چهار زمین فوتبال بیشتر است. برجک 93 
متری پهلوگیری این سازه شناور د ر د بی ساخته 
می ش��ود  و قرار است د ر 5 قسمت به شیپ یارد  
ک��ره ای منتقل شود . این شناور نخستین شناور 

مایع سازی گاز جهان نیز به شمار می آید .
- پ��س از ساخ��ت موفقیت آمی��ز کشتی ه��ا ی 
کانتین��ری TEU 18000، طراح��ی کشتی ها ی 
موس��وم ب��ه Malacamax توس��ط کره ای ها  به 
نمایش گذاشته شد ه که ظرفیت حمل 35000 
د ستگاه کانتین��ر را د ارا هستند . جهان هنوز د ر 
خصوص ساخت چنین کشتی های غول پیکری 

تصمیم نگرفته است.
- ب��ا توجه به گران ش��د ن تد ریجی قیمت نفت 
د ر بازارهای جهانی، مد تی است که شرکت های 
نفتی به سمت استخ��راج نفت و گاز از آب های 
عمیق روی آورد ه اند  و به نظر می رسد  این روند  

د ر آتی با شد ت بیشتری اد امه یابد .
- د ر حال حاضر تعد اد  100 آکاد می د ریایی د ر 
فیلیپین وج��ود  د ارد  که سالیانه 40 هزار نفر از 
آنها فارغ التحصیل و روانه کار بر روی کشتی ها 
می گرد ن��د . د ولت آن کشور قصد  د ارد  با توسعه 
د انشگاه ها و آکاد می های د ریایی شاهد  آن باشد  
ک��ه تا س��ال 2016 ب��ه می��زان 50 د رصد  کل 

د ریانورد ان جهان فیلیپینی باشند .
- BIMCO پیش بینی کرد ه صنعت کشتی سازی 
طی سالیان آتی همچنان تحت فشار تورم ناشی 
از مازاد  ظرفیت حمل )تعد اد  کشتی ها ی ساخته 
شد ه ( باشد . الزم به ذکر است بیشترین رکورد  

عرضه کشتی د ر جهان طی یک سال مربوط به 
سال 2010 است که تعد اد  3748 فروند  کشتی 
جد ید  با 96 میلیون تن GT د ر سال مذکور وارد  
چرخ��ه حمل ونقل د ریایی ش��د  و به یکباره 12 

د رصد  ظرفیت کشتی جهان را افزایش د اد .
- ب��ا توجه به ظه��ور کشتی ه��ا ی کانتینری با 
ظرفی��ت 16 ال��ی 18 ه��زار TEU د ر صنع��ت 
حمل ونقل د ریای��ی، بناد ر نیز سع��ی می کنند  
زیرساخت ه��ا ی بند ری را به نحوی فراهم آورند  
تا بتوانند  چنی��ن کشتی ها یی را پهلو د هند . لذا 
ساخ��ت ترمینال ها ی کانتینری با اسکله ها ی به 
عمق 18 متر د ر بناد ر معتبر جهان روند  شتابانی 
به خود  گرفته چرا که د ر غیر این صورت بناد ر از 
صحنه رقابت بین المللی د ر آیند ه حذف خواهند  
ش��د . الزم به ذکر است براساس گزارش شرکت 
مش��اوره ای OSC بناد ر کشوره��ای خاورمیانه 
و جن��وب آسیا د ر حال هزین��ه کرد ن مبلغ 46 
میلیارد  د الر جهت طرح ها ی توسعه خود  تا سال 

2015 هستند .
- ب��ا توج��ه ب��ه الزم االجرا ش��د ن کنوانسیون 
 Maritime Labor Convention ک��ار د ریای��ی
MLC(( از تاری��خ 20 آگوس��ت سال 2013 که 
د ر آن حق��وق د ریان��ورد ان به صراحت ذکر و از 
مالکی��ن کشتی ه��ا خواسته شد ه ب��ه آن عمل 
کرد ه و مقام��ات بند ری نیز با انج��ام بازد ید  از 
کشتی ها  ب��ه نحوه اجرای آن نظارت می نمایند ، 
پیش بین��ی می شود  رضایتمن��د ی بیشتری د ر 
جامعه د ریانورد ان جهان که شامل 1/5 میلیون 
د ریانورد  است به بوجود  آمد ه و شرایط کاری آنها 

بهبود  یابد . این کنوانسیون به طور غیرمستقیم 
باعث جذب بیشتر جوانان به صنعت د ریانورد ی 

نیز می شود .
- ط��رح توسعه و افزایش عم��ق کانال پاناما د ر 
س��ال 2014 به پای��ان خواهد  رسی��د . د ر این 
صورت کشتی های کانتینری با ظرفیت 12600 

TEU قاد ر به گذر از آن خواهند  بود .
 Costa عملیات شناورس��ازی کشتی مسافری -
Concordia که د ر ژانویه سال 2012 د ر سواحل 
جزیره گیلیو ایتالیا به حالت نیمه غرق د رآمد  د ر 
شهریور س��ال 1392 آغاز شد . پیش بینی شد ه 
هزین��ه Salvage ای��ن کشتی د ر ح��د ود  600 
میلی��ون د الر هزینه د ربرد اشت��ه باشد . با توجه 
ب��ه قیمت کشت��ی که د ر ح��د ود  500 میلیون 
د الر بود  متوجه می شویم اشتباه، غفلت و سهل 
انگ��اری یک کاپیتان کشتی هزین��ه ای برابر با 
1 میلی��ارد  و 100 میلی��ون د الر به همراه جان 
باختن 37 نفر را د ر پی د اشته است. از این رو به 
 STCW اهمیت شغل د ریانورد ی – کنوانسیون
2010 و... بیشت��ر واقف می گرد یم. الزم به ذکر 
است کشورها صرفا تا سال 2017 فرصت د ارند  
 STCW تا تمامی مق��ررات و الزامات کنوانسیون

2010 را اجرائی نمایند .
- اتحاد ی��ه اروپا با اج��رای برنامه ها ی متنوع و 
سیاست های تشویقی قص��د  د ارد  به میزان 60 
د رصد  از کربن تولید  شد ه توسط د ود  کشتی ها 
ت��ا سال 2050 را کاهش د هد . همچنین اجرای 
د قیق کنوانسیون MARPOL از سال 2015 د ر 
منطق��ه )Area Emission Control( ECO که 
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شام��ل د ریای بالتیک، د ری��ای شمال، آمریکا و 
کاناد ا است الزم االجرا می شود . این کنوانسیون 
د ر سال 2025 د ر ک��ل جهان اجرائی می شود . 
همچنین کش��ور هلند  د ر حال ساخت ترمینال 
کانتینری جد ی��د ی با ن��ام Maasvlakte II د ر 
بن��د ر رترد ام با ظرفیت 2/7 میلیون TEU است 
که تمام تجهیزات آن اتوماتیک و بد ون مصرف 
ان��رژی فسیلی ب��ود ه و بد ین وسیل��ه تولید  گاز 
کربنیک آن صف��ر است. این ترمینال جد ید  د ر 
سال 2014 به بهره برد اری خواهد  رسید . الزم به 
 Green( ذکر است بند ر رترد ام بعنوان بند ر سبز

Port( طی سالیان اخیر معرفی شد ه است.
- ترمین��ال اپرات��ور APM مرس��ک برنام��ه ای 
را تد وی��ن ک��رد ه که تا س��ال 2020 تولید  گاز 
کربنی��ک ناش��ی از عملیات تخلی��ه و بارگیری 
کانتینر د ر ترمینال های کانتینری تحت پوشش 
به میزان 25 د رصد  به ازای هر د ستگاه کانتینر 
کاهش یافت��ه و بد ین وسیله فعالیتش کمترین 

آسیب را به محیط زیست وارد  کند .
- از ابتد ای سال 2013 کشتی های تازه ساخت 
-EEDI )Energy E  موظ��ف به د اشتن سیستم
ficiency Design Index( هستن��د  بد ین معنی 
که میزان مصرف انرژی کشتی ها و مبحث مهم 
کارایی آنها د ر د نی��ای حاضر از اهمیت خاصی 

برخورد ار است.
-E (  - مبحث مه��م افزایش بهره وری و کارائی
ficiency( د ر بناد ر نی��ز د ر آیند ه اد امه خواهد  
د اش��ت. براساس تحقیق��ی که اخی��را سازمان 
همکاری اقتص��اد ی و توسع��ه )OECD( انجام 
د اد ه، افزای��ش د و برابری کارآی��ی د ر بناد ر د و 
کش��ور عضو اتحاد ی��ه اروپا باع��ث می شود  33 
د رصد  بر حج��م تجارت د ریای��ی آن د و کشور 

افزود ه شود .
- مالکی��ت و مد یری��ت مؤسس��ات رد ه بن��د ی 
د ر  کل��ی  بط��ور   )Classification Societies(
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 2012 امارات متحد ه 
عرب��ی با توجه به ت��رد د  سالیانه 50 هزار فروند  
شن��اور از خلیج فارس و ب��ازار پررونق و جهت 
تأئید  مسائل فنی و صد ور گواهینامه ها ی ایمنی 
کشتی ها تصمیم گرف��ت تا با همکاری مؤسسه 
رد ه بند ی RINA ایتالیا )بعنوان نهمین مؤسسه 
رد ه بند ی جهان(، مؤسسه رد ه بند ی Tasneef را 
ایجاد  کند . برنامه این شرکت بازرسی ها ی فنی 
44 فروند  کشتی د ر حال ساخت و بهره برد اری 
طی س��ال 2013 است. راه اند ازی این مؤسسه 
رد ه بند ی نش��ان از بلند  پ��روازی آن کشور د ر 

توسعه صنایع د ریایی است.
- د ر حال حاض��ر لوکس ترین کشتی مسافری 
جه��ان ب��ه ن��ام Oasis of The Sea با ظرفیت 

9000 نفر مساف��ر و ساخته شد ه توسط کشور 
فنالن��د  مشغول ب��ه فعالیت اس��ت ولی شرکت 
سامسونگ ک��ره جنوبی د ر سال 2009 ساخت 
بزرگترین و لوکس ترین کشتی مسافری جهان 
را با استاند ارد های هت��ل 7 ستاره آغاز کرد  که 
پیش بینی می شود  د ر سال 2014 به بهره برد اری 
برسد . این کشتی که با هزینه یک میلیارد  و 100 
میلی��ون د الر د ر حال ساخت اس��ت 296 متر 
طول د اشته و ظرفیت ناخالص آن 108000 تن 
 Oasis of اس��ت. نکته جالب توجه اینکه کشتی
The Sea را فنالند ی ها  د ر سال 2005 با هزینه 
4 میلی��ارد  یورو ساخت��ه د ر صورتی که کشتی 
Utopia کره جنوب��ی د ر سال 2013 هزینه ای 
بال��غ بر 1 میلیارد  و 100 میلیون د الر به همراه 
خواه��د  د اشت که ب��ه مراتب کمت��ر از کشتی 
ساخت��ه شد ه توس��ط اروپائی ها  اس��ت. با توجه 
ب��ه اینکه کشورهائی نظیر ک��ره جنوبی و ژاپن، 
کشتی ها را با هزینه به مراتب کمتری می سازند  
باعث ش��د ه که طی سالیان اخیر گوی رقابت را 
از کشتی سازی ه��ا ی اروپائی بربایند . مثال د یگر 
ساخت کشتی Emma Mearsk بعنوان بزرگترین 
کشتی کانتینری جه��ان د ر سال 2005 توسط 
شیپ یارد  Odense د انمارک انجام پذیرفت ولی 
د ر سال 2010 شرکت مرسک سفارش ساخت 
20 فروند  کشتی TEU 18000 کانتینری را به 

شرکت Daewoo کره جنوبی واگذار کرد .
- استفاد ه فراگیر IT د رصنعت د ریایی جهان د ر 
آیند ه روند  رو به رشد ی خواهد  د اشت. )مباحثی 

نظیر E-shipping ( و امثالهم.
- ب��ا توجه به مزایای حمل ونق��ل کاال از طریق 
رود خانه ه��ا  و کانال ها ی آبی ک��ه با بارج و سایر 
 Short شناورهای کم عمق انجام می پذیرد  و به
Sea Shipping مع��روف اس��ت، د ول��ت چین با 
تد وین استراتژی مد ونی د ر این راستا قصد  د ارد  
حجم کااله��ای جابجاشد ه از این طریق را به 3 

میلیارد  تن د ر سال 2020 افزایش د هد .
- د ر خص��وص تجهی��زات د ریان��ورد ی هر روز 
شاهد  اختراع و تولید  سیستم و قطعات جد ید ی 
هستیم که قطعا این روند  د ر آیند ه نیز به رشد  
شتاب��ان خود  اد امه خواهد  د اد  که بعنوان نمونه 

به 6 مثال اشاره می شود :
• نقشه خوانی و تعیین مسیر د ریانورد ی کشتی ها  
بوسیله نقشه ه��ا ی د ریایی انجام می پذیرد . ولی 
-ECDIS )Ele  چن��د  سالی است که سیست��م
tronic Chart Display & Information Sys-

tem( پ��ا به عرصه ظه��ور گذاشته و د ریانورد ان 
از طریق چارت های الکترونیکی و بر روی صفحه 
مانیتور مسی��ر د ریانورد یشان مشخص می شود  
که با د قت و سهولت بیشتری د ر کمترین زمان 

انجام می پذیرد .
• برج ه��ا ی مراقب��ت د ر بناد ر به م��رور حذف و 

 VTS )Vessel سیستم مد یریت ترافیک کشتی
Traffic System(  بر پای��ه راد ارهای مخابراتی 

بصورت گسترد ه مورد  استفاد ه قرار می گیرد .
• بستن کشتی ها  با طناب به اسکله به مرور زمان 
-Automa  به روش سنتی تبد یل شد ه و کاربرد 
ed Ship Mooring System ک��ه د ر آن کشتی 
بوسیله سیستم مکش خال مغناطیسی به اسکله 
پهلو گیری می ش��ود ، افزایش خواهد  یافت. این 

روش ایمن تر، با صرفه تر و سریع تر است
 G- Engine عرض��ه موتور کشتی تحت عنوان •
که نسبت ب��ه موتورهای معمولی ب��ه میزان 7 
د رصد  کمت��ر سوخت ک��رد ه و بالتبع 7 د رصد  
نیز گازکربنیک کمتری ساطع می کند ، فراگیرتر 

خواهد  شد .
• د ر آین��د ه شاه��د  بکارگی��ری گست��رد ه ت��ر 
 AMP و یا Cold Ironing سیستمی تحت عنوان
Alternative Maritime Power(( خواهی��م بود  
ک��ه طی م��د ت توقف کشت��ی د ر اسکله نیازی 
به روشن ب��ود ن موتور کشتی جهت تامین برق 
شناور ناس��ت. با استفاد ه از ای��ن سیستم تمام 
ژنراتورها و موتورهای کشتی طی مد ت توقف د ر 
کنار اسکله خاموش و از سیستم الکتریسیته که 
بند ر به کشتی ارایه می کند ، استفاد ه خواهد  کرد  
که باعث حفظ بیشتر محیط زیست می شود . این 
سیستم که ب��ه Shore Connection نیز معروف 
است د ر حال حاضر استفاد ه شد ه ولی پیش بینی 

می شود  د رآیند ه به صورت فراگیر د راید .
• مهند سی��ن ب��ا طراحی ها ی جد ی��د  موفق به 
ساخ��ت پروانه ها ی کشتی شد ه اند  که از حالت 
هید رود ینامیک��ی بیشت��ری برخ��ورد ار بود ه و 
باع��ث مصرف کمتر سوخت به میزان 5 الی 15 

د رصد ی کشتی می شود .
- د ه ه��ا  نکت��ه د یگ��ر د ر خص��وص چشم اند از 
آین��د ه صنایع د ریایی جهان وج��ود  د ارد  که به 
لح��اظ طوالنی شد ن مقاله به ناچ��ار آن از آنها 
چشم پوشی ک��رد ه؛ ولی توجه عالق��ه مند ان و 
د ست اند رک��اران صنعت د ریای��ی را به تحقیق 

بیشتر جلب می نمایم.

* د انشجوی د کترای
حمل ونقل و مد یریت د ریایی
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تاریخچه
کار  بین الملل��ی  سازم��ان 
 1919 س��ال  د ر   )ILO(
بعنوان یک��ی از آژانس های 
برای  کشوره��ا«  »اتحاد یه 
ارتق��اء شرای��ط کارگ��ران 
د ر سراسر جه��ان فعالیت 
رسمی خ��ود  را آغاز کرد . پ��س از تأسیس سازمان 
ملل متح��د  د ر سال 1945، سازم��ان بین المللی 
کار بعنوان یکی از آژانس ه��ای اصلی آن سازمان 
ب��ا 185 عضو از 193 عض��و سازمان ملل، تاکنون 
189 کنوانسیون تد وین کرد ه که برای کشورهای 
عضوی که به آنها ملحق شد ه اند ، الزم االجراست. تا 
س��ال 2001 میالد ی این سازمان 39 کنوانسیون 
د رخص��وص شرای��ط استخ��د ام، ک��ار و زند گی 
د ریانورد ان تد وی��ن و تصویب کرد ه بود  که تعد اد  
معد ود ی از کشورهای عضو به هر یک از آنها ملحق 

شد ه و لذا برای آنها الزم االجرا بود ه است. 
بد ی��ن لحاظ ب��ا توجه ب��ه محد ود ی��ت استقبال 
 ،ILO کشوره��ای عضو از مقاوله نامه ه��ای مصوب
 Joint Maritime  د ر س��ال 2001 و ب��ا پیشنه��اد
Commission )JMC( ک��ه یک��ی از بازوه��ای 
مشورت��ی ILO د ر امور د ریان��ورد ان است، اتخاذ 
راهک��اری برای تشویق کلیه کشورهای عضو برای 
اتخ��اذ استاند ارد های مناسبی ب��رای ارتقاء روش 
استخد ام، کار و زند گی د ریانورد ان د ر زمان اشتغال 
مورد  تایید  واقع شد  که نهایتا پس از حد ود  4 سال 
بررسی و با تلفیق 37 کنوانسیون از 39 کنوانسیون 
مربوط به د ریانورد ان )به جز کنوانسیون های 98 و 
 Maritime 108(، »مقاوله نامه ک��ار د ریایی« یا
 2006 فوری��ه   7 د ر    Labor Convention
میالد ی د ر 94 مین کنوانسیون بین المللی کار به 

تصویب رسید .
شایان ذکر است ک��ه د ر رأی گیری نهایی از 314 
نمایند گ��ان حاضر د ولت ها، کارفرمایان و کارگران 
کشورهای عضو، این مقاوله نامه با قاطعیت مطلق 
314 رأی مثب��ت و بعن��وان چهارمین رکن اصلی 
 SOLAS،  MAR قوانین بین المللی د ریایی پس از
POL و STCW ب��ه تصویب رسید . این مقاوله نامه 
ک��ه از 16 م��اد ه )Article(، 5 فص��ل )Title( و 
22 مق��رره )Regulation( تشکیل شد ه منحصرا 
استاند ارد های مشخصی را ب��رای استخد ام، کار و 
شرایط زند گی د ریان��ورد ان شاغل د ر کشتی های 

تجاری تعریف می کند .

رئوس مواد  16 گانه مقاوله نامه

م��اد ه 1(  کشورهایی که به مقاوله نامه کار د ریایی 
ملح��ق می شوند  متعه��د  می گرد ند  کلی��ه مفاد  
مقاوله نامه را به شرحی که ذیل ماد ه 6 آمد ه است، 

اجرا کنند .
م��اد ه 2(  عطف به مفاد  این ماد ه کلیه د ریانورد ان 
شاغل د ر کشتی های تجاری به غیر از کشتی های 
ماهیگیری، لنج ها و شناورهای مشابه، و کشتی های 

نظامی، مشمول این مقاوله نامه هستند . 
م��اد ه 3(  کشورهای عضو می باید  نسبت به وضع 
یا اص��الح قوانین خود  برای حص��ول اطمینان از 
»آزاد ی د ریان��ورد ان د ر برخورد اری از پیمان های 
جمعی«، »جلوگیری از کار اجباری«، »ممنوعیت 
کار کود کان«، و »جلوگیری از تبعیض د ر استخد ام 

و اشتغال د ریانورد ان« اقد ام کنند .
ماد ه 4( ه��ر د ریانورد ی بای��د  از »محیطی ایمن 
برای ک��ار«، »شرایطی عاد النه ب��رای استخد ام«، 
»شرای��ط مناسب کار و زند گی د ر زمان اشتغال«، 
و »مراقبت ه��ای پزشکی، امکانات رفاهی و تأمین 
اجتماعی« برخ��ورد ار باشد . استاند ارد های مند رج 
د ر مقاوله نامه کار د ریایی را می توان از طریق»وضع 
و ی��ا اص��الح قوانین و مق��ررات مل��ی«، »تد وین 
پیمان های جمع��ی مرتبط«، و یا »د ر عمل« اجرا 

کرد .
م��اد ه 5(  کشوره��ای عض��و مسئ��ول طراح��ی 
نظامی ب��رای نظارت بر اج��رای استاند ارد های این 
مقاوله نام��ه د ر کشتی ها، ص��د ور گواهینامه های 
مرتبط ب��ه کشتی های تحت پرچ��م خود  و وضع 
اقد ام��ات تنبیه��ی برای ع��د م رعایت مف��اد  این 
مقاوله نام��ه هستن��د . بع��الوه کشوره��ای عضو 
می توانند  برای حصول اطمینان از رعایت مفاد  این 
مقاوله نامه کلیه کشتی های مشمول این مقاوله نامه 
را ک��ه د ر بناد ر آنها پهل��و می گیرند  مورد  بازرسی 
ق��رار د اد ه و د ر صورت عد م رعایت استاند ارد های 
مقاوله نامه نسبت به اجرای اقد امات تنبیهی اقد ام 
کنند ، »حتی اگر کشور صاحب پرچم آن کشتی به 

مقاوله نامه ملحق نشد ه باشد «.
ماد ه 6(  رعایت مواد  16 گانه و بخش A مقرره های 
 B مقاوله نام��ه اجباری است. رعای��ت مفاد  بخش
مقرره اختیاری است اگرچه رعایت آنها قویا توصیه 

می شود .
م��اد ه 7(  هرگون��ه تغییر، تفسیر و ی��ا معافیت از 
اجرای مفاد  این مقاوله نامه د ر کشورهای عضو باید  
پس از مشورت با انجمن های د ریانورد ان و مالکین 

کشتی انجام شود .
ماد ه 8(  رعایت مفاد  مقاوله نامه کار د ریایی 12 ماه 
پس از ثبت د رخواس��ت الحاق هر کشور برای آن 

کشور الزم االجراست.
ماد ه 9(  د رص��ورت عد م تمایل به اد امه عضویت، 
کشورهای عضو می توانند  10 سال پس از الزم االجرا 
شد ن این مقاوله نامه د رخواست لغو عضویت خود  

را ارائه د هند .
ماد ه 10( این ماد ه فهرست 37 کنوانسیون سازمان 
بین الملل��ی ک��ار د ر خصوص وضعی��ت استخد ام 
و اشتغ��ال د ریان��ورد ان است ک��ه از تجمیع آنها 

مقاوله نامه کار د ریایی تد وین شد ه است.
ماد ه 11( د بیرکل سازمان بین المللی کار مسؤول 
اطالع رسانی به کشورهای عضو د ر خصوص الحاق 
کشوره��ای عضو و یا لغو الحاق کشورهای عضو به 

مقاوله نامه د ریایی است.
م��اد ه 12( کلی��ه اطالع��ات الح��اق کشوره��ا به 
مقاوله نام��ه کار د ریایی به د بیرک��ل سازمان ملل 

متحد  ارائه خواهد  شد .
ماد ه 13( اج��رای مقاوله نامه ک��ار د ریایی توسط 
کمیته ای سه جانبه متشک��ل از د و نفر نمایند ه از 
د ولت های کشورهای��ی که به آن ملحق شد ه اند  و 
نمایند گان مالکان کشتی و د ریانورد ان به انتخاب 
هیأت حاکمه سازمان بین المللی کار، پایش خواهد  

شد .
ماد ه 14( هرگونه اصالحیه یا ترمیم مفاد  مقاوله نامه 
پ��س از تأیید  حد اقل 30 کشور عضو با 33 د رصد  

تناژ جهانی، الزم االجرا خواهد  بود .
م��اد ه 15( شرای��ط د یگری ب��رای ترمی��م مفاد  
مقرره ه��ای مقاوله نامه د ر این م��اد ه ترسیم شد ه 

است.
ماد ه 16( نسخه های اصل��ی این مقاوله نامه به د و 

زبان انگلیسی و فرانسوی تهیه شد ه است.

اصول مقرره های مقاوله نامه
فصل اول

مقرره 1.1( حد اقل سن: عطف به مفاد  این مقرره 
استخ��د ام افراد  زیر 16 سال ب��رای کار د ر کشتی 
و اشتغال به کار اف��راد  زیر 18 سال برای کارهای 

شبانه د ر کشتی ممنوع است.
مق��رره 1.2( شرایط احراز سالم��ت د ریانورد ان و 
نح��وه صد ورگواهی سالمت: ه��ر شخصی قبل از 
اشتغال به کار د ر کشت��ی باید  د ارای یک گواهی 
سالمت باشد . گواهی سالمت مذکور باید  حاکی از 
توانای��ی د ریانورد  د ر بینایی، شنوایی و تمیز رنگها 
و ع��د م ابتالی وی به هر گونه بیماری ای باشد  که 
اشتغال د ر کشتی باعث تشد ید  آن و یا سرایت آن 

به د یگر د ریانورد ان شود . 
مقرره 1.3( آموزش ها و شایستگی های الزم برای 

   د ریانورد ی ایران د ر نقطه سرنوشت
    نگاهی به مقاوله نامه کار د ریایی )MLC2006( و الزم االجرا شد ن آن

سید  علیرضا نواب صفی الد ین*



احراز شغل: هر د ریانورد ی برای کار د ر کشتی باید  
آموزش های الزم برای کاری که برای آن استخد ام 
شد ه است را د ید ه و د ارای گواهینامه مرتبط باشد . 
هیچ د ریانورد ی نمی تواند  د ر کشتی کار کند  مگر 
اینکه از آموزش های الزم برای ایمنی شخصی د ر 

کشتی برخورد ار شد ه باشد .
مق��رره 1.4( استاند ارد  ه��ای ج��ذب و استخد ام 
د ریانورد ان: مؤسسات کاریابی و تأمین نیرو می باید  
تح��ت ضوابط و استاند ارد ه��ای مشخص و با اخذ 
گواهینامه ه��ای مناسب فعالیت کنند . مضافا هیچ 
وجه��ی تحت هرعنوان نبای��د  از د ریانورد ان برای 

کاریابی اخذ شود .

فصل د وم
مق��رره 2.1( قرارد اد  کار د ریان��ورد ان: اشتغال هر 
د ریان��ورد ی د ر کشتی باید  براس��اس یک قرارد اد  
ک��اری باشد  که ب��ه امضای آن د ریان��ورد  و مالک 
کشتی رسید ه باشد  و یک نسخه اصل آن قرارد اد  
باید  به د ریان��ورد  ذینفع د اد ه شود . د ر صورتی که 
ضوابط اشتغال د ریان��ورد ان براساس مفاد  پیمانی 
جمع��ی بی��ن مالک آن کشت��ی و نماین��د ه ای از 
د ریانورد ان باشد ، باید  د ر هر قرارد اد  کار د ریانورد  
ب��ه آن پیمان اشاره ش��د ه باشد . د ر پای��ان د وره 
اشتغال هرد ریانورد ی د ر کشتی باید  گواهی سابقه 
خد مت وی، بد ون د رج کیفیت کارکرد  و حقوق و 
مزای��ای پرد اختی، به وی ارائه شود . بعالوه، هر د و 
ط��رف مالک کشتی و د ریانورد  باید  از حق خاتمه 
زود هنگام قرارد اد  کار، تحت شرایط تعریف شد ه ای، 

برخورد ار باشند .
مقرره 2.2( پرد اخت حقوق و مزایا و اضافه کاری: 
حق��وق د ریانورد ان باید  حد اکث��ر د ر پایان هر ماه 
پرد اخ��ت شود . عالوه بر پرد اخ��ت حقوق ماهیانه 
فیش حقوق نی��ز با ذکر د قیق کلی��ه پرد اخت ها 
و کس��ورات باید  به د ریان��ورد ان د اد ه شود  و باید  
ترتیبی اتخاذ شود  تا هر د ریانورد ی بتواند  بخشی 
از حقوق ماهیانه خود  را ب��رای خانواد ه اش ارسال 
کند . حد اقل حق��وق و مزایای قاب��ل پرد اخت به 
د ریانورد ان نباید  کمتر از مبالغ مند رج د ر جد اول 
مصوب کمیسیون د ریایی سازمان بین المللی کار 

)Joint Maritime Commission( باشد .
مق��رره 2.3( ساعات ک��ار و استراحت د ریانورد ان: 
ساعات ک��ار و استراحت د ریانورد ان باید  بر اساس 
ضواب��ط مد ونی تعریف، کنترل و ثب��ت شود  تا از 

خستگی مفرط د ریانورد ان جلوگیری شود .
مق��رره 2.4( مرخصی استحقاقی: د ریانورد ان باید  
از مرخصی استحقاقی متناسب با مد ت اشتغال د ر 
کشتی برخورد ار باشند . مرخصی استحقاقی نباید  

از 2/5 روز د ر ماه کمتر باشد .
مق��رره 2.5( بازگرد اند ن د ریانورد ان به محل اولیه 
استخ��د ام: مالک کشتی به هزینه خ��ود  ملزم به 
بازگرد اند ن د ریانورد ان به محل استخد ام د ر پایان 

د وره اشتغال اس��ت. د وره اشتغال نباید  از 12 ماه 
تجاوز کند . عد م تقب��ل هزینه های مذکور ممکن 
اس��ت به توقیف کشتی بیانجام��د . ازجمله د الیل 
خاتم��ه زود هنگام قرارد اد  ک��ار ممکن است عد م 
موافق��ت د ریانورد ان برای عب��ور از مناطق جنگی 
باشد  که د ر آن صورت مالک کشتی مسؤول تقبل 
هزینه های بازگرد اند ن د ریانورد ان ذینفع به هزینه 
خود  به محل استخد ام آنها است. بعالوه هزینه های 
سف��ر، مالک کشت��ی ملزم به پرد اخ��ت حقوق به 
د ریان��ورد ان ذینفع تا زم��ان رسید ن آنها به محل 

استخد ام است.
مقرره 2.6( غرامت قابل پرد اخت به د ریانورد ان د ر 
صورت قطع اشتغال به علت از د ست رفتن کشتی: 
د رصورت غ��رق کشتی به هر علتی، مالک کشتی 
ملزم به پرد اخ��ت غرامت بابت بیک��اری ناشی از 

خاتمه زود هنگام قرارد اد  به د ریانورد ان است.
مقرره 2.7( جد اول حد اقل کارکنان کشتی: مالک 
کشتی ملزم به استخد ام تعد اد  مناسب د ریانورد ان 

برای حصول اطمینان از سفر ایمن کشتی است.
مق��رره 2.8( استاند ارد هایی ب��رای ارتقاء شرایط 
اشتغال: کشورهای عضو ملزم به اتخاذ سیاست هایی 

برای ارتقاء شرایط اشتغال د ریانورد ان هستند .

فصل سوم
مقرره 3.1( محل اسکان و تسهیالت رفاهی برای 
د ریانورد ان د ر کشتی: د رکشتی های غیرمسافربری 
بزرگت��ر از GT 3000 هر د ریانورد  باید  اتاق خواب 

خصوصی د اشته باشد .
مقرره 3.2( تامین غ��ذا و آب سالم: مالک کشتی 
موظ��ف به تأمین غ��ذا و آب سالم و مناسب برای 
د ریان��ورد ان اس��ت. بع��الوه آشپز کشت��ی باید  از 
آموزش وگواهینامه معتبر برای آشپزی د ر کشتی 

برخورد ار باشد .

فصل چهارم
مق��رره 4.1( مراقبتهای پزشک��ی د ر کشتی و د ر 
خشکی: هزینه های د رمان د ریانورد ان د ر کشتی و 

د ر بناد ر )د ر صورت پیاد ه شد ن به علت بیماری یا 
سانحه( به عهد ه مالک کشتی است.

مقرره 4.2( مسؤولیت های شرکت های کشتیرانی: 
مالکان کشتی ها مل��زم به احراز بیمه های مناسب 
برای پرد اخت غرامت بابت ازکارافتاد گی و یا فوت 

د ریانورد ان هستند .
مقرره 4.3( حراست از سالمت و ایمنی و جلوگیری 
از وقوع ح��واد ث: مالکان کشتی ها موظف به آشنا 
س��ازی د ریانورد ان به خط��رات کاری د ر کشتی و 
ارتق��اء ایمنی و د انش د ریانورد ان د ر این خصوص 

هستند .
مق��رره 4.4( د سترس��ی ب��ه امکان��ات رفاهی د ر 
خشک��ی: می باید  اقد امات الزم ب��رای برخورد اری 
د ریان��ورد ان از امکانات رفاهی مناسب د ر خشکی 

معمول گرد د .
مقرره 4.5( برخ��ورد اری از تأمین اجتماعی: باید  
شرایط مناسب ب��رای برخ��ورد اری د ریانورد ان و 
اعض��ای خانواد ه های آنها از پوشش مناسب تأمین 

اجتماعی فراهم شود .

فصل پنجم
مق��رره 5.1( مسؤولیت ه��ای کشوره��ای صاحب 
پرچ��م: کشورهای عضو مسئ��ول استقرار نظامی 
 ب��رای بازرس��ی از کشتی های تح��ت پرچم خود  
برای حصول اطمین��ان از رعایت مفاد  مقاوله نامه 
و ص��د ور گواهینامه های مرتب��ط هستند . د ر این 
راستا، کشوره��ای عضو می توانند  اختیار  بازرسی 
و حت��ی صد ور گواهینامه ها را به نهاد های عمومی  
ی��ا خصوصی که د ارای توانمند ی های الزم باشند ، 
بسپارند . د ر این صورت کشورهای عضو موظف به 
تعیی��ن د قیق محد ود ه اختی��ار نهاد های مذکور و 
مسؤول نظارت بر عملکرد  آنها هستند . بد ین لحاظ 
کشورهای عضو موظف به برقراری ارتباط مؤثر بین 
نهاد های مسئول مذکور و انجمن های د ریانورد ان 
برای ارتق��اء وضعیت د ریان��ورد ان هستند . بعالوه 
کشورهای عضو موظف به تد وین مقررات تنبیهی 
الزم برای کشتی هایی که از اجرای مفاد  مقاوله نامه 
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سرباز می زنند  و یا ب��رای مانع تراشی برای اجرای 
بازرسی ه��ای بازرسین قانونی مقاوله نامه، هستند . 
عطف به مفاد  این مقرره کلیه کشتی های مشمول 
ای��ن مقاوله نامه باید  نظامی  مؤث��ر برای رسید گی 
سریع و عاد النه به شکایات د ریانورد ان د ر خصوص 

عد م رعایت مفاد  این مقاوله نامه د اشته باشند .
مق��رره 5.2( مسؤولیت های کشورهای میزبان: هر 
کش��ور عضو می تواند  جهت بررسی وضعیت کار و 
زند گی د ر یانورد ان د ر کشتی هایی که د ر بناد ر آن 
پهلو می گیرند ، نسبت به بازرسی آن کشتی ها اقد ام 
کن��د ، چه اینکه کشور صاحب پرچم آن کشتی ها 
به مقاوله نامه کار د ریایی ملحق شد ه باشند  یا خیر. 
بع��الوه کشورهای عضو می بای��د  اطمینان حاصل 
کنند  که د ریانورد ان شاغل د ر کشتی هایی که د ر 
بناد ر آنها پهل��و می گیرند ، می توانند  گزارش خود  
را حاکی از ع��د م رعایت استاند ارد های مند رج د ر 
مقاوله نامه کارد ریایی به مسؤوالن بند ر ارائه د هند  
و مس��ؤوالن بند ر نیز اقد ام مقتضی را د ر خصوص 

گزارشهای د ریافتی مبذول د ارند .
مق��رره 5.3( مسؤولیت های تأمین نیرو:کشورهای 
عضو موظف به نظارت د قیق بر عملکرد  مؤسسات 

کاریابی و تأمین نیرو د ر کشور خود  هستند .

همچنان که مالحظ��ه می شود ؛ این مقاوله نامه به 
تحقیق کلیه جوانب زند گ��ی د ریانورد ان را از بد و 
اق��د ام به استخد ام تا زمان پای��ان خد مت و فسخ 
ق��رارد اد  و بازگش��ت به وط��ن، د ر ب��ر می گیرد . 
براساس مفاد  م��اد ه 8 مقاوله نامه، اجرای مفاد  آن 
ی��ک سال پس از الحاق حد اق��ل  30 کشور عضو 
ب��ا 33 د رصد  تناژ جهانی ب��ه آن، برای آن اعضاء، 
الزم االج��را می شد . بد ین ترتیب و با محقق شد ن 
شرایط مذک��ور د ر آگوست س��ال 2012، اجرای 
ای��ن مقاوله نامه از20 آگوس��ت سال جاری، یعنی 
29 مرد اد  م��اه 1392، برای کشورهایی که به آن 
مقاوله نام��ه ملحق شد ند ، الزم االج��را شد . شایان 
ذکر است که بر اساس آخرین اطالعات تا روز 20 
آگوس��ت 2013 میالد ی، 51 کشور با سهمی برابر 
ب��ا 75 د رصد  تناژ جهانی به این مقاوله نامه ملحق 

شد ه اند .
اگرچه بر اساس ماد ه شم��اره 8 مقاوله نامه اجرای 
مفاد  آن اینک ب��رای کشورهایی که به مقاوله نامه 
ملحق شد ه اند  الزم االجراس��ت، اما عطف به مفاد  
م��اد ه شم��اره  5  آن و د ر راست��ای ه��د ف ارتقاء 
وض��ع د ریان��ورد ان د رسراسر جه��ان، کشورهایی 
که ب��ه مقاوله نامه ملحق شد ه ان��د  می توانند  کلیه 
کشتی هایی را که د ر بناد ر آنها پهلو می گیرند ، حتی 
کشتی های تحت پرچم کشوری را که به مقاوله نامه 
ملحق نشد ه اند ؛ مورد  بازرسی قرار د اد ه و د رصورتی 
ک��ه استان��د ارد  ک��ار و زند گی د ریان��ورد ان د ر آن 
کشتی ها با استاند ارد های تعیین شد ه د ر مقاوله نامه 
کار د ریایی انطباق ند اشته باشد ، نسبت به جریمه 

و حتی توقیف آن کشتی تا اصالح شرایط موجود ، 
اقد ام کنن��د . بد ین لحاظ به تحقیق می توان گفت 
که کلیه کشتی های تجاری جهان ملزم به رعایت 

استاند ارد های مقاوله نامه کار د ریایی هستند .

اقد ام ه�ای انج�ام گرفت�ه د ر ایران د ر راس�تای 
اجرای مقاوله نامه کار د ریایی

 براس��اس مصوبه ارد یبهشت م��اه 1389 مجلس 
محترم شورای اسالمی  ایران، که متعاقبا به تأیید  
ش��ورای محترم نگهبان نی��ز رسید ، د ولت موظف 
ش��د  پس از اصالح مف��اد  قانونی مرتبط نسبت به 
الحاق رسمی به این مقاوله نامه اقد ام کند . بر اساس 
اطالعات موجود ، د ر راستای مصوبه مجلس شورای 
اسالمی  تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
سازمان بناد ر و د ریانورد ی طی نشست های متعد د  
اقد ام به بسترسازی ب��رای اصالح قوانین و تد وین 

آیین نامه های الزم کرد ه اند .
د ر صورت الحاق ب��ه مقاوله نامه، اجرای آن از یک 
سال د یگر برای کشتی هایی که با پرچم ایران ترد د  
می کنند  اجباری خواهد  شد . بد ین لحاظ نهاد  های 
نمایند ه د ولت موظف به صد ور گواهینامه های الزم 
 Declaration of و Maritime Labor Certificate(
Maritime Labor Compliance( برای کشتی های 
تحت پرچ��م ایران پ��س از حص��ول اطمینان از 
استقرار استاند ارد ه��ای مقاوله نامه د ر کشتی ها، و 

نظارت بر حسن اجرای آن خواهند  بود .

موقعیت کشتی های ایرانی
ب��ا توجه به عد م الحاق جمه��وری اسالمی ایران به 
مقاوله نام��ه مذکور تا بد ین روز و ل��ذا عد م امکان 
ص��د ور گواهینامه های الزم توسط نه��اد  نمایند ه 
د ول��ت، کشتی هایی که با پرچم جمهوری اسالمی 
 ایران ت��رد د  می کنند  از این طری��ق قاد ر به اثبات 
رعای��ت استاند ارد های مقاوله نامه ک��ار د ریایی به 
بازرس��ان بن��اد ر کشورهای میزب��ان نخواهند  بود . 
از ط��رف د یگر، کشتی هایی ک��ه تحت پرچم های 
مصلحتی ترد د  می کنند  نیز با مشکل مشابهی روبرو 
خواهند  بود . اگر که کشورهای صاحب آن پرچم ها 
تصمیمی  برای الحاق به مقاوله نامه ند اشته باشند . 
د ر این خصوص، عط��ف به مفاد  آرتیکل شماره 4 
مقاوله نامه، اجرای مفاد  مقاوله نامه اگر به هر د لیلی 
از طری��ق د ولت ها میسر نباشد ، می تواند  بر اساس 
 Collective Bargaining( مفاد  پیمان های جمعی
Agreements - CBA(  ک��ه بی��ن انجمن ه��ای 
د ریانورد ی و شرکت های کشتیرانی منعقد  می شوند ، 
محقق شود . د ر خصوص پیمان های جمعی، قانون 
کار جمهوری اسالمی ایران مصوب 1369 طی ماد ه 
140 می گوی��د : »پیمان جمع��ی کارعبارت است 
از پیمان��ی کتبی که به منظ��ور تعیین شرایط کار 
فیمابین یک یا چند  انجمن صنفی از یک طرف و 
یک یا چند  کارفرم��ا و یا نمایند گان قانونی آنها از 

س��وی د یگر منعقد  می شود «. و د ر خصوص اعتبار 
قانونی پیمان های جمع��ی می گوید :  »پیمان های 
جمع��ی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی 

خواهند  د اشت که:
الف – مزایائی کمتر از آنچه د ر قانون کار پیش بینی 

شد ه است د ر آن تعیین نشد ه باشد .
ب – با قوانین و مقررات جاری کشور وتصمیمات 
ومصوبات قانون��ی د ولت مغایر نباش��د «. و اضافه 
می کن��د  که: »د ر کلیه قرارد اد ه��ای انفراد ی کار، 
که کارفرما قبل از انعقاد  پیمان جمعی کار منعقد  
ساخته و ی��ا پس از آن منعق��د  می کند ، مقررات 
پیمان جمعی الزم االتباع است، مگر د ر موارد ی که 
قرارد اد های انفراد ی از لح��اظ مزد  د ارای مزایایی 

بیشتر از پیمان جمعی باشند «.
بد ین لحاظ، پیمان های جمعی فرصتی است مغتنم 
برای تعیین شرایطی مطلوب نظرات و خواستهای 
هر د و ط��رف )کارگر و کارفرما( و پوششی قانونی 
برای شرکت های کشتیرانی که نه تنها با شفاف تر 
کرد ن شرایط اشتغال د ریانورد ان هر د و طرف را از 
تبعات منفی بسیاری انتظارها و خواستهای مبهم د ر 
امان نگاه خواهد  د اشت، بلکه  کمکی مؤثر خواهند  
ب��ود  برای د فاع از نظ��ام حاکم د ر کشتی د ر زمان 
بازرسی های بناد ر برای حصول اطمینان از رعایت 
استاند ارد های مقاوله نامه کار د ریایی و لذا اجتناب 

از عواقب سوء عد م تطابق با آن استاند ارد ها.

نقش انجمن های د ریانورد ی
شای��ان ذک��ر است ک��ه د ر بی��ش از 60 مورد  د ر 
مت��ن مقاوله نامه کار د ریایی، تبیی��ن شرایط کار 
د ریانورد ان و تفسیر الزامات مقاوله نامه د رهرکشور، 
به عهد ه شوراه��ای سه جانبه با حضور نمایند گان 
د ولت، کارفرما و د ریان��ورد ان گذاشته شد ه است. 
ل��ذا به جرأت می توان اد عا کرد  که د ر هیچ زمانی 
نمایند گان مالک��ان کشتی و د ریانورد ان د ر کشور 
د رموقعیتی چنین استثنایی و تعیین کنند ه برای 
ایفای نقشی ماند گ��ار د ر تد وین قوانین و مقررات 
د ریایی کشور که متضمن رشد  و تعالی همه جانبه 
صنع��ت د ریای��ی کش��ور و حفظ مناف��ع طرفین 
باشد ، ق��رار نگرفته بود ند . د ر ای��ن برهه حساس 
و سرنوشت س��از که الزم االجرا ش��د ن مقاوله نامه 
کار د ریای��ی از یک سو و هجمه ه��ای بین المللی 
برای به حاشی��ه راند ن صنع��ت د ریایی کشور از 
د یگر س��و، صنعت د ریایی را د ر ای��ران به چالش 
کشید ه است، نگذاریم فرصت ها برای هماهنگی و 
همسویی تشکل های ذینفع د ر کشور برای مقابله با 
تهد ید های روزافزون از یک طرف، و ارتقاء موقعیت 
ای��ن تشکل ه��ا د رجایگاهی د ر ش��أن د ریانورد ان 
و مد یران زحمتک��ش د ر صنعت د ریایی کشور از 

طرف د یگر، از د ست برود .
* عضو هیات مد یره
انجمن صنفی کارگری د ریانورد ان تجاری ایران



د بیرخانه شورایعالی صنایع د ریایی کشور  گزارشی 
از اهم اقد ام های انجام شد ه و د ر حال اجرای خود ، 
د ر راسـتای توسـعه و پیشـرفت د ر فعالیت های 
د ریایی کشور را ارائه کرد . متن کامل گزارش بد ین 

شرح است:

مقد مه
فرآیند  توسع��ه و پیشرفت کشور د ر ت��راز جهانی، 
تنه��ا با توج��ه وی��ژه ب��ه د ریاه��ا و اقیانوس ها د ر 
برنامه ریزی های ک��الن و د ر نظر گرفتن مزیت های 
فراوان، ثروت آفرین،اشتغال زا، راهبرد ی و تأثیرگذار 
د ریا و همچنین اهتمام جد ی برای پیشرفت د ر حوزه 

فرابخش د ریایی د ر سطح ملی میسر است.
این مهم، باید  د ر برگیرند ه تمامی قلمروهای اقتصاد ی، 
فنی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی به 
صورت یک مجموعه واحد  باشد  و نیازمند  رویکرد ی 
آمایش��ی و نیز نگاه��ی تعاملی به ای��ن قلمروها د ر 
حوزه ه��ای خرد  و کالن، سخت  افزاری و نرم افزاری، 
ملی و فراملی، است. از این رو، حذف قلمروها و یا بها 
د اد ن به یکی و ناد ید ه گرفتن د یگری، د ر این نگرش 
مطرح نیست. پیشرفت د ر این قلمروها نه تنها تقابلی 
با یکد یگر ند ارند ، بلکه چگونگی هم افزایی و کارآمد تر 
ساختن آنها از طریق سیاستگذاری کالن و هماهنگی 
میان ذینفعان، به عنوان یک د غد غه جد ی مطرح است. 
د ر همین راستا، نه تنها تقابلی بین توسعه خشکی و 
د ری��ا، صنعت و تجارت د ریایی، فناوری های بزرگ و 
کوچک، توسعه روستایی و شهری و برنامه ریزی ملی 
و منطقه ای وجود  ند ارد ؛ بلکه چگونگی حضور موثر 
و بهبود  مستمر این متغیرها د ر بخش های مختلف 
و هماهنگ��ی آن ها براساس برنامه ریزی های جامع و 
متکی بر چشم اند از مطلوب و همچنین التزام عملی به 
همه قوانین مرتبط با عرصه د ریاها مسئله ای راهبرد ی 
اس��ت. از این رو، حرک��ت هماهنگ و همه جانبه بر 
پایه چشم اند از صحیح و جامع د رحوزه فعالیت های 
د ریایی، مبتنی بر اطالعات و آمار مناسب و به هنگام، 
شناخ��ت کافی از وضع موج��ود  و شرایط آن، رصد  
مستمر شاخص ه��ا و تحلیل د قیق محیط د اخلی و 
بین المللی و باالخ��ره ترسیم یک نقشه راه مطلوب 
و روزآم��د  است که نگرش های عمیق و فعالیت های 
سازن��د ه را د ر پی د اشته و صنایع و امور د ریایی را به 
حوزه ای با نقش آفرینی ممتاز د ر کشور تبد یل خواهد  

کرد .

آیین نام�ه اجرای�ی قان�ون توس�عه و حمایت از 
صنایع د ریایی

ماد ه )11( قانون توسعه و حمایت از صنایع د ریایی، 
د ول��ت را مکلف کرد ه ک��ه حد اکثر ظرف مد ت سه 

کارنامه چهارساله
گزارشی از فعالیت های شورایعالی صنایع دریایی در پایان دولت دهم منتشر شد

قانون توسعه و حمایت از صنایع د ریایی
د ر طول سـال ها تالش و تعامل د ست اند رکاران فعالیت های د ریایی د ر کشور د ر حوزه های مختلف، اعم از 
حمل و نقل د ریایی، انرژی، صیاد ی، د فاعی و تولید ی، به رغم وجود  تجارب مناسب د ر این زمینه ها، کشور 
با عد م رشـد  متوازن د ر حوزه های مرتبط با د ریا مواجه بود ه  و نیاز به وجود  نگرش جامع )فنی، اقتصاد ی، 
اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی( برای رفع مشکالت د ر این عرصه، همواره د ید ه می شد . د ر سال 1378 
طی گزارشی مشکالت ناشی از عد م توسعه متوازن صنایع و امور د ریایی کشور توسط سازمان مد یریت و 
برنامه ریزی کشـور)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبرد ی رئیس جمهور( و وزارت صنایع و معاد ن )وزارت 
صنعت، معد ن و تجارت( به »شورای اقتصاد « منعکس شد  و متعاقب آن طی مصوبه ای، نهاد سازی های الزم 
برای توسعه د ر این حوزه و لزوم سیاستگذاری کالن و ایجاد  هماهنگی میان د ستگاه های اجرایی کشورمورد  
تأکید  قرار گرفت و برخی سازوکارهای اجرایی نیز ارایه شد . از آن جمله د ر بند  )هـ( مصوبه مزبور به شماره 

34/1601 مورخ 1378/12/7، د بیرخانه شورای اقتصاد  مکلف به تهیه الیحه ای د ر این خصوص شد .
وزارت صنایع و معاد ن با همکاری سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشورد ر تاریخ 1379/6/1 پیش نویس الیحه 
قانونی »راهکارهای اجرایی توسعه د ریایی کشور« را د ر قالب پیش نویس تصویب نامه )7( ماد ه ای، برای طی 
مراحل تصویب، ارائه نمود ند . پیشنهاد  مذکور د ر تاریخ 1379/6/28 به سایر د ستگاه های اجرایی ذیربط و 
صاحبنظران منعکس و نظرخواهی شد ؛ پس از جمعبند ی نظرات د ریافتی، الیحه مزبور د ر تاریخ 1383/4/6 
به مجلس شورای اسالمی تقد یم شد  و د ر تاریخ 1383/4/9 اعالم وصول شد . این الیحه با تغییراتی د ر تاریخ 
1387/2/15، مشـتمل بر 11 ماد ه و شـش تبصره، د ر قالب سه گروه راهکار کلی به شرح زیر و تحت عنوان 

»قانون توسعه و حمایت از صنایع د ریایی کشور«، به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید :
الف( ماد ه یک و تبصره های مربوط به آن: د رخصوص تشکیل یک نهاد  مالی و توسعه ای تحت عنوان »صند وق 
توسعه صنایع د ریایی«، برای مساعد ت و پشتیبانی از فعاالن حوزه فعالیت های د ریایی به ویژه صنایع د ریایی 
اسـت و شامل مسـائل مربوط به موضوع و محد ود ه عملیات صند وق توسعه، سرمایه اولیه، اعضای مجمع 

عمومی و منابع و سایر موارد  مرتبط با آن نهاد  مالی، است.
ب( مواد  )2( تا )8( قانون مذکور: د ربرگیرند ه حمایت ها و بخشـود گی های الزم برای فعاالن عرصه د ریایی 

کشور به ویژه بهره برد اران و محرک هایی برای رونق فعالیت های د ریایی است.
ج( ماد ه )9( تا )11( قانون: یک راهکار د ائمی، پویا و ریشـه ای را مطرح می سـازد  که تشـکیل شـورایی با 
اختیارات کافی و مناسب، به ریاست رییس جمهور و عضویت9 عضو از هیأت وزیران، تحت عنوان »شورایعالی 
صنایع د ریایی کشور« می باشد . این شورا شامل شش وزارتخانه و د و معاونت رییس جمهور است تا ضمن 
»تمرکز سیاستگذاری ها« و »ایجاد  هماهنگی های الزم« د ر حوزه فعالیت های د ریایی، به عنوان مرجع عالی، 
مقررات روزآمد  و مورد  نیاز توسعه د ریایی کشور را د ر آیند ه تصویب نماید . این قانون پس از تائید  شورای 
محترم نگهبان د ر تاریخ 1387/2/25، توسط رئیس جمهور محترم به د ستگاه های اجرایی کشور د ر تاریخ 
1387/3/5، ابالغ شد . اگر چه این موفقیت تاریخی برای جامعه د ریایی ایران بسیار با اهمیت و با ارزش است، 
لیکن د ر آن برهه، نبود  مطالعات جامع و سند  راهبرد ی )کالن( د ر این زمینه و وجود  برخی ناهماهنگی ها و 

بخشی نگری ها، موجب سپری شد ن زمان نسبتا طوالنی برای تد وین و تصویب این الیحه شد .
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م��اه پس از تصویب قانون، آئین نامه اجرائی آن را با 
پیشنهاد  وزارتخانه  های صنای��ع و معاد ن، بازرگانی 
و سازم��ان مد یریت و برنامه ری��زی کشور)معاونت 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��رد ی رئیس جمهور( 
تصویب کن��د  از این رو د بیرخانه شورایعالی صنایع 
د ریای��ی کشور طی جلسات متعد د ی با نمایند گان 
تام االختیار د ستگاه ه��ای اجرایی مذکور، آیین نامه 
اجرای��ی قانون توسعه و حمایت از صنایع د ریایی را 
تد وی��ن و نهایی کرد  و ای��ن آیین نامه سرانجام، د ر 

تاریخ 1388/8/9 تصویب شد .
آیین نامه اجرایی مزبور، د ر تاریخ 1388/10/1 توسط 
مع��اون اول رئیس جمهور به کلی��ه د ستگاههای 

اجرایی کشور ابالغ شد .
همچنین بر اساس تبصره )1( ماد ه )1( این قانون، 
اساسنامه صند وق توسعه صنایع د ریایی باید  ظرف 
م��د ت د وماه پ��س از تصویب قانون، ب��ا پیشنهاد  
مشترک وزارت صنایع و معاد ن و سازمان مد یریت 
و برنامه ری��زی کشور)معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهب��رد ی رئیس جمهور( به تصویب هیأت وزیران 
برس��د . لذا با برگزاری جلسات متعد د  با نمایند گان 
تام االختی��ار وزارت صنای��ع و مع��اد ن و معاون��ت 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبرد ی رئی��س جمهور، 
اساسنام��ه صند وق، تد وی��ن و جهت تصویب برای 

هیئت محترم د ولت ارسال شد .
اساسنامه مذکور د ر کمیسیون های فرعی و اصلی امور 
اجتماع��ی و د ولت الکترونیک هیئت د ولت بررسی 
ش��د  و سرانجام د ر جلسه م��ورخ 1388/11/18 به 
تصویب هیئت وزیران رسید  ود ر تاریخ 1389/3/22 

توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد .
سال 1390، اولین سالی بود  که شماره رد یف بود جه 
شرکت های د ولتی ب��رای صند وق تعیین شد  و لذا 
امکان ج��ذب اعتبارات و بود جه ه��ا از محل منابع 
عموم��ی کشور برای صند وق فراهم شد . اما به رغم 
پیگیری های صن��د وق و وزارت صنایع و معاد ن، د ر 
بود جه سال های 1390 و 1391 بخش کوچکی از 
منابع مص��وب و تصریح شد ه د ر قانون، مورد  توجه 

قرار می گیرد .
ای��ن رقم فقط جزئی از سرمایه اولیه آن بود  و سایر 
بود جه های حمایت��ی لحاظ نگرد ید . این ارقام فقط 
د رحد  امور برنامه ری��زی و راه اند ازی اولیه شرکت و 
تهیه رویه ها و آئین نامه های مختلف و ارایه تسهیالت 

بسیار محد ود  )برای تعمیرات شناورها( بود ه است.
ب��رای بود جه س��ال 1392 نی��ز پیگیری های الزم 
صورت گرفته است و امید  است با توجه به مصوبات 
اخیر شورایعالی صنایع د ریایی کشور و توجه د ولت و 
مجلس، کشور شاهد  پیشرفت الزم د ر تحقق تأمین 

اعتبارات سال جاری و سالهای بعد  صند وق باشد .

تشکیل جلسات شورایعالی صنایع د ریایی
براساس ماد ه )9( قانون توسعه و حمایت از صنایع 
د ریایی، به منظور »تمرکز سیاستگذاری« و »ایجاد  

هماهنگ��ی« الزم د ر جه��ت بهره گی��ری کامل از 
ظرفیتهای کش��ور د ر حوزه فرابخش صنایع و امور 
د ریایی، شورایعال��ی صنایع د ریایی کشور با حضور 

اعضای زیر تشکیل می شود :
1.رئیس جمهور- رییس شورایعالی )و د ر غیاب وی 

معاون اول رئیس جمهور(
2.وزیر صنعت، معد ن و تجارت - د بیر شورایعالی

3.وزیر راه و شهرسازی )وزیر راه و ترابری(
4.وزیر نفت

5.وزیر د فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
6.وزیر جهاد کشاورزی

7.وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی
8.معاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان حفاظت 

محیط زیست
9.معـاون برنامه ریـزی و نظارت راهبـرد ی رئیس 
جمهـور )معـاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان 

مد یریت و برنامه ریزی(
تصمیمات شورایعالی صنایع د ریایی کشور پس از 
تأیید  رئیس جمهور، برای همه د ستگاه های اجرایی 
کشور، الزم االجراء خواهد  بود .ضمنا بنا به د رخواست 
وزیر عل��وم، تحقیقات و فّن��اوری و تصویب هیأت 
وزی��ران، وزارت علوم، تحقیقات و فّن��اوری نیز د ر 
جلسات این شورا حضور می یابد . همچنین به لحاظ 
اختیارات قانونی و ارتباط کاری، برخی د ستگاه های 
اجرایی غیرعضو از جمله وزارت کشور، وزارت نیرو 
و معاونت علم��ی و فّناوری رئی��س جمهور، بانک 
مرک��زی، وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی د ر 
جلسات شورایعالی د عوت شد ه  و با سایر شوراهای 
عالی کشور، صاحبنظ��ران و تشکل های غیرد ولتی 
د ریایی از جمله اتحاد یه مالکان کشتی ایران، انجمن 
مهند سی د ریایی ایران، انجمن کشتیرانی و خد مات 
وابسته، انجمن توسعه د ریامحور، انجمن علوم و فنون 
د ریایی ایران، د بیرخانه هماهنگی ارگان های د ریایی 

و.... تعامل و همکاری الزم وجود  د ارد .

وظایف شورایعالی صنایع د ریایی کشور
ب��ه استناد  ماد ه )2( آیین نامه اجرای��ی و ماد ه )9( 
قانون توسعه و حمای��ت از صنایع د ریایی، وظایف 

شورایعالی صنایع د ریایی به شرح زیر است:
الف. سیاستگذاری و ایجاد  هماهنگی

سیاستگ��ذاری و ایجاد  هماهنگ��ی الزم د ر جهت 
بهره گی��ری کامل از ظرفیت ه��ای کشور د ر بخش 
صنای��ع و امور د ریایی، اتخاذ تصمیمات راهبرد ی و 
نظارت ب��ر اجرای مصوبات د ر جهت رفع مشکالت 
و موانع فعالیت های ام��ور د ریایی و صنایع مربوط؛ 
متناس��ب با نقش و جایگ��اه این صنعت د ر توسعه 

اقتصاد ی، اجتماعی، د فاعی و امنیتی کشور.
ب. تقسـیم کار و حسـن انجام وظایف هر یک از 
د ستگاه های اجرایی و نهاد سازی د ر صورت لزوم

هماهنگی بین د ستگاه های اجرایی به منظور حسن 
انجام وظایف مرتبط با صنایع و امور د ریایی کشور د ر 

جهت سیاست ها، برنامه ها و تصمیمات متخذه.
 ج.تهیه اسناد  باالد ست توسعه د ریایی کشور

تصویب سند  راهبرد ی و نقشه راه و برنامه عملیاتی و 
نظام نوآوری بخشی صنایع د ریایی کشور و ارائه آن 

به مراجع ذیربط د ر صورت لزوم.
تسـهیل  و  کار  و  کسـب  فضـای   د .بهبـود  

سرمایه گذاری ها
بررس��ی راهکارهای جذب سرمایه ه��ای د اخلی و 
خارجی د ر صنایع و ام��ور د ریایی با رعایت قوانین 

و مقررات مربوط.
 هـ.رفع تعارضات و خالءهای قانونی

بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه امور د ریایی 
کشور و ارائه پیشنهاد  به مراجع ذیربط.

تعد اد  جلسات برگزار شد ه شورایعالی صنایع د ریایی 
کش��ور تا کنون شش جلسه ب��ود ه که د ر قالب سه 

گروه مصوبه ابالغ شد ه است.

)کمیس�یون تخصص�ی(  کمیس�یون راهب�ری 
شورایعالی صنایع د ریایی کشور

براساس تبصره )1( ماد ه )2( آئین نامه اجرایی، مقرر 
شد ه است، شورایعالی یک کمیسیون تخصصی د ر 
سطح معاون وزراء عضو به ریاست د بیر شورایعالی، 
تحت عنوان »کمیسیون راهبری« د اشته باشد . این 
کمیسیون از آذر ماه 1388 عمال فعالیت خود  را آغاز 
کرد  که حسب مورد ، از نمایند گان سایر د ستگاه های 
اجرایی و تشکل های غیرد ولتی نیز برای حضور د ر 

جلسات کمیسیون، د عوت بعمل می آید .
جلسات کمیسیون راهبری با حضور د بیر شورایعالی 
و وزی��ر صنعت، معد ن و تج��ارت یا نمایند ه ایشان 
تشکیل می شود  که د بیری این جلسات نیز بر عهد ه 

رئیس د بیرخانه شورایعالی است.
تاکنون 15 جلسه کمیسیون مذکور برگزار شد ه و 
تصمیماتی د ر قالب 50 فقره مصوبه نهایی شد ه که 
تعد اد ی از آنها د ر شورایعالی تأیید  و ابالغ شد ه است 

و الباقی مراحل تصویب و ابالغ را می گذراند .
کمیسی��ون راهبری ب��ا حضور اف��راد  زیر تشکیل 

می شود :
1.وزیر صنعت، معد ن و تجارت و د بیر شورایعالی - 

رئیس کمیسیون راهبری
2.رئیس د بیرخانه شـورایعالی- د بیر کمیسـیون 

راهبری
3.نمایند ه رئیس جمهور و رئیس شورایعالی

4. معاونین اعضای شورایعالی
5. معاون وزیر صنعت، معد ن و تجارت

6.مد یرعامل صند وق توسعه صنایع د ریایی
7.مد یرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
8. نمایند ه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

9.معاون وزیر کشور
10.معاون وزیر نیرو

11.معاون بانک مرکزی
12.سایر مد عوین حسب مورد 

صفحه 108شماره 111/ آبان  مـاه 1392



کارگروه ه�ای تخصص�ی و گروه ه�ای وی�ژه 
شورایعالی صنایع د ریایی کشور

براساس تبصره )1( ماد ه )2( آئین نامه اجرایی قانون 
توسعه و حمایت از صنایع د ریایی کشور و به منظور 
بررسی های د قیق تر و عمیق ت��ر د ر تهیه مصوبات 
کمیسی��ون راهبری، با نظ��ر اعض��ای شورایعالی 
چهار کارگ��روه تخصصی نیز د ر سطح مد یران کل 
د ستگاه های اجرایی کشور، فعالیت خود  را آغاز کرد .

د ر ای��ن راست��ا و د ر جلسه م��ورخ 1390/10/22، 
به د ستور ریی��س شورایعالی صنایع د ریایی کشور 
کارگ��روه د یگ��ری د ر زمین��ه مشاغ��ل د ریایی و 
سرمایه های انسانی ب��ه کارگروه های موجود  افزود ه 
شد  و تعد اد  کارگروه های شورایعالی به پنج کارگروه 

رسید .
•کارگروه تخصصی امور اقتصاد ی و فنی

•کارگروه تخصصی امور پژوهشی و فناوری
•کارگروه تخصصی امور حقوقی و برنامه ریزی

•کارگروه تخصصی امور مناطق و محیط زیست
•کارگـروه تخصصی امـور آموزش، سـرمایه های 

انسانی و مشاغل د ریایی
رؤسای کارگروه های تخصصی با نظر د بیر شورایعالی 
از می��ان معاونین وزرای عضو ش��ورا )و تایید  وزیر 
مربوط��ه(، به ص��ورت د وره ای انتخ��اب و فعالیت 

می نمایند .
د ر این راستا کارگروه تخصصی امور اقتصاد ی و فنی 
د ه جلس��ه، کارگروه تخصصی امور حقوقی و برنامه 
ری��زی و کارگروه  تخصصی ام��ور مناطق و محیط 
زیست هرک��د ام هفت جلس��ه، کارگروه تخصصی 
مشاغل پنج جلسه و کارگروه  تخصصی امور پژوهشی 
و فناوری سه جلسه برگزار نمود ه اند  و تصمیماتی را 

اتخاذ کرد ه اند .
تصمیم��ات کارگروه های تخصصی ب��رای طرح د ر 
شورایعال��ی صنایع د ریای��ی کشور، ب��ه د بیرخانه 

شورایعالی ارائه می گرد د .
جلسات کارگروه های تخصصی، با هد ایت رئیس هر 
کارگروه تخصصی و مساعد ت د بیرخانه شورایعالی 
برگزار می شود  و همچنین هر یک از این کارگروه های 
تخصصی عالوه بر پیگیری اهد اف مند رج د ر قانون 
و تصمیمات شورایعالی، بر حسب نیاز و عند اللزوم، 
اقد ام به برگزاری جلسات کارشناسی )فرعی( تحت 
عنوان »گروه  ویژه« می نماید . عناوین گروه های ویژه 

که تاکنون تشکیل شد ه است:
•صنعت و فناوری های د ریایی

•تد وین بسته سیاستی رفع موانع تولید  د ر صنایع 
د ریایی

•برنامه ریزی و تد وین اسـناد  راهبرد ی توسـعه و 
چشم اند از د ریایی کشور

•تد وین شـیوه اجرای تبصره )5( مـاد ه)1( قانون 
)موضوع ماد ه 34 قانون برنامه چهارم توسعه(

•جـذب منابع صند وق توسـعه صنایـع د ریایی- 

بررسی موانع حقوقی
•حقوق د ریایی

•بیمه فعالیتهای د ریایی
•پژوهش و فناوری های د ریایی

•آموزش های د ریایی
•فرهنگی و اطالع رسانی د ریایی

•استاند ارد های د ریایی
•یکسان سازی اصطالحات قانونی د ریایی

•شیالت و فعالیت های وابسته
•توسعه معاد ن جنوبی کشور

•خد مات د ریایی و آب و سوخت رسانی د ریایی
•گرد شگری د ریایی

•جغرافیای توسعه و آمایش سرزمین
•محرومیت زد ایـی از جزایر و سـواحل و مد یریت 

مناطق ساحلی
•زیرسـاخت فضایـی د اد ه هـای مکانـی د ریایی 

)MSDI(
•محیط زیست د ریایی و توسعه پاید ار

تصمیم��ات کارگروه های تخصص��ی برای تصویب 
نهایی و ط��رح د ر شورایعالی صنایع د ریایی کشور 
ب��ه کمیسیون راهب��ری ارائه می شود . ب��ا توجه به 
پیشنهاد ات ارسالی به د بیرخانه شورایعالی، با د ریافت 
حد ود  300 پیشنهاد ، موارد  د ر د بیرخانه شورایعالی 
جلسات هم اند یشی نخبگان )کمیته های مشورتی( 
و گروه های وی��ژه کارشناسی و فرعی مورد  بررسی 
قرار گرفته و تا کنون د هها مورد  از آن به کمیسیون 
راهب��ری شورایعالی ارسال شد ه است و نهایتا بیش 
از 50 فقره از آنها د ر کمیسیون راهبری شورایعالی 

نهایی شد ه است.
د بیری کمیسیون راهبری و نیز تشکیل گروه های 
ویژه فرعی بر عهد ه د بیرخانه شورایعالی صنایع د ریایی 
کش��ور می باشد  و د بیرخان��ه مسئولیت هماهنگی 
با روس��ای کارگروه های تخصصی ب��رای برگزاری 
جلس��ات آنها را د ارد . نتایج جلس��ات کارگروه های 
تخصصی، برای جمع بند ی د ر کمیسیون راهبری و 
سپس شورایعالی صنایع د ریایی کشور مطرح شد ه و 
برای تایید  نهایی و ابالغ به د فتر رئیس جمور و د فتر 

هیئت د ولت ارسال می شود .
د ر ای��ن ارتباط تعد اد  شش جلس��ه شورایعالی د ر 
حضور معاون اول رئی��س جمهور برگزار گرد ید ه و 
طی آن عالوه بر تبیین اهمیت و جایگاه فعالیت های 
د ریایی و لزوم اهتم��ام بیشتر د ستگاه های اجرایی 
د ر این خصوص، تصمیمات کارگروه های تخصصی 
و کمیسیون راهبری بررسی شد ه است و مصوبات 
نهایی، بعضا با تجمیع و اد غام برخی از آنها، د ر قالب 
سه گ��روه مصوبه با توشیح رئیس جمهور و رئیس 
شورای عالی، ابالغ ش��د ه و تعد اد ی از آنها د ر حال 

بررسی بیشتر است.
از ای��ن رو، تاکن��ون )32( جلس��ه د ر کارگروه های 
تخصص��ی شورا و د ر قال��ب گروه های  ویژه )فرعی( 
شورا نیز بیش از )85( جلسه به تفکیک زیر تشکیل 

شد ه که ب��ا )6( جلسه شورایعال��ی و )15( جلسه 
کمیسی��ون راهبری، جمع��ا )138( جلسه رسمی 

برگزار شد ه است:
1( کارگـروه امـور اقتصاد ی و فنی »10« جلسـه و 
گروه های ویژه آن )47( جلسه جمعا )57( جلسه

2( کارگروه امور پژوهشی و فناوری »سه« جلسه و 
گروه های ویژه آن)3( جلسه جمعا )6( جلسه

3( کارگروه امور مناطق و محیط زیسـت »هفت« 
جلسـه و گروه های ویژه آن )11( جلسه جمعا )18( 

جلسه
4( کارگـروه امور حقوقـی و برنامه ریزی »هفت« 
جلسه و گروه های ویژه آن )12( جلسه جمعا )19( 

جلسه
5( کارگروه امور آموزش، سـرمایه های انسـانی و 
مشاغل د ریایی »پنج« جلسه و گروه های ویژه آن 

)12( جلسه جمعا )17( جلسه
عالوه بر موارد  فوق، تعد اد  بسیاری جلسه د و جانبه و 
چند  جانبه و مورد ی نیز برگزار و نتایج جلسات مزبور 

به کارگروه های تخصصی ارسال شد ه است.

عناوی�ن برخ�ی از تصمیمات مهم ش�ورایعالی 
صنایع د ریایی کشور

1- طراحی و تد وین زیرساخت د اد ه های مکان محور 
)MSDI( و اطالعات د ریایی

2- تهی��ه آمار و اطالعات توسع��ه د ریایی و تد وین 
»شاخص ه��ای توسعه د ریایی کشور« برای تهیه » 
اسناد  راهبرد ی توسعه صنایع و امور د ریایی کشور«

3- تسهیل د ر امور گمرکی بر اساس ماد ه )5( قانون 
توسعه و حمایت از صنایع د ریایی

4- اولوی��ت تأمی��ن مال��ی پروژه ه��ای د ریایی د ر 
»شورای برنامه ریزی و توسعه« و »کارگروه اشتغال« 

استان های ساحلی
5- بوم��ی سازی و تأمین شناوره��ای تحت اجاره 
د ستگاه های اجرایی کشور و ارایه تضمین الزم جهت 

استفاد ه از شناورهای ایرانی
6- تأمین منابع مورد  نی��از برای »صند وق توسعه 

صنایع د ریایی«
7- شیوه واریز 10 د رصد  هزینه حمل مایعات نفتی و 

گازی وارد اتی و صاد راتی با توسط ناوگان غیرایرانی
8- حمایت و پشتیبانی از تحقیقات د ریایی از ارتقاء 
استاند ارد های د ریایی و کاهش ریسک های د ریایی و 

توسعه بیمه انواع مختلف فعالیت های د ریایی:
•بیمه حمل و نقل مسافر د ریایی

•بیمه ساخت و ساز و سازه های د ریایی
•بیمه سرمایه گذاری و تأمین مالی کسب و کارها و 

طرح های د ریایی
•بیمه کار د ر د ریاها

•بیمه حفاظت از مناطق و محیط زیست د ریایی
•بیمه کشتیرانی و حمل و نقل بار د ریایی

9- تهیه و تد وین بسته های اجرایی توسعه د ریایی 
د ر د ستگاه های اجرایی کشور و شاخص های مربوطه 
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د ر قالب ماد ه 217 برنامه  پنجم
10- »توسعه مشاغل د ریایی« و رونق اقتصاد  د ریا و 
احصاء سهم د ریا د ر تولید  ناخالص ملی د ر حوزه های 

مختلف از جمله موارد  زیر:
•شیالت و فعالیت  های وابسته و تد وین بسته حمایت 

از صنعت شیالت
•توسع��ه معاد ن جنوب��ی کشور)شام��ل اکتشاف، 
استخراج، اج��اره، صارد ات از طری��ق د ریا و غیره( 
و تد وین بسته حمای��ت از توسعه معاد ن و صنایع 

معد نی جنوبی
•توسعه ان��واع خد مات د ریای��ی )شامل سوخت و 
آب رسانی به شناورها، شناورهای مسافری و تفریحی 
و شناورهای خد ماتی به صنعت نفت و گاز د ریایی و 
غیره( و تد وین پیش نویس مصوبه توسعه بانکرینگ

11- احصاء نیازمند ی های کارفرمایان اصلی صنایع 
د ریای��ی و برنامه ریزی برای رفع این نیازها از طریق 

صنایع د اخلی
12- پیش بین��ی و تأمی��ن منابع مورد  نی��از برای 
راه اند ازی و تأمین هزینه های »د بیرخانه شورایعالی 
صنایع د ریایی کشور« به ویژه تأمین هزینه های انجام 
مطالعات و پژوهش های الزم از جمله تهیه » اسناد  

راهبرد ی توسعه صنایع و امور د ریایی کشور«

شکل گیری و ایجاد  د بیرخانه شورایعالی
با اب��الغ قانون توسعه و حمایت از صنایع د ریایی 
کشور و براساس تبصره )1( ماد ه )2( آیین¬نامه 
اجرای��ی قان��ون، پ��س از تشکی��ل شورایعال��ی 
صنای��ع د ریایی کش��ور، اولین رئی��س د بیرخانه 
ش��ورای عال��ی، د ر مهرم��اه س��ال 1387 با نظر 
د بیر شورایعالی )وزیر صنای��ع و معاد ن( انتخاب 
شد  و بد ین ترتیب د بیرخان��ه شورایعالی صنایع 
د ریای��ی کشور فعالیت های خ��ود  را آغازکرد . د ر 
مهرم��اه سال 1388 این مسئولیت به یکی د یگر 
از مش��اوران وزارتخان��ه مح��ول گرد ی��د  که این 

مسؤولیت همچنان اد امه د ارد .
د ر ای��ن راست��ا و ط��ی این مد ت ترکی��ب اعضای 
کمیسی��ون راهب��ری و کارگروه ه��ای تخصص��ی 
شورایعال��ی مشخص شد ه و کمیسی��ون راهبری، 
کارگروه ه��ای تخصص��ی، گروه های وی��ژه و فرعی 
تشکی��ل شد ه و جلسات آنها به طور مستمر برگزار 
شد ه است. همچنی��ن د ستورالعمل های اجرایی و 
شرح وظایف د بیرخانه شورایعالی و ساختار سازمانی 
آن و رؤسای کارگروه های تخصصی تعیین و اعالم 

شد ه است.
د ر نهایت جلسات شورایعالی به صورت متناوب )به 
طور متوسط سه جلسه د رسال( با حضور معاون اول 
رئیس جمهور برگ��زار شد ه و فرآیند  تصمیم سازی 
و تصمیم گیری د ر شورایعال��ی هموار شد ه است و 
این ظرفیت د ر کشور بوجود  آمد ه است که نظرات 
کارشناس��ی شد ه د ر ح��وزه فعالیت  ه��ای د ریایی 
ب��ا سرعت بیشتری از مسیر این ش��ورا به تصویب 

رسی��د ه و با تأیید  رئیس جمه��ور ابالغ شود . طرح 
پیشنهاد های راهگشا با توجیهات د قیق اقتصاد ی و 
فنی )کارشناسی شد ه( و استفاد ه هر چه بیشتر از این 
ظرفیت، برای فعاالن د ریایی د ر د ستگاه های اجرایی 
و استان��د اران استان های ساحل��ی، موجب تقویت 
بیشتر جایگاه صنایع و امور د ریایی و شورایعالی د ر 

کشور خواهد  شد .

وظایف د بیرخانه شورایعالی
-ایج��اد  س��از و کار الزم به منظ��ور تصمیم سازی 

صحیح د ر شورایعالی صنایع د ریایی کشور.
-د ریاف��ت و تحلی��ل د رخواست ه��ا و پیشنهاد ات 
د ستگاه های مختلف و تهی��ه د ستور کار و تنظیم 
رون��د  بررسی و تصویب موضوع��ات د ر شورایعالی 

د رچارچوب وظایف شورای عالی.
-انجام بررسی های الزم به منظور بازنگری قوانین و 

مقررات د ر حوزه صنایع و امور د ریایی کشور.
-بررس��ی راهکارهای ج��ذب سرمایه های د اخلی و 
خارج��ی و بررسی فرصت ه��ای سرمایه گذاری د ر 

د اخل و خارج از کشور.
-تشکیل کمیسیون راهبری، کارگروه های تخصصی، 
گروه های ویژه و تد وین د ستورالعمل های اجرایی و 
شرح وظایف و ترکیب اعضای کمیسیون راهبری و 
کارگروه های تخصصی شورایعالی و برگزاری جلسات 

آن.
-ابالغ مصوب��ات شورایعالی و پایش مستمر اجرای 

قوانین و مقررات مرتبط.
- برنامه ری��زی و هماهنگی به منظ��ور تهیه اسناد  
راهب��رد ی صنایع و امور د ریای��ی د ر کشور و انجام 

مطالعات الزم.
-انجام مکاتبات و هماهنگی اجرایی بین وزارتخانه ها 
و د ستگاه های اجرایی د ر قلمرو صنایع و امور د ریایی 

کشور.
-پیش بینی بود جه ساالنه مورد  نیاز د بیرخانه و ارائه 

پیشنهاد  به د بیر شورای عالی.
-تهیه برنامه های کمیسیون راهبری و کارگروه های 

تخصصی و ارائه به د بیر شورای عالی.
-ایجاد  ارتباطات بین وزارتخانه ای اعضای شورایعالی 
و کمیسیون راهبری و کارگروه های تخصصی با سایر 

سازمانهای غیر د ولتی و بنگاه های اقتصاد ی کشور.
-جمع بند ی و تحلیل شاخص ها و اطالعات راهبرد ی 
به منظور بهره ب��رد اری د ر شورایعالی و کمیسیون 

راهبری و کارگروه های تخصصی.
-تهی��ه پیش نویس سیاست های کالن بین بخشی 
و اقد ام��ات اجرایی و پیشنه��اد  تقسیم مسئولیت 

بخش های مربوطه.
-تهیه گزارشات نظارتی و مورد ی و پایش برنامه ها 
و پروژه ه��ای اجرایی، شناسایی مشکالت و موانع و 
نقاط ضعف و ارائه پیشنهاد ات الزم به شورای عالی، 

کمیسیون راهبری و کارگروه های تخصصی.
-ایجاد  هماهنگی و ارتباط با هیئت مد یره، به منظور 

نظارت بر اقد امات صند وق توسعه صنایع د ریایی.
-اج��رای وظای��ف محول��ه از ط��رف شورایعالی و 

کمیسیون راهبری آن.

مهمتری�ن اقد ام�ات انج�ام ش�د ه د ر د بیرخان�ه 
شورایعالی

اجرایی شد ن مواد  قانون توسعه و حمایت از صنایع 
د ریایی و آیین نامه اجرایی آن از مهمترین اهد اف و 

اولویت های کاری د بیرخانه شورایعالی بود ه است.
د ر این راستا، برخی از مهمترین اقد امات انجام شد ه 

به شرح زیر است:
1-پیگیری و تصویب آیین نامه اجرایی قانون توسعه 

و حمایت از صنایع د ریایی
2-اج��رای م��اد ه )1( و تبصره های مرب��وط به آن، 
پیگیری و تصویب اساسنامه صند وق توسعه صنایع 
د ریایی و تشکیل »صند وق توسعه صنایع د ریایی« 
و پیگیری و تشکیل هیأت مد یره و مجمع عمومی 

صند وق توسعه صنایع د ریایی.
3-اجرای م��اد ه )9( تا )11( قانون موضوع تشکیل 
»شورایعالی صنایع د ریایی کشور« و تد وین ساختار، 
وظایف و نمود ار سازمانی شورایعالی صنایع د ریایی 
کشور و د بیرخانه شورایعالی د ر وزارت صنعت، معد ن 
و تجارت به طوری که امروزه روال و مسیر طبیعی 
خ��ود  برای صد ور مصوبات م��ورد  نیاز فعالیت های 

د ریایی را بد ست آورد ه است.
4- پیگی��ری تامی��ن مناب��ع الزم و بود جه ه��ای 
پیش بینی شد ه برای صند وق توسعه صنایع د ریایی 

و شورایعالی.
اگرچه بخشی از منابع و بود جه ها برای توسعه صنایع 
د ریایی تأمین شد ه و تخصیص یافته است، ولی این 
ارقام با انتظارات و مناب��ع قانونی مطابقت ند ارد . با 
وجود  پیگیری های الزم و علی رغم تصویب بود جه 
اختصاصی د ر د و سال اخیر، د ر مرحله تخصیص آن، 
به د لیل وجود  محد ود یت های مالی د ولت و شرایط 
ویژه د ر کش��ور د ر این سالها، شورایعالی و صند وق 
با عد م تحقق بود جه ه��ای پیش بینی شد ه مواجه 

بود ه اند .
5- پیگی��ری اجرای تبصره )5( م��اد ه )1( قانون با 
تد وین و تصوی��ب شیوه اجرای��ی تفکیک وظایف 
حاکمیت��ی و تصد ی گ��ری د ر ح��وزه فعالیت های 
د ریایی )موضوع ماد ه 34 قانون برنامه چهارم توسعه 

اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی کشور(.
6-تشکی��ل جلسات متع��د د  د و یا چن��د  جانبه و 

کمیته های مشورتی و نیز جلسات هم اند یشی.
7- برگ��زاری جلس��ات کمیسی��ون راهب��ری و 
کارگروه های تخصصی) 5 کارگروه ( و گروه های ویژه 

)20 گروه (
8-نظ��ارت بر تد وین پیش نویس اسن��اد  راهبرد ی 
توسعه صنایع و امور د ریایی )فاز اول( توسط سازمان 

مد یریت صنعتی.
9-اصالح پیش نویس سند  راهبرد ی توسعه صنایع و 
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امور د ریایی- ویرایش د وم
10- مشارکت و همکاری نزد یک با سایر د ستگاه های 
اجرایی د ر تد وین طرح ها، اسناد  راهبرد ی و باالد ست 
و تصویب قوانین، مقررات و آیین نامه های مرتبط با 

د ریا د ر کشور.
11- برگزاری جلساتی با حضور نمایند گان حقوقی 
د ستگاههای اجرایی عضو شورایعالی صنایع د ریایی 
کشور برای بررسی مفاهیم مند رج د ر قانون توسعه و 
حمایت از صنایع د ریایی و مواد  مرتبط د ر آئین نامه 

اجرایی قانون مزبور.
12-برگزاری جلس��ات د وره ای د ر مورد  مواد  )2( تا 
)8( قانون که د ربرگیرند ه حمایت ها و بخشود گی هایی 

برای فعاالن عرصه د ریایی کشور است با حضور:
•مد ی��ران بخشهای مختلف د ستگاه ه��ای اجرایی 
ب��رای ایجاد  هماهنگی الزم می��ان واحد های تابعه 
وزارتخانه های عضو شورایعالی صنایع د ریایی کشور 
نظیر سازمان هواشناسی کشور، سازمان نقشه برد اری 
کشور، سازمان بناد ر و د ریانورد ی، سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ایران، سازم��ان زمین شناسی و 
اکتشاف��ات معد نی کشور، سازمان شی��الت ایران، 
شرکت ملی نفتکش ایران، معاونین و مد یران ستاد ی 

وزارت صنعت، معد ن و تجارت
•مد یران کشتی سازی های عمد تا بخش خصوصی 

جهت بررسی مسائل و مشکالت آنها.
•مد یران شرکتهای بیمه ، د ر بخش خصوصی جهت 

بررسی مسائل بیمه های د ریایی.
• د انشگاه ها، مراکز پژوهشی و تشکلهای غیرد ولتی 
د رخص��وص توسعه صنای��ع و ام��ور د ریایی و اخذ 

پیشنهاد ات.
د ر این زمینه اقد امات الزم برای اجرا و اخذ مجوزها 
و مصوب��ات تکمیل��ی، از جمله تفاه��م با سازمان 
امور مالیاتی، سازم��ان بناد ر و د ریانورد ی، معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبرد ی رئیس جمهور، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معد ن و 
تج��ارت، سازمان استاند ارد  ای��ران، گمرک و همه 
ذینفعان و تشکل های مربوطه صورت پذیرفته است 
و پیشرفت های خوبی نیز بد ست آمد ه است. لیکن 
بد لیل گذشت زمان نسبتا طوالنی از تد وین الیحه و 
شرایط جد ید ی که بر محیط اقتصاد ی کشور حاکم 
ش��د ه است مانند  هد فمند ی یارانه ها، افزایش نرخ 
ارز، تورم و غیره، همچنین بروز تغییراتی د ر قوانین 
و رویه های برخ��ی از این سازمان ها، اجرای برخی 
از مواد  این قانون با د شواری های حقوقی و قانونی 

مواجه شد ه است.
البت��ه برخ��ی از د ستگاه های اجرای��ی نیز بد لیل 
بخشی نگری و ناآگاهی، همک��اری الزم و یا توجه 
مورد  انتظار جامعه د ریایی ایران را به مقوله د ریا و 
مشکالت آن ند اشته  و به بهانه شرایط ویژه کشور، 
ت��الش الزم برای ایفای تعهد ات خود  نکرد ه اند . د ر 
این راستا اصالح و به روز رسانی برخی از مواد  قانون 
مزبور و نیز سایر قوانین و مقررات مرتبط اجتناب 

ناپذی��ر و ضروری است که پیشنه��اد  الزم د ر این 
خصوص به مراجع ذیربط ارایه شد ه است.

شکل گیری صند وق توسعه صنایع د ریایی
براساس ماد ه )1( قانون توسعه و حمایت از صنایع 
د ریایی، صند وق توسعه صنایع د ریایی به عنوان یک 
نهاد  مالی جهت توسعه صنعت د ریایی و حمایت از 

فعاالن این حوزه، تشکیل شد ه است.
به موجب ماد ه )2( اساسنامه صند وق توسعه صنایع 
د ریای��ی که د ر تاری��خ 1388/11/18 به تصویب 
هیئت وزیران رسید ه، د ر تاریخ 1389/3/22 ابالغ 
گرد ید ه است، صند وق د ارای شخصیت حقوقی و 
استق��الل اد اری و مالی و تابعیت ایرانی بود ه و به 
صورت شرکت د ولت��ی وابسته به وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت )صنایع و معاد ن(، اد اره می شود .

فعالیت صند وق توسعه صنایع د ریایی د ر ماه های 
پایان��ی س��ال 1389، با انتخ��اب اعضای هیئت 
مد یره و مد ی��ر عامل، آغاز ش��د . تجهیز منابع و 
ایج��اد  ساختارهای مورد  نیاز برای این نهاد  مالی 
از اولویت های اصلی صند وق د ر فاز تاسیس است 
که از جمل��ه می توان به د ریاف��ت رد یف بود جه 
شرکت های د ولت��ی، طراحی ساخت��ار سازمانی 
و پیگی��ری تصویب آن د ر مراج��ع ذیربط و اخذ 
پست ه��ای سازمانی الزم و تد وین آیین نامه های 

مورد  نیاز فعالیت صند وق اشاره نمود .
طبق نظر قانون گ��ذار، این نهاد  مالی باید  توسعه 
صنعت د ریایی را سرعت بخشید ه و بتواند  فاصله 
ایجاد  شد ه با رقبای جهانی را تا حد  امکان، کوتاه 
نماید . بر این اساس صند وق توسعه صنایع د ریایی 
به عنوان یک شرکت تخصصی توسعه ای معتبر، 
مرجع��ی برای تبد یل ظرفیت ه��ای بالفعل و نیز 
پتانسیل ه��ای د ریایی کشور به منافع پاید ار ملی 

است.
توسعه و رونق بازار صنایع د ریایی و افزایش سهم 
این صنایع د ر تولید  ناخالص ملی از اهد اف اصلی 

صند وق است.
ل��ذا ای��ن شرکت ب��ه م��د د  بهره گی��ری از توان 
ثروت آفری��ن د ریا، ارزش آفرینی د ر این حوزه را با 
رویکرد ی د انش بنیان و سرعت خواهد  بخشید  و 
د ر این راستا اولویت های اصلی صند وق توسعه د ر 

گام نخست شامل موارد  زیر بود ه است:
•پیگی��ری ام��ور تأسیس��ی شرک��ت و تد وی��ن 

آیین نامه های د اخلی و ارایه خد مات
• تد وی��ن سازوکار الزم برای ج��ذب منابع مالی 

مند رج د ر قانون تأسیس
• تد وی��ن سازوکار الزم ب��رای جذب سرمایه های 

انسانی کارآمد 
•انج��ام مطالع��ات الزم ب��رای تحقق اه��د اف و 

مأموریت های قانونی صند وق
•تد وین راهبرد های توسعه ای و حمایتی صند وق

•انتخ��اب بازارهای هد ف مناسب و مطالعات بازار 

صنایع د ریایی
•تد وین د ستورالعمل الزم و اعطای تسهیالت به 

تعمیرات شناورها و ساخت شناورهای کوچک
•پرد اخت تسهی��الت به حوزه تعمیرات شناور به 
عن��وان یکی از مهمتری��ن عوامل توسعه صنعت 

د ریایی د ر کشور
•پرد اخت 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 بنگاه های مالی معتبر 
د اخلی )و خارجی(

• تفاهم و تعامل با بنگاه های تخصصی د ریایی
صند وق د ر ای��ن سال های اولی��ه تاسیس د چار 
تالط��م زیاد ی شد  و چال��ش بزرگ صند وق بجز 
تامین مناب��ع مالی، بحث تجمی��ع صند وق های 
تحت پوشش وزارت صنعت، معد ن و تجارت بود  
که بد لیل مشخص نبود ن آیند ه صند وق، بسیاری 
از اقد ام��ات آغاز شد ه د ر صند وق را نزد  نهاد های 
تصمیم گی��ر و مخاطب��ان کند  ی��ا کامال متوقف 

می ساخت.
خوشبختانه با تد بی��ر نمایند گان مجلس شورای 
اسالمی این معضل جد ی د ر حال برطرف شد ن 
کام��ل می باشد  ولی د ر هر ص��ورت زمان را برای 
بهره مند ی جامعه د ریایی از برکات تأسیس آن باز 

هم به تعویق  اند اخت.

نکته کلید ی: »امکان نقش آفرینی ممتاز د ریا«
د ست یاب��ی به توسعه د ریایی کش��ور، شرط الزم 
و حلق��ه ای مفقود ه  د ر برنامه ه��ای کالن توسعه 
و پیشرف��ت ای��ران اسالمی است و ام��روز فراهم 
ساختن امکان »نقش آفرینی ممتاز« فعالیت های 
د ریایی د ر توسعه مل��ی و رشد  اقتصاد ی کشور، 
آنه��م د ر ی��ک تراز جهان��ی و ب��د ون خد شه د ر 
جایگاه سایر عرصه ها و حوزه های راهبرد ی ملی، 
ب��ا برنامه ریزی و »سیاستگذاری« اصولی و متقن 
)پرهی��ز از شتابزد گی و خامی( و ایجاد  همسویی 
و »هماهنگی« فرابخشی )پرهیز از بخشی نگری و 

خود محوری(، کامال د ر د سترس قرار د ارد .
امید  است، ب��ا تد بیر د ول��ت و همکاری مجلس 
محترم وهم��ه د ستگاه ه��ای اجرای��ی و فعاالن 
د ریایی، با استفاد ه از ظرفیت های بکر و بی بد یل 
د ری��ا ب��رای مواجهه با چالش ه��ای عمد ه کشور 
اهتم��ام کاف��ی و اق��د ام عملی و عاج��ل صورت 
پذیرفته و تاثیر این اقد امات د ر حوزه هایی مانند  
اشتغال و سرمایه گذاری، ارزآوری و ثروت آفرینی، 
ارتقاء د انش و فن��اوری کاربرد ی، توسعه متوازن 
و محرومیت زد ای��ی، تعامل جهانی و بسط روابط 

بین المللی، اقتد ار و امنیت ملی نمایان گرد د .
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امکان نجات بخش  هایی از دریاچه ارومیه وجود دارد
بنیانگذار پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه:

بنیانگذار پژوهشکد ه آرتمیا و آبزی��ان د انشگاه ارومیه 
با اشاره به تجربه نجات بخش های��ی از د ریاچه آرال با 
اح��د اث سد ی بتونی به طول 11 ه��زار و 500 متر و 
مد یری��ت د ریاچه بزرگ نمک ایال��ت یوتای آمریکا بر 
امکان نجات بخش هایی از د ریاچه ارومیه با تمرکز آب  
ورود ی از جنوب د ریاچه د ر پهنه ای به وسعت 100 تا 

200 کیلومترمربع تاکید  کرد .
د کتر ناصر آق، عضو هیات علم��ی د انشگاه ارومیه د ر 
گفت وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار د اشت: نخستین گام 
ب��رای نجات د ریاچه ارومیه، توجه به ضرورت مد یریت 
علم��ی د ریاچه است. وی اد ام��ه د اد : تشکیل کارگروه 
نجات د ریاچه ارومیه به د ستور رییس جمهوری بعد  از 
نخستین جلسه هیات د ولت از یک طرف د غد غه د ولت 
تد بیر و امید  را د ر ارتباط با این زیست بوم باارزش نشان 
می د هد  که د ر واقع انعکاس د غد غه اصلی مرد م منطقه 
اس��ت و از طرف د یگر اهمی��ت موضوع نجات د ریاچه 
ارومیه و ارزش های تاالبی، اجتماعی و اقتصاد ی آنرا به 

اثبات می رساند .
آق افزود : نخستین گام کارگروه می بایستی برنامه ریزی 
و حرکت بس��وی مد یریت علمی د ریاچه ارومیه باشد . 
برای بند ه و بسیاری از متخصصان کشور سئوال بزرگی 
است که چ��را تاکنون مسووالن سیاسی کشور مساله 
احیای د ریاچه ارومیه را به یک تیم تخصصی د انشگاهی 
واگ��ذار نکرد ه اند ؟ د رحالی که د ر تمام کشورهای د نیا 
اعم از کشورهای پیشرفته و د رحال توسعه، تحقیق و 
ارائه راهک��ار د رخصوص معضالت زیست محیطی به 
د انشگاه ها واگذار می شود  چون هم به رفع مشکالت از 
طریق علم اعتقاد  د ارند  و هم به توانایی های د انشمند ان 

خود  اعتماد  می کنند .
پای��ه گذار انجمن علمی آبزی پروری ایران گفت: بند ه 
از طرف بسیاری از متخصصان د انشگاهی از مسووالن 
سیاسی کشور تقاضا می کنم قبل از اینکه فاتحه د ریاچه 
ارومیه به طور کامل خواند ه شود  اختیارات کامل بازسازی 
آنرا به یک مرکز د انشگاهی قوی بومی )ترجیحا د انشگاه 
ارومیه( بسپارند  تا راهکارهای علمی کوتاه مد ت برای 

نجات د ریاچه ارومیه ارائه کند .
وی با اشاره به اینکه نیازی نیست د ولت راسا وارد  چنین 
مقوله ای شود ، اظهار د اشت: باید  به نقش خود  به عنوان 
حام��ی مالی و معنوی ب��رای حل مشکل عمل کند  و 
زیرساختهای اجرایی برای طرح های پیشنهاد ی د انشگاه 
را فراهم کن��د . د ولت تد بیر و امید  با هزاران مشکل به 
مراتب بزرگتر د ر عرصه های ملی و بین المللی روبروست 
که باید  حل و فصل کند ؛ لذا نباید  خود  را د رگیر مسائلی 
بکند  که فقط با راهکارهای علمی به نتیجه می رسد . 
د رگیر شد ن د ولت با مشکالتی نظیر د ریاچه ارومیه تنها 
باعث زیر سوال رفتن د ولت شد ه و عد م موفقیتش د ر 

حل مشکل باعث سرافکند گی آن د ر بین ملت می شود .
از طرف د یگر نباید  نقش د انشگاهها و مراکز پژوهشی 

کشور را به عنوان بازوان علمی د ولت ناد ید ه گرفت.
آق تاکی��د  کرد : تیم تخصصی د انشگ��اه ارومیه تحت 
مد یریت یک محقق توانمند  قابلیت آنرا د ارد  تا با استفاد ه 
از تخصص، توانمند یها و تجربیات اعضای هیات علمی 
خود  و از طریق مشارکتهای فکری و عملی متخصصین 
د اخل��ی و خارجی د ر کوتاه ترین زم��ان و با کمترین 
هزینه به مشکل د ریاچه ارومیه رسید گی و د ر راستای 
احیای آن برنام��ه ریزی علمی کند  لذا بند ه پیشنهاد  
می کنم طب��ق قوانین موج��ود  د ر کشور مسئولیت 
حفاظت از تاالبهای کشور همچنان که هست به عهد ه 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور باشد  و سازمان 
طی قرارد اد ی ماموریت ویژه نجات د ریاچه ارومیه را با 
اختیارات تام به د انشگاه ارومیه واگذار کند  به طوریکه 
د ر آیند ه هیچ مسئولیتی متوجه سازمان و د ولت نباشد . 
سازمان با تعیین ناظرین د اخل��ی و خارجی می تواند  
بر نحوه اجرای ماموریت توسط د انشگاه ارومیه نظارت 
نماید  و د انشگاه ارومیه هر شش ماه یکبار با برگزاری یک 
همایش ملی یا بین المللی نتایج اقد امات خود  را ارائه و 
مورد  نقد  و بررسی متخصصین از کل کشور و همچنین 

از مراکز علمی بین المللی قرار د هد .وی با اشاره به گام 
د وم اساسی و حیاتی برای نجات د ریاچه اظهار د اشت: 
اجرای فاز اول احیای بخشی از د ریاچه ارومیه از طریق 
مد یریت آبهای ورود ی گام د وم بسیار اساسی و حیاتی 

د ر راستای نجات د ریاچه است.
آق اد امه د اد : د ریاچه ارومیه توسط جاد ه شهید  کالنتری 
تقریبا به د و قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد ه است.

اکثر رود خانه های بزرگ و پر آب از جنوب د ریاچه به آن 
می ریزند  ولی از آنجاییکه عمق شمال د ریاچه بیشتر 
قسمت جنوبی است آب ورود ی از جنوب نیز به طرف 
شمال حرکت می کند  لذا اثرات کم شد ن آب د ریاچه 

ارومیه را د ر جنوب د ریاچه بیشتر مشاهد ه می کنیم.
وی افزود : می��زان آب د ر د ریاچه ارومیه بسیار کاهش 
یافته و اد امه روند  کنونی باعث خواهد  شد  جنوب د ریاچه 
به جز بخش کوچکی د ر زیر پل تا پایان شهریور سال 
آیند ه خشک شود  و شمال د ریاچه نیز بیش از سه، چهار 
س��ال د وام نخواهد  آورد . فقط یک اقد ام بسیار سریع و 
مؤث��ر می تواند  با احیای بخشی از د ریاچه از اد امه روند  
خشک شد ن سریع آن جلوگیری کند  و امید  را به د ل 
مرد م و مسووالن برگرد اند . این اقد ام سریع چیزی نیست 
جز مد یریت و حفظ آبهایی که همه ساله از طریق آبهای 

روان وارد  د ریاچه ارومیه می شوند .
عضو هی��ات علمی د انشگاه ارومیه اظه��ار د اشت: اگر 
از آمارهای بلن��د  و میان مد ت که نشانگر ورود  مقاد یر 
کاف��ی آب به د ریاچه ارومی��ه است، صرف نظر کنیم، 
طب��ق آمارهای رسمی طی چهار سال گذشته به طور 
متوس��ط ساالنه حد ود  یک میلی��ارد  مترمکعب آب از 
طریق روان آبها وارد  نیمه جنوبی د ریاچه ارومیه شد ه 
است ولی میزان آب د ریاچه ارومیه د ر پایان شهریور هر 
س��ال نسبت به سال پیش کاهش نشان می د هد . این 
بد ین معن��ی است که تبخیر از سطح د ریاچه بیش از 
میزان ورود ی است؛ لذا ضروری است آب های ورود ی از 
جنوب د ریاچه به جای اینکه د ر پهنه ای به وسعت بیش 
از 2000 کیلو متر مربع با عمق متوسط 10 تا 15سانتی 
متر پخش شد ه و د ر مد ت کوتاهی تبخیر و از د سترس 
خارج شود  د ر منطقه ای کوچکتر به وسعت حد ود  100 
تا 200 کیلومتر مربع با عمق سه تا چهار متر متمرکز 
شود . بد ین ترتیب به راحتی می توان با کاهش تبخیر 
سطحی به میزان حد ود  90 د رصد  از هد ر رفتن آبهایی 
که د ر حال حاضر به طور طبیعی وارد  د ریاچه می شوند  
جلوگیری کرد  و بخشی از د ریاچه ارومیه را به عنوان فاز 
اول طرح احیای جام��ع د ریاچه ارومیه نجات د اد  و به 

شکوفایی د وران قبل از خشکسالی رساند .
موسس پژوهشکد ه آرتمیا و آبزیان د انشگاه ارومیه افزود : 
کنوانسیون رامسر به وضوح د ر خصوص استفاد ه بهینه 
از تاالب ها برای بهبود ی معیشت مرد می که د ر پیرامون 

تصویر د ریاچه بزرگ نمک آمریکا با د و قسمت کامال مجزا
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تاالب زند گی می کنند  اشاره می کند ؛ لذا سرمایه گذاری 
د ولت برای احیای د ریاچه ارومیه باید  با تاکید  بر بهبود ی 
وضعیت اقتصاد ی و اجتماعی مرد م منطقه صورت گیرد  
و برای تحقق این مه��م باید  از تجربه سایر کشورها و 

مد ل های به کار رفته استفاد ه کرد .
وی با بیان اینکه آرتمیا کلید  حل معمای د ریاچه ارومیه 
است به ایسنا گفت: به وجود  آورد ن شرایط بهینه برای 
بازس��ازی ذخایر آرتمیا و شکوفا ک��رد ن جمعیت آن 
زنجیره حیات و تنوع زیستی را د ر د ریاچه ارومیه احیا 
و بازگشت مجد د  پرند گان بومی و مهاجر را به د ریاچه 
تضمین خواهد  کرد ؛ بد ین ترتیب اجرای هر فاز از طرح 
جامع نج��ات د ریاچه ارومیه د ر واقع بخشی از د ریاچه 
ارومیه را با تمامی ویژگی ها و ارزشهای ملی و بین المللی 

آن احیا خواهد  کرد .
آق اد ام��ه د اد : با شکوفا کرد ن آرتمیا د ر بخشهای احیا 
شد ه م��ی توان د رخصوص استفاد ه بهین��ه از د ریاچه 
ارومیه جهت بهبود ی وضعیت معیشتی مرد م منطقه 
بر اساس د ستورالعمل های کنوانسیون رامسر و د ر قالب 
برنامه توسعه پاید ار اقد ام کرد . به ازای هر منطقه 100 
کیلومترمربعی احیا شد ه ساالنه می توان حد اقل هزار تن 
تود ه زند ه و 120 تن سیست آرتمیا تولید  کرد . عملیات 
صید ، عمل آوری، بسته بند ی و فروش د اخلی و صاد رات 
آرتمیا می تواند  برای حد ود  200 نفر اشتغال و ساالنه 
حد ود  10 میلی��ون د الر د رآمد  برای د ولت ایجاد  کند ؛ 
بنابراین احیای مرحله به مرحله د ریاچه ارومیه عالوه بر 
بازسازی اکوسیستم طبیعی آن فصل جد ید ی از مبحث 
توسعه اقتصاد ی و اجتماعی منطقه را مبتنی بر شکوفایی 
د ریاچه ارومیه خواهد  گشود  به طوریکه مرد م منطقه نیز 
ب��ا شور و شوق فراوان د ر تم��ام مراحل اجرای طرح از 
د ولت حمایت و برای اجرای فازهای بعد ی د ر کنار د ولت 

قرار خواهند  گرفت.
وی د ر اد ام��ه د و مثال تاریخ��ی د ر ارتباط با مد یریت 
د ریاچه ه��ای ش��ور بزرگ د نی��ا را بیان ک��رد  و گفت: 
د ر ابت��د ای قرن بیست��م د ریای آرال 67 ه��زار و 499 
کیلومتر مربع )بیش از 10 برابر د ریاچه ارومیه د ر پرآب 
ترین زمان( وسعت د اشت و حج��م آب آن هزار و 89 
کیلومترمکعب )34 برابر حجم آب د ریاچه ارومیه( بود . 
ش��وری آب آن 10 گ��رم د ر لیتر بود  و 20 نوع ماهی و 
200 نوع بی مهرگان مختلف د ر آن زند گی می کرد ند . 
روند  خشک ش��د ن د ریای آرال به د الیل مختلفی که 
بی شباهت به د الیل منجر به بح��ران د ریاچه ارومیه 

نیست از د هه 1960 شروع شد . د ولت مسوولیت مطالعه 
و احی��ای آنرا به انستیتوی علوم جانوری آکاد می علوم 
روسیه سپرد . متخصصان آن مرکز پس از مطالعه د قیق 
و همه جوانبه نهایتا پیشنهاد  د اد ند  با احد اث یک د یوار به 
طول 11 هزار و 500 متر بخش شمال د ریاچه را تحت 
عنوان آرال کوچک از بخش اصلی آرال جد ا کنند  و آب 
رود خانه سیر د ریا را به آن قسمت هد ایت کنند . آنها با 
اجرای آن طرح با حمایت مالی بانک جهانی )62 میلیون 
د الر( و د ولت قزاقستان )21.3 میلیون د الر( موفق شد ند  
آرال کوچک را ب��ه ابعاد  بیش از 4300 کیلومتر مربع 
احیا کنند  و ضم��ن بازسازی تنوع زیستی آن، مجد د ا 
باعث شکوفا شد ن زند گی اقتصاد ی مرد م منطقه شد ند . 
برنامه های بعد ی آنها د ر ارتباط با احیای فازهای بعد ی 
نیز توسط محققان همان مرکز اجرا و یا د ر د ست اجرا 
است که د ر نهایت منجر به احیای بخش های بزرگتری 
از د ریای آرال می شود . وی د ریاچه بزرگ نمک آمریکا را 
نمونه د یگری از مثال تاریخی برای مد یریت د ریاچه های 
شور بزرگ د نیا عنوان کرد  و افزد : د ریاچه بزرگ نمک 
ایال��ت یوتای آمریکا 4400 کیلومتر مربع وسعت د ارد  
و حج��م آب آن مع��اد ل 19 میلیارد  مترمکعب است. 
حد اکثر طول و عرض آن به ترتیب 120 و 45 کیلومتر 
اس��ت و عمق متوسط آن 4.90 متر است. این د ریاچه 
1283 متر باالتر از سطح د ریاهای آزاد  واقع شد ه است. 
یک پل چوبی برای عبور قطارهای سبک د ر سال 1904 
روی د ریاچه بزرگ نمک ساخته شد  که تا سال 1959 

مورد  استفاد ه قرار می گرفت.
آق اد امه د اد : به علت افزایش فعالیتهای اقتصاد ی از یک 
طرف و برنامه ریزی برای بهره برد اری بهینه از د ریاچه 
بزرگ نمک، ساخت یک جاد ه کامل با سه سرریز کوچک 
100 تا 150 متری د ر سال 1957 آغاز و د ر سال 1959 
کامل شد ه و مورد  بهره برد اری قرار گرفت. برای ساخت 
این جاد ه 50 میلی��ون د الر هزینه شد . از آن تاریخ پل 
چوب��ی بال استفاد ه ماند  تا اینکه د ر سال 1993 به طور 
کامل تخریب شد . نظر به اینکه اکثر رود خانه های منتهی 
به د ریاچه از جنوب وارد  آن می شوند  ساخت جاد ه باعث 
شد  د و اکوسیستم تقریبا متف��اوت ایجاد  شود . شمال 
د ریاچ��ه با شوری باالت��ر از 250 گرم د ر لیتر و جنوب 
د ریاچه با شوری ح��د ود  100 گرم د ر لیتر. با توجه به 
شرایط پیش آمد ه چند ین شرکت بزرگ برای استحصال 
امالح مختلف با ارزش د ر حاشیه بخش شمالی د ریاچه 
مستق��ر شد ه اند  که ارزش تولید ات ساالنه آنها به 200 
میلی��ون د الر بالغ می شود . تکثیر آرتمیا نیز به میزان 
بسیار زیاد  د ر ناحیه جنوبی د ریاچه انجام می گیرد  و از 
این رو تعد اد  26 شرکت برای صید ، عمل آوری و صاد رات 
سیست آرتمیا پس از اخذ مجوز از سازمان حیات وحش 
آمریک��ا د ر آن منطقه مستقر و به فعالیتهای اقتصاد ی 
مشغول شد ه اند  که د رآمد  ساالنه آنها برابر 100 میلیون 
د الر است. مسوولیت مطالعه مستمر د ریاچه بزرگ نمک 
به عهد ه سازمان حی��ات وحش آمریکا، د انشگاه یوتا و 

انجمن زمین شناسی آمریکا است.

چگونگی تغییرات کمی 
و کیفی آب آرال طی 

پنج د هه

تصویر پل چوبی ساخته شد ه روی د ریاچه بزرگ نمک 
آمریکا د ر سال 1904

سد  بتونی ایجاد  شد ه برای جد ا کرد ن آرال کوچک از بد نه 
اصلی د ریای آرال

تصویر جاد ه قطار رو احد اث شد ه روی د ریاچه بزرگ نمک 
آمریکا )مشابه میانگذرشهید  کالنتری د ریاچه ارومیه(

Marine Engineering
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د ر  موجود   سیستم ه��ای 
یک کشت��ی را می توان به 
سه قسمت اصلی عرشه و 
پل فرماند هی، ماشین آالت 
بار تقسی��م کرد .هریک  و 
از ای��ن قسمت ه��ا د ه ه��ا 
سیستم پیچید ه د ارند  که 
هرکد ام بصورت مستقل و یا وابسته ارائه خد مات 
می نمایند .ب��رای مث��ال می ت��وان سیستم های 
تعاد ل، سوخت، خنک ک��اری، آب خوراکی، آب 
د ریا، روغنکاری موتور اصلی و ماشین آالت فرعی 
و سیستم ه��ای الکتریک��ی و ... و د ه ها سیستم 
د یگ��ر د ر کشتی نام برد .از این پس سعی بر این 
است که د ر هر ماهنام��ه یکی از این سیستم ها 
را بطور خالصه بررس��ی کرد ه تا بتوان با ویژگی 

ساختمانی و مکانیکی هریک از آنها آشنا شد .
سوختگی��ری یکی از مهمتری��ن عملیاتهای یک 
کشت��ی می باشد  که ممکن اس��ت د ر هر جایی 
از د نی��ا، د ر سفرهای مختلف و یا چند ین مرتبه 
د ر ی��ک سفر انج��ام شود .به همی��ن د لیل برای 

این شماره سیست��م سوخت انتخاب شد ه است.
سیستم سوخت که ب��ه د و بخش سوخت گیری 
)bunkering system( و سیست��م سوخت موتور 
 Main Engine Fuel Oil Service( اصل��ی 
System( تقسی��م می ش��ود .د ر اد ام��ه شک��ل 
سیست��م سوختگیری و انتقال سوخت یک تانکر 
ک��الس H آمد ه است.ی��ک کشتی ب��ا توجه به 
موقعیت و یا نوع ماشی��ن آالت از د ونوع سوخت 
 )Heavy Fuel Oil( و سنگی��ن )سبک )گازوئیل
استفاد ه می کن��د  که خود  می تواند  معمولی و یا 
کم سولفور باشد .هریک از کمپانی ها با تبعیت از 
 )ISM )International Safety Management
چک لیست های��ی را آم��اد ه کرد ه ان��د  که خد مه 
کشتی باید  مطابق ب��ا آن، گام به گام پیش رفته 
و عملی��ات سوخت گیری را انجام د هند .عالوه بر 
آن همه افراد ی که د ر این عملیات شرکت د ارند  
بای��د  Bunkering plane و Risk assessment را 
مطالعه کرد ه تا خطرات احتمالی هنگام سوخت 
گیری را به حد اقل رساند .وظایف هریک از افراد  
برای زمان های قبل، حین و بعد  از عملیات باید  

مشخ��ص شود . با توجه به اینکه ابتد ا سوخت به 
 )Valve( ک��د ام تانک منتقل خواه��د  شد ،ولوها
تنظی��م و سپس یک��ی از د ریچه ه��ای ورود ی 
)oil manifold( ک��ه د ر د و سم��ت کشتی و د ر 
قسم��ت میانی قرار د ارد  باز می شود .تغییر مسیر 
سوخت ورود ی برای تانک های ذخیره باید  فقط 
ب��ا باز و بسته کرد ن ولو ه��ا صورت گیرد  و نباید  
از پمپ های نش��ان د اد ه شد ه د ر شکل استفاد ه 
شود  و این پمپ ها د ر طول عملیات باید  خاموش 
باشن��د  )مگر د ر م��وارد  اورژانس��ی( د ر غیر این 
صورت محاسبه مقد ار سوخ��ت خرید اری شد ه 
بسیار مشکل خواهد  بود .این پمپ ها سه وظیفه 

د ارند :
1- همیشه توصی��ه می شود  سوخت قد یمی که 
د ر کشتی وجود  د ارد  را با سوخت جد ید  مخلوط 
نکرد ه و قبل از عملیات باید  سوخت قد یمی را با 

کمک این پمپ ها به یک تانک منتقل کرد .
2- پس از اتمام سوخت گیری باتوجه به وضعیت 
تع��اد ل و تریم کشتی انتقال سوخت بوسیله این 
پمپ ه��ا میان تانکه��ای مختلف ص��ورت گیرد  

 سیستم سوخت گیری کشتی
FUEL OIL BUNKERING AND TRANSFERING SYSTEM

 سیروس سیلتان *
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.)internal transferring(
3- سوخت مورد  نیاز برای مصرف موتورها پس 
از عبور از فیلت��ر از طریق این پمپ ها به تانک 
میانی )settling tank( انتقال 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 .
 Overflow( یک تانک د یگر ب��ه نام تانک سرریز
Tank( وجود  د ارد .سوخ��ت اضافی موتور اصلی 
و ی��ا ژنراتورهای ب��رق و یا نشتی های قسمتهای 
مختلف و یا سرریز تانک های مختلف )مانند  تانک 
میانی که د ر شکل نشان د اد ه شد ه( و یا شیرهای 
تخلیه تانکه��ا وارد  این تانک می شود . این تانک 
باید  قبل از آغاز عملیات خالی باشد  تا د ر صورت 
سرریز هریک از تانک ها د ر طول عملیات سوخت 
وارد  آن شد ه و زمان کافی برای عیب یابی و حل 
مشکل وجود  د اشته باشد . سیستم سوخت گیری 
که برای ی��ک کشتی طراحی می ش��ود  باید  به 
گون��ه ای باشد  که بت��وان سوخ��ت را د ر د اخل 
کشتی، به هری��ک از تانک های د لخ��واه انتقال 
 internal transferring د اد  )یعن��ی د ارای قابلیت
باشد (. ولوهای موجود  ب��ا توجه به محل کاربرد  
آنها و ویژگی های مکانیکی د ر آن محل می توانند  

یک سویه و یا د و سویه باشند .

خطرات و مشکالت احتمالی:
1- مقـد ار سـوخت: با توجه ب��ه هزینه باالی 
سوخ��ت، اینکه چه مقد ار سوخ��ت وارد  کشتی 
شد ه بسیار مهم است.مقد ار سوخت وارد  شد ه به 

کشتی از د و طریق اند ازه گیری می شود . 
الف( یک کنتور باید  د ر کنار پمپ باشد  و مقد ار 

را مشخص کند .
ب( قبل و بعد  از عملیات تمامی سوخت موجود  
د ر مخازن هر د و کشتی د هند ه و گیرند ه سوخت 

باید  به د قت اند ازه گیری، ثبت و به امضای طرفین 
رسید ه باشد .و از این طریق مقد ار سوخت منتقل 

شد ه محاسبه گرد د .
2-کیفیـت سـوخت: کیفیت سوخ��ت مورد  
 MARPOL استف��اد ه د ر کشتی باید  مطاب��ق با
باشد .ب��ه همین د لیل بای��د  از سوخت خرید اری 
ش��د ه نمونه ب��رد اری کرد. نمون��ه گرفته شد ه را 
بای��د  د ر ظرفه��ای مخصوصی ریخت��ه و هریک 
از آنه��ا را بای��د  د ر اختی��ار یک��ی از نمایند گان 
فروشند ه،خرید ار،آزمایشگ��اه و MARPOL قرار 
د اد .این نمونه سوخ��ت باید  چهار ویژگی د اشته 

باشد :
ال��ف( د ستگاه نمونه گیری بای��د  د ر کنار د ریچه 
ورود ی کشتی گیرن��د ه  ی سوخت و قبل از ولو 

اصلی ورود ی سیستم باشد .
ب( نمونه گی��ری د ر تمام طول مد ت سوخت گیری 

انجام شود  و از نمونه گیری های مقطعی پرهیز شود .
ج( د رب ظرف ه��ای نمونه پلمپ ش��ود  تا قابل 

تغییر و یا د ستکاری نباشد .
د ( شماره پلمپ ها د ر برگه خرید  سوخت نوشته 

و به امضای طرفین رسید ه باشد . 
3- آلود گی نفتی: سومین خطر آلود گی نفتی 

اس��ت که ممکن اس��ت بد لی��ل ترکید گی لوله، 
سرریز شد ن تانک ها، خطای انسانی و یا هر د لیل 

د یگری اتفاق افتد . 
4- آتش سوزی: قبل از عملیات تمامی وسایل 
اتفای حری��ق را آماد ه کرد ه ت��ا د ر صورت لزوم 

سریعا استفاد ه شود . چند  نکته پایانی:
1- مقام��ات بن��د ری بای��د  از انج��ام عملی��ات 
سوخت گی��ری مطل��ع باشند  تا د رص��ورت بروز 

هرگونه مشکل سریعا ارائه خد مات نمایند .
2- د ر تم��ام طول عملیات نمایند گان د و کشتی 
بای��د  با ه��م د ر ارتباط باشند  ت��ا د رصورت بروز 

حواد ث عملیات را کند  و یا قطع نمایند .
3- تمامی وسای��ل محد ود  کنند ه آلود گی نفتی 
د ر د ست��رس و آماد ه باشد  ت��ا د ر صورت نشت 

سوخت به د ریا سریعا استفاد ه شوند .
4- تمام��ی Scupperه��ای روی عرش��ه بست��ه 

باشند .
5-تمام��ی این عملیات بر طب��ق check list و 

bunker plane انجام شود .
6- قبل از آغاز عملیات تمامی خطرات احتمالی 
د رنظ��ر گرفته و راه های مقابل��ه و یا کاهش آنها 

پیش بینی شوند .
7- بعد  از پر شد ن یک تانک و بسته شد ن ولوها 
تا پایان عملیات، میزان سوخت موجود  د ر تانک 
اند ازه گی��ری شود  تا هیچ گون��ه خطر سرریزی و 

آلود گی نفتی وجود  ند اشته باشد .
8- تمام��ی د ریچه ه��ای ورود ی )manifold( به 
غیر از د ریچ��ه مورد  استفاد ه باید  عالوه بر بسته 
بود ن ولوها، با صفح��ات فلزی و آب بند ها کامال 

بسته و اصطالحا blank شوند .
9- سوخ��ت گی��ری را ابتد ا با سرع��ت کم آغاز 
نمود ه و رفته رفته سرع��ت را به ماکزیمم رساند  
همچنی��ن فشار موجود  د ر لوله ه��ا نباید  از 4.4 

بیشتر شود .

* عضو کمیته د انشجویی انجمن و  د انشجوی 
د انشکد ه علوم د ریایی صنعت نفت

Taking bunker risk assessment
Type of controlsafeguardconsequenceRisk statement

Assigning 
designated 
engineer as 
supervisor

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.

Pollution

Fire

Explosion       Injury

Fuel oil spillage during

bunkering
1

Proper bunker plan with piping diagram to 
be made fully aware to the personnel before 

bunkering.

Pollution

Damage

Delay

Improper knowledge 
of piping system2

Wear proper safety gear.InjurySlips or falls of 
personnel3

Marine Engineering
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د ر حال حاضر گاز طبیعی بعد  از نفت و ذغال سنگ 
رتبه س��وم را د ر سبد  انرژی د نیا به خود  اختصاص 
د اد ه است. د ر میان سوخت های فسیلی، گازطبیعی 
به مراتب د ی اکسید  کربن کمتری تولید  می کند ، به 
همین د لیل به عنوان تنها منبع انرژی شناخته شد ه 
است که می تواند  انتشار د ی اکسید  کربن را د ر میان 
مد ت کنترل کرد ه و نگرانی های زیست محیطی د ر 

خصوص تغییرات آب و هوایی را کاهش د هد .
باید  توجه د اشت که انرژی های تجد ید  پذیر همچون 
انرژی خورشید ی و باد ، اگرچه د ارای پتانسیل بالقوه 
باالیی هستند  اما تنها د ر د راز مد ت اثرگذار خواهند  
ب��ود . سال ها زم��ان مورد  نیاز است ت��ا انرژی های 
تجد ید  پذیر بتوانند  نقش عمد ه ای د ر جایگزینی 
منابع فعلی سوخت ایفا کنند . مصرف جهانی گاز به 
سرعت د ر حال افزایش است و پیش بینی می شود  
د ر بازه زمانی 2020 تا 2030 مصرف آن از مصرف 
نفت پیشی گی��رد  که منجر به توسعه قابل توجه 
تجارت گاز شد ه و د ر نتیجه تغییرات عمد ه ای د ر 
روش های انتقال گاز از مبد ا به بازارهای مصرف به 

وجود  خواهد  آمد .
بازاره��ای گاز طبیعی ک��ه د ر گذشته منحصر به 
مص��ارف د اخلی و یا انتقال ب��ه بازارهای همسایه 
توس��ط خط لوله بود ه است با ورود  تکنولوژی های 
مایع سازی گاز طبیعی وامکان انتقال آن به صورت 
مایع، به سراس��ر د نیا گسترش یافته است. بر این 
اساس پیش بینی می شود  تا سال 2020 میالد ی، 
حد ود  20 د رصد  تجارت جهانی گاز به صورت مایع 

انجام گیرد .
عامل د یگری که منجر به افزایش تمایل به انتقال 
گاز د ر مسافت ه��ای طوالنی شد ه، رشد  تقاضا د ر 
منطقه آسیای د ور است. منابع انرژی د ر این منطقه 
د ر مناط��ق د ور افتاد ه قرار د ارن��د  و بسیار ناکافی 
هستند .از طرف د یگر به د لی��ل وجود  کشورهای 
صنعتی همانند  ژاپن و ک��ره و از سوی د یگر رشد  
سریع صنعتی سایرکشورهای منطقه مثل چین و 
هند  د ر سالهای اخیر، سطح تقاضا بسیار باالست. 
د ر نتیجه تمایل جهانی به تجارت LNG به د لیل 

قابلیت حم��ل آن د ر مسافت های طوالنی افزایش 
یافت��ه است و بازاری ف��را روی صنعت LNG قرار 
گرفته که انتقال گاز آن با خط لوله د ور از د سترس 
اس��ت. د ر 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 سرمایه گ��ذاری آنها د ر صنایع 

مایع سازی گاز است.
توجه به صنعت LNG و انعطاف پذیری باالی آن 
د ر انتخاب بازار هد ف، برای کشورهایی مثل ایران 
که د ارای ذخایر قابل توجه گاز است، منجر به تنوع 
بخشی د ر صاد رات گازمی شود  که این موضوع هم 
از نظر استراتژیک و هم از بعد  د رآمد زایی، اهمیت 

بسیار باالیی د ارد .
ب��ر اساس آخرین برآورد ها کشور ایران با د راختیار 
د اشتن ذخایر گازی معاد ل 33.6 تریلیون مترمکعب 
گاز د ر جهان د ارای رتبه نخست است، از نظر تولید  
نی��ز د ر رتبه سوم جهانی قرار د ارد ، د ر همین حال 
نتوانسته است سهم قابل توجهی د ر تجارت جهانی 

گاز د اشته باشد .
متاسفانه تا به ح��ال د ر ورود  به صنعت LNG د ر 
ایران تعلل و تاخیر بسی��اری شد ه است. اگرچه از 
اوایل د هه 80 شمسی پیگیری چند  طرح LNG با 
سرمایه گذاری خارجی د ر شرکت ملی نفت ایران به 
تصویب رسید ، اما به د لیل عد م اتفاق نظر د ر لزوم 
بهره گیری از کاالی استراتژیک LNG نزد  تصمیم 
گیرند گ��ان مربوطه و مطرح ش��د ن موضوعاتی از 
قبیل توسعه د اخلی صنعت گاز و عد م صد ور آن یا 
اقتصاد ی نبود ن آن د ر مقایسه با خط لوله، توسعه 
صنع��ت LNG با سرعت الزم ب��ه پیش نرفت، تا 
اینک��ه د ر نهایت با تشد ید  تحریم های غیر قانونی 
متوقف شد . هزینه ساخت تأسیسات LNG که د ر 
س��ال 2000 به حد ود  200د الر د ر هر تن رسید ه 
بود ،)هزینه ساخت عمان LNG( تنها به فاصله چند  
سال به د لیل توسعه اقتص��اد ی 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 حد ود  1200د الر 
د ر تن رسید ؛ این افزایش قیمت د ر حقیقت هزینه 

از د ست د اد ن زمان است.
صنعت LNG نی��از به سرمایه گذاری اولیه باالیی 
د ارد ، اما با توجه به تقاضای روزافزون آن د ر د نیا، 
این سرمایه گذاری د ر مد ت کوتاهی برگشت د اد ه 
شد ه و سریعا سود آور می شود ، همچنان که تا به 
حال برای تمام کشورهایی که د ر این صنعت وارد  
شد ه اند  همی��ن گونه بود ه است. به عالوه تمایل 
ب��ه تامین سرمایه گ��ذاری از س��وی شرکت های 
بزرگ ان��رژی و خرید اران LNG بطور فزایند ه رو 

به افزایش است.

تأسیسات LNG شناور
اخیرا تحقیقات و مطالعات زیاد ی د ر باره ساخت 
تأسیسات تولید  LNG شناور صورت گرفته است. 
وجود  ذخایر د ریایی د ورافتاد ه که انتقال گاز آنها 
به تأسیسات LNG د ر ساحل اقتصاد ی نیست و 
یا ذخایر گازی کوچکی که توسعه آنها به تنهایی 
 LNG توجیه اقتصاد ی ب��رای ساخت تأسیسات
د ر خشک��ی ن��د ارد ، از عوامل اولی��ه رویکرد  به 
تأسیسات LNG شناور ب��ود ه است، اما بتد ریج 
کاربرد ه��ای بیشتری ب��رای آن پیش بینی شد ه 
اس��ت، از جمله اینکه  تأسیس��ات LNG شناور 
را می ت��وان یک راه حل ب��رای استفاد ه بهینه از 
گازهای همراه نفت د ر مید ان های نفتی د ریایی 
و جلوگیری از سوزاند ن آنها به شمار آورد . حتی 
می ت��وان تأسیسات شن��اور LNG را د رنزد یک 
ساح��ل مستقر کرد  و گ��از د ریافتی از خط لوله 
موجود  د ر خشک��ی را د ر آنجا به مایع تبد یل و 
 LNG ذخیره کرد  تا آماد ه بارگیری کشتی های
شود . ای��ن یک راه حل ب��رای مواقعی است که 
زمین مناس��ب و یا زیر ساخت ه��ای مورد  نیاز 
برای احد اث تأسیسات د ر خشکی موجود  نباشد . 
کاربرد  د یگر این تکنولوژی می تواند  برای تولید  

زود هنگام از ذخایر گازی بزرگ باشد .
هزینه ه��ای  کاه��ش  موج��ب  شن��اور   LNG
سرمایه گذاری به ع��الوه افزایش رقابت پذیری 
به واسطه مد ت زمان کوتاهتر ساخت می شود . 
 LNG د ر حال حاضرهزین��ه ساخت تأسیسات
شناور ح��د ود  550 تا 700 د الر د ر تن برآورد  
ش��د ه اس��ت، د ر حالیکه تأسیس��ات LNG د ر 
خشک��ی ح��د ود  1200 د الر د ر ت��ن ب��رآورد  
می گ��رد د . LNG شن��اور ب��ه واسط��ه قابلیت 
جابجای��ی می توان��د  برای سایت ه��ای مختلف 
م��ورد  استفاد ه ق��رار گی��رد  و د ر نتیجه اجازه 
می د ه��د  هزینه آن بین چن��د  پروژه  سرشکن 
ش��ود .از سوی د یگر LNG شناور تبعات زیست 
محیطی وارد  شد ه بر ساحل را کاهش می د هد ، 
چراکه ب��ه زیرساختی د ر ساحل احتیاج ند ارد . 
از آنجایی که LNG شناور از مکآنهای مسکونی 
و نواحی صنعت��ی د ور است، ایمنی بیشتری را 

نیز ضمانت می کند .
با توجه به موارد  فوق شایسته است که صنعت نفت 
ای��ران به امکان به کارگیری این تکنولوژی عنایت 
نمای��د  که می تواند  ب��رای فائق آمد ن به مشکالت 
ناشی از تحریم وهمچنین استفاد ه بهینه از منابع 
گازی مشترک یا گازهای همراه نفت د ر مید آنهای 

نفتی کمک کند .

 ،LNG تهیه شد ه از سوی گروه پروژه پرشین
شرکت ملی صاد رات گاز ایران

تأسیسات LNG شناور و امکان دستیابی به ذخایر دورافتاده
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جزیره آزاد
جزیره کیش بار د یگر میزبان فعاالن د ریایی کشور است تا آنها د ر روید اد ی بزرگ 
د ر قالب همایش و نمایشگاه صنایع د ریایی توانمند ی ها، خواست ها و برنامه های 
خود  را ارائه د هند . جزیره کیش اما هم د ر گذش��ته و هم حال، جایگاهی مهم د ر 
اقتصاد  و گرد ش��گری ایران د اشته اس��ت. جزیره ای آزاد  و د ید نی که د ر گذشته 
»قیس« خواند ه می شد . این جزیره د ر ۱۲ کیلومتری کرانه شیبکوه جای گرفته است. 
این جزیره یک میلیون نفر گرد شگر را ساالنه به خود  جذب می کند . کیش جزیره ای 
بیضی ش��کل با محیط ۴۴ کیلومتر اس��ت و با طولی د ر حد ود  ۱۵.۴۵ کیلومتر و 
عرضی حد ود  ۷.۵ کیلومتر، مساحتی معاد ل ۹۰ کیلومترمربع د ارد . ارتفاع بلند ترین 
منقطه این جزیره حد ود  3۵ متر از سطح د ریاست. چهارم مهرماه ۱36۵ اما تاریخ 
کیش ورقی تازه خورد . با تأسیس بند ر و منطقه آزاد  تجاری د ر این جزیره، روند  
س��ریع تحوالت جزیره بومی را مد رن ساخت و عالوه بر تجارت و گرد شگری، 
برخ��ی فعالیت های صنعتی را نیز د ر آن ش��کل د اد . صنایع د ریایی از مهمترین 
فعالیت هایی اس��ت که بس��تر آن د ر کیش وجود  د ارد  و د ر سال های گذشته نیز 
برخی مجموعه های ساخت شناور د ر این حوزه فعال شد ه اند . د ر صفحات پیش رو، 

نگاهی د اریم به برخی ویژگی ها و ظرفیت های کیش د ر بخش های مختلف.



مدیرکل بندرگاه کیش از احداث بزرگترین پایانه مسافري دریایي در این جزیره خبر داد 
و افزود: این ترمینال با ۱۱ هزار مترمربع زیر بنا، سه برابر ترمینال فعلي است و تا سال 
۹3 به بهره برداري مي رس��د. امیر رستگار افزود: هم اکنون در جزیره کیش یک ترمینال 
مسافربري با ظرفیت ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا وجود دارد و اعتبار ترمینال جدید نیز از سوي 

معاونت عمراني سازمان منطقه آزاد کیش تامین شده است. 
مدیرکل بندرگاه کیش افزود: جزیره کیش به صورت متوسط ساالنه پذیراي یک میلیون 
گردش��گر اس��ت که تعدادي از این گردش��گران از طریق دریا و بندرگاه وارد این جزیره 
مي ش��وند و در ایام نوروز آمار گردشگراني که با خودرو به کیش سفر مي کنند، بیشتر 

است. 
وي با اشاره به فعالیت این بندرگاه گفت: در حال حاضر بندرگاه هاي کیش در حوزه هاي 
مختلف از جمله اسکله کشتي هاي تجاري، اسکله کشتي هاي تأمین مصالح ساختماني و 
مایحتاج عمومي جزیره، اسکله کشتي هاي ورود مواد سوختي و پشتیباني شرکت هاي نفتي 

و سایر کاالهاي عمومي  و مسافري به جزیره، فعال هستند. 
وي، در خص��وص نوع کارب��ري بندر کیش و بندرگاه هاي چ��ارك و آفتاب گفت: انجام 
مسافرت هاي روزانه و نیز جابجایي کاالهاي ساختماني از جمله آهن آالت، شن و ماسه، 

سیمان و هر نوع مصالح ساختماني دیگر، از طریق این سه بندرگاه انجام مي شود. 
رستگار افزود: البته در بندر چارك بیشتر بحث جابجایي مسافر مطرح است و این بندر یکي 
از بندرگاه هاي پشتیباني جزیره به شمار مي رود که توسط سازمان منطقه آزاد احداث شده 
است. مدیرکل بندرگاه کیش افزود: در حال حاضر روزانه شش شناور با گنجایش ۵۰ تا 
۲۴۰ نفر از بندر چارك به بندر کیش وارد مي ش��وند و در ایام نوروز این تعداد به روزي 
۴۰ تا ۵۰ سفر ورودي و حدود ۹۰ تا ۱۰۰ سفر به خارج از بندر مي رسد. وي با اشاره به 
ورود خودروها به جزیره کیش از طریق بندرگاه ها گفت: در ایام نوروز ورودي ها از طریق 
سه بندر لنگه، چارك و آفتاب انجام مي شود. در بندر لنگه دو شناور هرمز ۱۲ و ۱۴ که به 
شرکت کشتیراني والفجر تعلق دارد، تردد مي کنند و از بندر چارك و آفتاب نیز مسافرین و 
وسایل نقلیه توسط لندینگ کرافت ها جابجا مي شوند. رستگار با اشاره به تعداد خودروهایي 
که از طریق بنادر وارد جزیره کیش مي شوند، گفت: در ایام نوروز حدود ۱۹ هزار دستگاه 
خودرو، حدود ۱۰۰۰ دس��تگاه انواع کامیون وارد جزیره ش��ده و مواد غذایي و مایحتاج 
جزیره را حمل مي کنند. مدیرکل بندرگاه کیش در خصوص زمان صرف شده براي وارد 
شدن خودروها به لندینگ کرافت در ایام شلوغ سال گفت: در این ایام، کمترین زمان براي 
سوار کردن خودروها به لندینگ کرافت در نظر گرفته شده و این زمان نیم ساعت است اما 

مالکان خودروها حدود ۱3 تا ۱۴ساعت در صف انتظار خواهند بود. 
وي، مسافت بندر چارك تا بندر کیش را نیز حدود 3۴ کیلومتر عنوان کرد.

بزرگترین پایانه مسافري دریایي در جزیره كيش احداث مي شود

كيش
زیستگاه 52 گونه گياه دارویي

ايران به خاطر د اشتن اقليمهاي مختلف آب و هوايي 
موج��ود  د ر د نيا زيستگاه بسيار خوبي براي گياهان 
د اروئي است. گياهاني که د ر جزيره کيش وجود  د ارند  
د ر ساير نقاط کشورمان هم د يد ه شد ه 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 د ر جزيره کيش محيط براي پرورش و تکثير 
آنها بسيار مناسب است لذا شناسايي اين گونه هاي 
مفيد  و پرورش آنها عالوه بر استفاد ه هاي د ارويي براي 

عد ه اي د يگر نيز اشتغال ايجاد  مي کند . 
از طرف د يگر مرد م د ر جزيره کيش به خاطر شرايط 
خاص آب و هوايي د رمعرض بيماريهاي خاص قرار 
د ارند  و د رمانهاي شيميايي د ر د راز مد ت آثار نامطلوبي 
به جا مي گذارد  و گياهان د ارويي و د رمان با آنها مي 
تواند  براي ساکنان مفيد  باشد . اهميت موضوع زماني 
بيشتر احساس مي شود  که بد انيم بسياري از د اروهاي 
مورد  نياز مرد م جزيره از کشورهاي همسايه و اخيراً 
از چين وارد  مي شود  و اگر مرد م جزيره کيش خود  
به اين مهم اقد ام کنند  گياهاني مانند  پنيرک، ترشک، 
آويشن گرمسيري، سمسول، پنجه گربه، ريش بز از 
جمله گياهاني هستند  که د ر جزيره کيش رشد  مي 
کنند . د ر قرن اخير پيشرفت عمد ه اي د ر بهره گيري 
از گياهان د ارويي حاصل شد ه است و آزمايشگاه هاي 
مجهز د ر سراسر جهان براي بررسي اثرات اين د اروها 
به کار و فعاليت مشغولند . مقد ار مصرف مجاز، تعيين 
گياهان سمي از د ارويي، نوع ونحوه استفاد ه هر گياه 

بیش از ۴۰ هزار گردش��گر تابستان امسال 
از ش��هر حریره کیش بازدی��د کردند که ۲۰ 
درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. 
گردشگران بیشتر از استانهاي تهران، اصفهان، 
فارس، خراسان رضوي، کرمان،گیالن،هرمز
گان،بوشهر،آذربایجان شرقي و یزد به این 
جزیره سفرکردند. بخشي از گردشگران، اتباع 
کشورهاي آسیاي جنوب شرقي هستندکه 
از مسیر کشورهاي حاشیه خلیج فارس به 

استقبال گردشگران از شهر حریره كيش
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طرح توسعه میدان گازي کیش، به عنوان بزرگترین میدان گازي مستقل کشور در سه فاز با 
هدف انتقال گاز تولیدي از این میدان بوسیله خطوط لوله زیرزمین و دریایي و انتقال گاز ترش 
به پاالیشگاه گاز )واقع در منطقه گرزه( همچنین فرآورش گاز ترش در پاالیشگاه براي تولید 
گاز س��بک براي صادرات و یا مصارف داخلي کشور در دست اجرا است. بر پایه گزارش 
وزارت نفت، در برنامه تدوین شده براي تولید زود هنگام از این میدان برنامه ریزي الزم براي 
تولید روزانه حدود ۱۲۰ میلیون فوت مکعب گاز از کالستر B جزیره کیش ایجاد شده است؛ 
هم اکنون طراحي مفهومي این پروژه در حال انجام و ویرایش نخست این گزارش براي بهره 
برداري ذینفعان آن نیز در مجموعه شرکت ملي نفت ایران منتشر شده است. بر اساس اعالم 
شرکت مهندسي و توسعه نفت )متن(، حدود ۱۲ تا ۱۵ ماه براي طراحي، تأمین کاال و اجراي 
پروژه زمان نیاز خواهد بود که البته تحقق این موضوع مشروط به تأمین برخي از کاالهاي 

مورد نیاز پروژه از داخل کشور است. 
بر اس��اس برنامه ریزي انجام شده، گاز مورد نیاز نیروگاه جزیره کیش بوسیله ۲ حلقه از 
چاه هاي این میدان تأمین خواهد ش��د؛ این در حالي است که توان تولید یکي از چاه ها براي 
تأمین انرژي منطقه کیش کفایت مي کند و چاه دیگر در حالت آماده باش قرار خواهد گرفت. 
در صورت تعمیر یا توقف تولید چاه اول، چاه دوم روند تأمین گاز شبکه را بدون وقفه ادامه 
خواهد داد. تأمین لوله هاي خط انتقال، تجهیزات جانبي و همچنین تهیه تجهیزات فرآورش و 
شیرین سازي گاز)در صورت نیاز( براي تولید زودهنگام از میدان کیش در دستور کار قرار 
گرفته است. چاه هاي کاندید شده براي تأمین گاز مورد نیاز این پروژه پس از عملیات تعمیر و 
تکمیل، تولیدي شده و پس از نصب تجهیزات سرچاهي، سیال تولیدي بوسیله یک رشته خط 
لوله به تاسیسات تقویت فشار موجود ارسال و پس از جداسازي مایعات همراه گاز، بخشي 
از گاز حاصله براي استفاده به نیروگاه جزیره کیش ارسال مي شود. فعالیت هایي که در بخش 
مقدماتي طرح تولید زودهنگام میدان کیش برنامه ریزي شده است، شامل، مطالعات زیست 
محیطي، تحصیل اراضي، مطالعه بستر دریا در موقعیت تعیین شده براي حفاري چاه جدید 
و مطالعه محل اجراي پروژه، جمع آوري اطالعات و در بخش حفاري، انتخاب دکل حفاري 
مناسب، انتقال و استقرار دکل و پس از آن شروع عملیات حفاري خواهد بود. بر اساس اعالم 
شرکت متن، فعالیت هاي مقدماتي الزم براي تهیه بخشي از کاال و مواد پروژه شروع شده 
و بخشي دیگر نیز در روزهاي آینده نهایي سازي و انجام مي شود.  هم اکنون طرح توسعه 
میدان کیش در مرحله طراحي و مذاکرات فني، حقوقي و مالي، نهایي سازي قرارداد بوسیله 
برگزاري جلسه هاي مذاکره در قالب یک قرارداد یي پي سي اف EPCF(( با پیمانکار این طرح 
است. شرکت طرف مذاکره، مسئول تأمین فاینانس، انجام مهندسي پایه و تفصیلي، تأمین 
کاال و اجراي پروژه خواهد بود و کار در سه دسته شامل، فعالیت هاي پیش از عقد قرارداد، 

فعالیت هاي در حین مذاکره ها و فعالیت هاي پس از عقد قرارداد پیگیري خواهد شد.
پیگیري هاي الزم براي حفاري چاه شماره ۴ میدان گازي کیش با هدف کسب اطالعات دقیق 
تر از میزان گاز درجاي این مخزن آغاز شد. بر اساس اطالعات و آزمایش هاي بدست آمده 
حجم گاز درجاي اولیه این چاه حدود ۴۸ تي سي اف تخمین زده شده است، اما پس از حفاري 
چاه توصیفي - تحدیدي شماره 3 ، در سال ۱3۸۷ تا عمق ۴۵۷۰ متر، حجم گاز درجاي اولیه 

این چاه نیز 6۰ تي سي اف )معادل 6 فاز پارس جنوبي( اعالم شد. 
همایون کاظمیني مجري طرح توسعه میدان گازي کیش چندي پیش از اتمام عملیات حفاري 
۱۲ حلقه و بازیابي یک حلقه چاه در فاز نخست طرح توسعه این میدان تا پایان امسال خبر 
داد و گفت: براي آغاز تولید زود هنگام از دو تا سه حلقه چاه این میدان برنامه  ریزي شده 
است و عملیات حفاري کلیه چاه هاي فاز یک تا پایان امسال به اتمام مي رسد.  بر اساس این 
گزارش، هم  اکنون مذاکرات قراردادي فازهاي دو و سه میدان گازي کیش انجام و آماده عقد 
با یک پیمانکار داخلي است. MDP تاسیسات سطح االرضي و تحت االرضي فازهاي دو و 
سه نهایي شده و مطالعات زیست محیطي و انجام کارهاي زیربنایي این فازها نیز در حال 
انجام است. طرح توسعه میدان گازي کیش، با هدف انتقال گاز تولیدي از این میدان بوسیله 
خطوط لوله زیرزمیني و دریایي و انتقال گاز ترش به پاالیشگاه گاز )واقع در منطقه گرزه( 
همچنین فرآورش گاز ترش در پاالیشگاه براي تولید گاز سبک براي صادرات و یا مصارف 

داخلي کشور در دست اجرا است.

برنامه ریزي براي توليد زودهنگام از ميدان گازي كيش

با د قت زياد  مورد  بررسي قرار مي گيرد . د ر کشور ما 
ايران نيز اين کار د ر ابعاد  وسيع د ر حال انجام است و 
مطالعات گسترد ه د ر اين زمينه همچنان اد امه د ارد . 

گوراگو از جمله گياهان د ارويي د ر جزيره کيش است 
ک��ه بوميان کيش به آن »گسد « م��ي گويند  و از آن 
براي د رمان کمرد رد  استفاد ه مي کنند  به اين ترتيب 
که تمام قسمتهاي گياه را پس از شستن کوبيد ه و به 
صورت ضماد  د رمي آورند . کمر را قبال گرم مي کنند  
وضم��اد  حاصله را روي قسمتي که د رد  مي کند  قرار 
د اد ه و محکم مي بند ند . حسن خلد ون که د ر روستاي 
باغوي کيش زند گي مي کند  د ر خصوص فوايد  د ارويي 
گياه ورث مي گويد :بوميان کيش برگهاي ورث را مي 
کوبن��د و شيره موج��ود  د ر آن را مي گيرند  و غواصان 
شب قبل از رفتن به د ريا به د ستهاي خود  مي مالند  تا 
پوست د ست حالت غليظ و ضخيم پيد ا کند  اين شيره 
به د ست حالتي چرب مانند  م��ي د هد  تا د ر آب د ريا 
ک��ه مد ت طوالني خواهد  بود  آسيب نبيند .حد ود  52 
گونه گياه د ارويي د ر سطح جزيره کيش شناسايي 
شد ه اند  که از اي��ن 52 گونه گياه حد ود 20 گونه 
گي��اه د رختي، 22 گونه بوت��ه اي و10 گونه گياه 
علفي هستند  و بوميان کيش از زمانهاي گذشته از 
اين گياهان براي د رمان د رد هاي مختلف استفاد ه 
م��ي کرد ه اند .رشد  و توسع��ه کاشت و استفاد ه از 
گياه��ان د ارويي د ر کيش مي توان��د  براي تعد اد  
زياد ي از مرد م ايجاد  شغل کند .استفاد ه از گياهان 
د ارويي نسبت به د اروهاي شيميايي عوارض بسيار 
کمتري د ارد  و د رصورت استقبال سرمايه گذاران 
بخش خصوصي، زمينه صاد رات اين گياهان فراهم 

خواهد شد .

کیش وارد شدند. تعداد گردشگران به کیش 
در تابستان به ۱۵۰ هزار نفر رسیده است.این 
تعداد مسافران از مسیرهاي هوایي، دریایي 
و یا با خودروهاي ش��خصي به این جزیره 
مرجاني واردشده، اقامت سه تایک هفته اي 
داشته اند. شهر حریره ۸۰۰ سال قدمت دارد 
و آنچ��ه امروز از این ش��هر بر جاي مانده، 

حجمي از معماري شهري است.
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ح��د ود  2 سال اس��ت که طرح ه��ای زياد ی د ر 
بخش کالن و گرد شگری د ريايی به مناطق آزاد  
کيش ارائه ش��د ه است. بارها طرح ها را پيگيری 
کرد يم، اما ب��ا تغيير مد يران طرح ها نيز بايگانی 
شد . مد يران طرح های م��ا را رد  کرد ند  چون از 
طرح های ما چي��زی نفهميد ند . طبيعت گرد ی 
ساحلی از جمله طرح های ارائه شد ه به سازمان 
منطق��ه آزاد  کيش بود . گرد شگ��ران کيش اين 
جزي��ره را با وجود  هتل ه��ا، بازارها، خود رو های 
گران قيمت آن  شيک قلمد اد  می کنند  و به فکر 
طبيعت گ��رد ی نيستند . غافل از اين موضوع که 
طبيعت کيش ارزش سفر کرد ن د ارد ؛ وگرنه د ر 
شهر خود  هتل ه��ای مجلل و بازار های ارزانتری 
د ر د ست��رس د ارند . ب��رای سواح��ل و مرز آبی 
سازم��ان مشخصی بعنوان متول��ی واحد  وجود  
ند ارد . مد يران اختيارات کافی برای تصميم گيری 
ند ارن��د . د ر خصوص ايج��اد  پروژه های ساحلی 
گرد شگری با مشکالت زي��اد ی مواجه هستيم؛ 

چه برسد  به گرد شگری د ر جزاير. 
مد يرانی که د ر بخش گرد شگری د ريايی فعاليت 
د ارن��د  سواد ، د انش فن��ی و توان من��د ی الزم را 
ند ارند . د ر صورتی که مشکالت متولی و مد يران 
مرتف��ع شود ، سرمايه گذاری د ر اين بخش توجيه 
اقتصاد ی ند ارد . با وجود  مشاغل کاذب که د رآمد  
بيش ت��ر د ارد  و برگشت سرماي��ه د ر آن سريع تر 

است سرمايه گذاری د ر بخش گرد شگری د ريايی 
را سخ��ت کرد ه است. مشک��الت جوی نيز که از 
جمله آن طوفانی شد ن د ريا است، نيز به مشکالت 
د ام��ن می زند . قواني��ن و مق��ررات سختی برای 
سرمايه گذاران وجود  د ارد  اما با اين حال، همچنان 

سرمايه گذار د ر اين بخش وجود  د ارد . 
از سوی د يگر، ايجاد  حاکمي��ت د ر آب ها و جزاير 
و سواح��ل کشورم��ان ب��ا شعار ميس��ر نيست و 
موثرتري��ن راه توسعه گرد شگری د ريايی است. اما 
گرد شگ��ری د ريايی د ر ح��ال حاضر مانند  کشتی 
بی ناخ��د ا د ر د ريای متالطم قوانين د ست و پا گير 
بی هد ف د ر حرکت است و خطرات ناشی از ساليق 
مد يران و جبر طبيع��ت د ر کمين اين کشتی. اما 
اگرگرد شگری د ريايی تعريف شود ، چه نتايجی د ر 
ب��ر خواهد  د اشت؟ د ر اد ام��ه اين مقاله د ر 12 بند  
ب��ه اين پرسش، پاسخ گفت��ه ام. به اعتقاد  من، اگر 

گرد شگری د ريايی فعال شود : 

1  تکليف سواحل مشخص می شود 
� سازمان بناد ر و د ريانورد ی برای صد ور مجوزهای 
الزم د ر خص��وص گرد شگ��ری د رياي��ی گرفت��ار 
پاسخ ه��ای استعالم از ساير سازمان هايی کمترين 

ارتباط را با بخش مهند سی سواحل د ارد  نمی شد .
� سازمان های موازی مانند  منابع طبيعی ، مسکن 
و شهرسازی، آب منطق��ه ايی و جنگل ها و مراتع 

پروند ه های مربوطه را به د ليل بالتکليفی 10 سال 
راکد  نگه نمی د ارند .

� برای برنام��ه ريزی سواحل د ستگاههای شهری 
و روستاي��ی مناطق ساحلی و سازمان های د ولتی، 
استانی و مرکزی منفرد ا عمل نمی کنند  و د ر برنامه 
ري��زی کالن کشوری و با تمرک��ز د ر يک سازمان 
از د وباره ک��اری جلوگيری می شود  و يک سازمان 
می تواند  طرح جامع سواحل کشور را متمرکز انجام 

د هد .
� د امن��ه فعاليت سازمان بن��اد ر از د رياها به کليه 
آبراه ها، رود خانه ها، تاالب ها و حتی سد ها کشيد ه 

خواهد  شد .
� آزاد ی سواح��ل د ر چالش های حقوقی و قضايی 

سرگرد ان نمی ماند .
� سليقه گرايی مد يران بی تجربه د ر د ستگاه های 
د ولتی مانند  شهرهای چند گانگی د ر سواحل ايجاد  

نخواهند  کرد .

2 اركان و اجزاء آن مشخص می شود
� حتی اگر کود کی د ر کنار ساحل قصد  ماسه بازی 
را د اشته باشد  مک��ان وبرنامه های الزم وتمهيد ات 

مناسب برای اين امر پيش بينی شد ه است.
� اگ��ر قصد  سفر گرد شگری ي��ا مسافری د ر قالب 
تفريحات د ريايی وجود  د اشته باشد  نوع صند لی و 

امکانات کشتی و نرخ آن پيش بينی شد ه است.

اگر گردشگری دریایی فعال شود...
حمید سلیمانی*نکاتیدربارهچالشهایموجوددرکیشوراهکارهایپیشرو
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� معماری سواحل کنت��رل می شود  و متناسب با 
شرايط اقليمی اين معماری ها و امکانات اقامتی يا 

تفريحی آنها د ر د ستور کار سازند گان خواهد  بود .
� ابزارهای تفريحی آن معرفی و د ر د سترس عموم 

قرار می گيرد .
� استاند ارد ه��ای خشکی به استاند ارد های د ريايی 

تغيير می يابد .
� امکانات گرد شگری و تجهيزات مورد  نياز د ر کليه 
سطوح ساحلی با توجه به تراکم جمعيتی تنظيم و 

برنامه ريزی می شود .
� برای استفاد ه از ارکان و اجزاء گرد شگری د ريايی 
گروه های فنی طبقه بند ی و کيفيت و کميت آنها 

د رجه بند ی می شود 
� نيازهای منطقه اي��ی د ر توسعه امکانات و اجزاء 

گرد شگری د ر کل کشور الويت بند ی خواهد  شد .

3  قابليت برنامه ریزی پيد ا می كند 
� انجام عمليات ساحلی، د رياي��ی و... د ر مناطق 
مختل��ف ساحل��ی کشور ب��ا توجه ب��ه امکانات، 
توانايی ها، اقلي��م و فرهنگ د سته بند ی و برنامه 

ريزی خواهد  شد .
� د ر برنام��ه ريزی از اقد ام��ات د ولتی و خصوصی 

تکراری و جلوگيری خواهد  شد .
� پتانسيل ه��ای خارجی و ب��رون مرزی ها د ر اين 

برنامه ريزی قابليت اجرايی پيد ا خواهند  کرد .
� از سق��وط يا سعود  بي��ش از حد  سرمايه گذاری 

جلوگيری خواهد  شد .

4 سازمان های اضافی حذف می شوند 
� بيش از 20 د ستگاه د ولتی از اظهار نظر کرد ن د ر 

اين بخش حذف خواهند  شد .
� قوانين د ست و پاگير اين سازمان ها حذف خواهد  

شد .
� سليق��ه گرايی مد يران با توجه به نا مفهوم بود ن 

مقررات حذف خواهد  شد .
� بسياری از سوء استفاد ه ها از منابع طبيعی د ر اين 

بخش حذف می گرد د .
� بزرگتري��ن س��د  سرمايه گ��زاری د ر اين بخش 

برچيد ه خواهد  شد .
� زمان سرمايه گزاری و رسيد ن به بهره برد اری به 

شد ت کوتاه خواهد  شد .
� انگي��زۀ سرمايه گزاری د اخل��ی و خارجی ايجاد  

خواهد  شد .

5 قانون تعریف خواهد  شد
� برای اج��رای گرد شگری د رياي��ی قانونی وجود  

ند ارد .
� تعريف قانون تعيين کنند ه سرنوشت اين صنعت 

خواهد  بود .
� قانون اساسی بنيان اين صنعت د ر کشور خواهد  

شد .

6 آموزش نيروی انسانی شکل می گيرد 
� اگر تمام شاخص های اين صنعت مشخص وکليه 
اب��زار و ارکان آن آماد ۀ فعاليت باشد  نيروی انسانی 

مجرب وجود  ند ارد .
� آموزش نيروی انسانی زمان بر است.

� آموزش نيروی انسانی می بايست به موازات ساير 
ارکان گرد شگری توسعه يابد .

� بد ون قانون آموزش معنی نخواهد  د اشت.
� آم��وزش نيروهای انسانی تضمي��ن موفقيت يا 

شکست پروژه های اين صنعت است.
� د ر آيند ه حساسيت و امنيت اين صنعت و شرايط 
جبر طبيعت امکان تربي��ت و استفاد ه از نيروهای 

د اخلی را تحت شعاع قرار خواهد  د اد .

7  بود جه پيش بينی می شود 
� هزينه ه��ای متعد د ی د ر بخش ه��ای د ريايی و 
آبی کشور بد ون د ر نظر گرفتن اين صنعت هزينه 
می شوند  و اين هزينه ها پس از تعريف اين صنعت 

د ر رد يف بود جه اين صنعت قرار  خواهد  گرفت.
� کنترل هزينه و شناسايی نيازهای ساير ارگان ها 
د ر ارتب��اط با اين صنعت بود جه قابل مالحظه ايی 
را ب��رای صنعت گرد شگری د ريايی ذخيره خواهد  

کرد .
� محيط زيست، شيالت، سازمان آب، شهرد اری ها، 
سازم��ان بناد ر و سازمان مي��راث فرهنگی، وزارت 
مسک��ن و شهرس��ازی، وزارت راه ،ح��الل احمر، 
حواد ث غير متقربه و نيروی انتظامی، مرزبانی و .... 
از جمله د ستگاه هايی هستند  که بود جه متراد ف با 

گرد شگری د ريايی د ارند .

8  توسعه پيد ا می كند 
� با برنامه ريزی و تد وين قوانين و جذب اعتبارات 
و حذف بروکراسی هل و موانع موجود  انگيزه کافی 
ب��رای سرمايه گزاری های د اخای و خارجی بوجود  

خواهد  آمد .
� با د رنظر گرفت��ن الويت ها و سواحل و شناسايی 
پتانسيل های طبيعی مانند  ساحل توريستی کشور 

اين بخش صنعت به سرعت توسعه خواهد  يافت.

9 اقتصاد ی می شود 
� ش��رط اصلی د ر بخش خصوصی سرمايه گزاری 
رکن اقتص��اد ی آن اس��ت با رفع موان��ع مطروح 
توجيهات اقتصاد ی طرح های گرد شگری د ريايی 
افزاي��ش می يابد  د ر اين توجي��ه اقتصاد ی طرح ها 
باع��ث توسعه اقتصاد ی و عم��ران سواحل خواهد  

شد .
� بخش های مختلف ورشکسته کشور مانند  کشتی 

سازی ها رونق پيد ا خواهند  کرد .
� روستا های اطراف د ر د رون اين طرح تغيير شکل 

اقتصاد ی پيد ا خواهند  کرد .
� بيش از چهارصد  شغل د رگير موضوعات اقتصاد ی 

اين طرح خواهند  شد .
� اشتغالزايی آن کمک اقتصاد ی به کشور خصوصا 

استان های ساحلی خواهد  بود .

10  فرهنگ سازی می شود 
� هي��چ ارگانی د ر کشور د ر بخش فرهنگ د ريايی 

ايران فعال نيست.
� ب��ا ارتقاء فرهنگ د رياي��ی و تاريخ د ريايی کشور 
نيروهای عالقه مند  جذب اين صنعت خواهند  شد .
� با فرهنگ سازی بخ��ش عمد ه ايی از مشکالت 

جاری بهره برد اری از سواحل حل خواهد  شد .
� باالترين مقام گرد شگری تا ساد ه ترين عوامل انها 
د رک د رستی از د ريا و ساحل پيد ا خواهند  کرد  و به 

نوعی د ريايی خواهند  شد . 

11 سوانح و بحران ها كنترل می شود
� بسياری از طرح ها ب��د ون د ر نظرگرفتن ضريب 
ايمنی مسافران د ر ح��ال اجراست  و اين طرح ها 

مد يريت خواهد  شد .
� سوانح و خطرات ناشی از جبر طبيعت د ر کمين 

سرمايه گزاران است.
� حواد ث د ر حال وقوع هستند .

�  ب��ا تعريف اين صنعت متولی کنت��رل و امد اد  و 
نجات آن نيز مشخص خواهد  شد .

� بد عت های ناد رستی د رحال شکل گيری است.
� تغيير د اد ن فرم و کنترل سوانح د ر آيند ه  با شکل 
گيری سازه ها و ارکان گرد شگری موجود  د ر آيند ه 

هزينه های بسياری خواهد  د اشت.

12 حاكميت و د فاع
� ب��ا تعريف گرد شگری د رياي��ی حاکميت کشور 

د رآب های مرزی افزايش می يابد .
� امکانات گرد شگری د ر زمان جنگ شکل د فاعی 

به خود  خواهند  گرفت.
� ايجاد  پايگاه های مخفی د شمنان د ر مرزهای بد ون 
سکنه کشور افشا می گرد د .و جايگاهی برای قاچاق 

کاال د ر سواحل باقی نمی ماند .
و د ر انتها متولی گرد شگری د ريايی پيد ا می شود .

اگر د ولت بخواهد  و با جد يت کميته ملی گرد شگری 
ايران را که د ر سازمان ميراث فرهنگی و گرد شگری 
شکل گرفت��ه است حمايت کند  بسي��اری از اين 

مسايل حل خواهد  شد .
و د ر ح��ال حاضر نيز اگر شرايط موجود  اد امه پيد ا 
کند  به د ليل پايين بود ن کيفيت طرح ها مشکالت 
بزرگی د ر آيند ه نه چند ان د ور به وجود  خواهد  آورد  
و بستر سازی آن د ر آيند ه و تشويق سرمايه گذاری 
توسط بخش خصوصی چالش های بسياری خواهد  
د اشت زيرا ساخت و ساز د ر بستر بکر به مراتب بهتر 

از بستر نا مناسب است. 

* مد یرعامل شرکت کیش پارس مارین
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جهانگیری، مد یرعامل شرکت فایبرصنعت د ریا 
کیش، از برنامه های گسترد ه این شرکت برای 
رونق گرد شگری د ریایی د ر جزیره کیش خبر 
د اد . وی د ر گفت وگو با ویژه نامه همایش صنایع 
د ریایی ضمن تشریح این برنامه ها، از چالش ها 
و انتظارات موجود  برای رونق صنعت د ریایی 

سخن گفت.

 آقای مهند س! با توجه به فعالیت آن مجموعه د ر 
حوزه سـاخت شـناور د ر جزیره کیش توضیحاتی 

د رباره روند  فعالیت آن مجموعه ارائه د هید ؟
ح��وزه اصلی فعاليت ه��ای اين شرک��ت د ر زمينه 
طراحی و ساخت سازه های کامپوزيتی و شناورهای 
د ريايی خصوصا شناورهای چند منظوره و با کاربری 
گرد شگری، غواصی، صياد ی و گشت ساحلی است. 
اين شرکت د ر سال گذشته موفق شد  اولين شناور 
نيمه مغروق توريستی خ��ود  را د ر کشور با ظرفيت 
60 نفر د ر جزيره کيش و با حضور مقامات عاليرتبه 
سازمان عمران منطقه آزاد  آب اند ازی کند  و تست های 
راه ان��د ازی و تحويل نهايی اين شناور توريستی را با 
موفقيت به انجام برساند . شناور نيمه مغروق د ريايی 
اين شرکت با امکانات مناسب و تجهيزات روز د نيا با 
طول بيش از 24 متر بزرگ ترين آکواريوم توريستی 
ساخته شد ه د ر کشور اس��ت. با تحويل اين شناور، 
نگاه ها به بخش اکوتوريستم جزيره د چار تحول شد ه 

و رون��د  توليد  شناورهای نسل جد يد  د ر د ستور کار 
اين شرکت قرار گرفته است. د ر حقيقت اين شرکت 
با توليد ات منحصر به فرد  خود  تنها شرکت سازند ه 
 semi و توليد کنند ه شناورهای نيمه مغروق تفريحی
submersible د ر کشور اس��ت. به آب اند ازی شناور 
جد يد  د ر سال گذشته د ارای بازتاب بسيار موفقی د ر 
سطح رسانه های ملی برخورد ار بود ه و هم اکنون اين 
وسيله د ر سطح جزيره کيش جهت هزاران نفر گرد شگر 
د اخلی و خارجی آماد ه ارائه خد مات است. د نيای زير 
آب و ماهی های متنوع، خصوصا صخره های مرجانی 
اطراف جزيره از مهمترين جاذبه های توريستی کيش 
ب��ه حساب می آيند  و اين شرک��ت با ساخت شناور 
آکواريوم نيمه مغروق د ريايی پاسخگوی نياز شد يد  
کلوپ های د ريايی به بحث گرد شگری سطح جزيره 
و بازد ي��د  از مرجان ها شد . خوشبختانه اين طرح با 
استقبال بسياری از د ست اند رکاران اکوتوريسم قرار 
گرفت��ه و د ر صد د  هستيم تا نمونه های بزرگتری را 
از طرح ه��ای مشابه به مرحله اج��را د ر آوريم. الزم 
ب��ه ذکر است که بنا به آم��ار تاکنون نزد يک به 95 
هزار نف��ر از طريق اين شناور از صخره های مرجانی 
بازد يد  کرد ه اند  و اين خود  نشان د هند ه ظرفيت باالی 
گرد شگ��ری اکوتوريسم د ريايی اس��ت. الزم به ذکر 
است ک��ه د ر سال های گذشته ني��ز انواع قايق های 
کف شيشه ای توسط اين شرکت جهت د وستد اران 
اکوتوريس��م د ريايی ساخته ش��د ه است. همچنين، 

برابر برنامه های مصوب کميته راهبرد ی شرکت مقرر 
اس��ت تا د ر سال ج��اری بزرگترين شناور تفريحی 
کشور د ر ک��الس catamaran ferry آب اند ازی شود  
و انشاءاهلل و با ياری خد اوند  متعال خبرهای مرتبط با 
آب اند ازی اين شناور بزرگ، د ر آيند ه نزد يک به اطالع 
عالقه مند ان خواهد  رسيد . سفارش د هند ه اين کشتی 
د ر نظر د ارد  تا از اين شناور به منظور گشت ساحلی 
د ور جزيره کيش و رستوران از آن استفاد ه نمايد . فرم 
بد نه کاتام��ارن از پايد اری مطلوب د ر د ريا برخورد ار 
است. ضمن آنکه عرشه وسيع و مناسب اين شناور 
امکان نصب تجهيزات خد ماتی مورد  نياز مسافرين را 

فراهم ساخته است.
  د ر مسیر فعالیت های صنعت د ریایی چه مشکالتی 

وجود  د ارد ؟
شرکت هايی همانند  شرکت فايبرصنعت د ريا کيش د ر 
زمره شرکت های خصوصی نوپا د ر صنعت د ريايی به 
شمار می روند . د ر حال حاضر برآيند  همکاری صنايع 
باالد ستی و مجموعه ساختارهای د ولتی از انسجام قابل 
قبولی د ر زمينه حمايت از صنايع برخورد ار نيست و 
سياست های حال و گذشته موي��د  اين مسأله بود ه 
است که توسعه شرکت های خصوصی شناورسازی با 
مشکالت عد يد ه ای مواجه خواهد  بود . بطور مثال د ر 
منطقه آزاد  کيش تاکنون چند ين شرکت شناورسازی 
از اد امه کار منصرف شد ه و د ر سال گذشته نيز يکی 
از شرکت ه��ای شناورسازی مجد د ا تعطيل شد . اين 

رونق اكوتوریسم د ریایی د ر كيش با ساخت شناورهای نسل جد ید
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مسأله به د ليل عد م همگرايی سياست های باالد ستی 
کش��ور د ر حمايت از بخ��ش خصوصی شناورسازی 
است. البته د ر همايش ها و سخنرانی ها و مصاحبه ها 
همواره ب��ر پشتيبانی کامل د ولت تأکي��د  شد ه؛ اما 
د ر عمل فض��ا و روند  تعاملی به شکل د يگری است 
و برآين��د  سياست های کالن کشور د ر حوزه صنعت 

د ريايی نياز به بازنگری د ارد .
 با توجه به اینکه شعار همایش د وره قبل »بکارگیری 
تولیـد ات ملی و حمایت از کار و سـرمایه ایرانی د ر 
صنایع د ریایی و د ریانورد ی« بود . آیا د ر یک سـال 
گذشـته، اقد امات مثبتی را د ر این جهت مالحظه 

کرد ه اید ؟
د ر زمينه بکارگيری توليد ات ملی بايد  اذعان د اشت که 
د ر حال حاضر نگاه ها به نحو مطلوبی تغيير کرد ه است 
و توج��ه به توليد ات د اخلی با نگرش مثبت د ر حال 
شکل گيری است. به موازات اين مسأله می بايست د ر 
صنعت د ريايی به مباحث مهمی از قبيل استاند ارد های 
د ريايی، کنترل کيفيت، بهره برد اری و توليد  فناوری 
توجه ش��ود . مجموع��ه صنايع د ريايی اگ��ر چه د ر 
حوزه های انحصاری و جد اگانه به صورت مطلوبی د ر 
حال فعاليت اس��ت؛ اما د ر بخش ملی د ارای زويکرد  
نامنسجم است. د ر اين زمينه، انتظار از د ولت جد يد  
شناخت هر چه بيشتر د ريا و فرصت های موجود  د ر 
صناي��ع د ريايی است. هم اکنون مشکل عمد ه د ولت 
د ر زمينه ه��ای: بيک��اری، توسع��ه نيافتگی مناطق 
محروم، باال بود ن ن��رخ تورم و تحريم های اقتصاد ی 
اس��ت، اما واقعيت اين است ک��ه توجه جد ی د ولت 
به صناي��ع د ريايی د ر تمامی بخش های آن می تواند  
مشکالت عمد ه کشور را به نحو مؤثری کاهش د هد . 
د ر حقيقت کليد  توسعه پايد ار کشور، توجه به د ريا و 
صنعت د ريايی است که د ر مجموعه های باالد ستی 
و پايين د ستی ظرفيت های جد ی و مهمی را بوجود  
م��ی آورد . بايد  بپذيريم که صنعت نفت و گاز کشور، 
تجارت و مب��اد الت بازرگانی کالن، شيالت و منابع 
آبزي��ان و حتی مهمترين بخش های ساختار د فاعی 
کشور وابسته به صنعت د ريايی کشور است و توجه 
ج��د ی به صنايع د ريايی به معن��ای توجه جد ی به 
توسعه ساختار کالن کشور است و اميد  است که اين 

مهم د ر د ولت تد بير و اميد  اتفاق بيافتد .
 با پایان کار د ولت د هم، شورایعالی صنایع د ریایی 
گزارشـی از فعالیت های خود  را د ر طـول این د وره 
منتشر کرد . ارزیابی شما از عملکرد  این شورا د ر این 

مد ت چیست؟
شورايعالی صناي��ع د ريايی د ر اين مد ت کوتاه منشأ 
خد م��ات و تحوالت بزرگی بود ه اس��ت. اگر چه بايد  
بپذيريم که مجموعه حرکت های مهم صورت گرفته 
و د ر صنعت د ريايی از شتاب مطلوبی برخورد ار نبود ه؛ 
اما د ر مجموع سير تح��والت و حرکت های د ر حال 
انجام به سمت نقطه مطلوب و مطابق با جايگاه واقعی 
صنايع د ريايی است. حرکت های بسيار خوبی توسط 
شورايعال��ی صنايع د ريايی د ر سطح د ولت و مجلس 

شکل گرفته و اد امه اين روند  نويد د هند ه روزهای بسيار 
خوبی جهت صنايع د ريايی کشور است. اما مسأله مهم 
آن اس��ت که شورايعالی صنايع د ريايی می بايست از 
مرحله شعار و تصويب قواني��ن پا را فراتر گذاشته و 
اقد امات جد ی عملی را د ر زمينه تحقق اهد اف د ريايی 
محقق س��ازد . اين مسأله تاکنون به د اليل مختلفی 
مسک��وت ماند ه و اد امه اين وضع سياست های کالن 
قد رت چند انی د ر سطح کارگزاران د ولتی و خصوصی 
نيست. يکی از پيشنهاد های راهبرد ی اين است که 
شورايعالی صنايع د ريايی راهبرد های د ه ساله و بيست 
ساله خ��ود  را منطبق با برنامه ه��ای راهبرد ی نظام 
تنظيم کند  و د ر زمينه کاستی ها هد ف گذاری نمايد  و 

د ر اين مسير از کليه عوامل بهره بگيرد .
 بـا توجه به آغاز به کار د ولـت جد ید  و تأکید  این 
د ولـت بر توجه به بخش خصوصی، چه انتظاراتی را 
از این د ولت و وزارتخانه های مرتبط با حوزه د ریایی 

د ارید ؟
د ول��ت د ر زمينه های مختلف��ی می تواند  راه گشای 
بخش خصوصی د ر زمين��ه توسعه صنعت د ريايی 
کش��ور باشد . بسياری از مشک��الت و موانع د ر ذات 
خود  بخش��ی از مشکالت کالن کش��وری است. به 
طور مثال، با بر طرف شد ن بحث تحريم ها مشکالت 
مرتبط با اين بح��ث د ر بخش صنعت هم بر طرف 
می شود . همچنين سياست های محروميت زد ايی د ر 
جنوب کشور منجر به آباد انی و عمران منطقه شد ه 
که به صورت غيرمستقيم ب��ر توسعه شاخص های 
صنعت د رياي��ی د ر جنوب کشور اثرگذار است، چرا 
ک��ه حضور نيروهای متخصص د ر شهرهای جنوبی 
ملموس خواهد  شد . به طور قطع بخش عمد ه ای از 
موانع و مشکالت د ر حوزه تخصصی صنايع د ريايی 
است و قطعا د ولت تد بير و اميد  با اجرای سياست های 
د رست اقتصاد ی و برنامه های راهبرد ی صحيح نقش 
مهمی را د رثبات اقتصاد ی و توسعه صنعت د ريايی 
ايف��ا خواهد  کرد . با اين همه، به نظر می رسد  تأکيد  
جد اگان��ه بر حل مشکالت صنعت د ريايی کشور به 
صورت مجزا امری نشد نی و غيرقابل اجراست و بايد  
اين مهم را د ر کالبد  ساختار مشکالت کشور بعنوان 

بخشی از يک ساختار تلقی کرد .

 با توجه به تأکید  د ولت جد ید  و شخص رییس جمهور 
بر واگذاری امور به انجمن های تخصصی و علمی، چه 
راهکارهایی را برای ایفای نقش مؤثرتر انجمن های 
د ریایی )از جمله انجمن مهند سی د ریایی ایران( د ر 

این زمینه پیشنهاد  می کنید ؟
انجمن د ريايی د ر ابت��د ا حرکت های خوبی را آغاز 
کرد ، اما د ر حال حاضر د چار نوعی رکود  شد ه است. 
شما اگر به اعضای انجمن نگاهی بياند ازيد ، متوجه 
می شويد  ک��ه اعضای اصلی د ر طی اين چند  سال 
تغييری نکرد ه اند . البته بايد  از زحمات تمامی عزيزان 
تشکر و قد رد انی کرد ، اما قطعا حضور ساير نفرات 
و اشخ��اص با د يد گاه های متفاوت به توسعه علمی 
و تخصصی انجمن مهند سی د ريايی خواهد  افزود . 
اين يک قاعد ه است که د ر تمام د نيا رعايت می شود  
و انجمن د ر اين زمينه استثنا نيست. انجمن بايد  با 
بکارگي��ری شيوه های د رست د ر د وره های مختلف 
پذيرای طيف ها و سليقه های گوناگون از بخش های 
مختلف د رياي��ی د ر سطح هيأت مد يره باشد ، تا با 
بکارگيری تمام��ی استعد اد ها مسير پرشتابی را بر 
آيند ه اين انجمن فراهم س��ازد . واقعيت اين است 
ک��ه اصوال تا 15 سال قبل هيچ همايش و سمينار 
تخصصی د ر سط��ح د ريايی برگزار نمی شد  و تنها 
د ر د و ت��ا سه د انشگاه رشته ه��ای د ريايی تد ريس 
می ش��د ، ام��ا امروز ب��ه لطف همد ل��ی و همراهی 
بسياری از عزيزان تعد د  رشته های د ريايی بيش از 
گذشته افزايش يافته است و شرکت ها و مؤسساتی 
که صرفا د ر زمين��ه د ريا و صنعت د ريايی مشغول 
به کار هستن��د ، د ر حال افزايش اند . اينها از برکات 
فعاليت های تخصصی انجمن مهند سی د رياست که 
ب��ه نحو مؤثری د ر ساير بخش ه��ا نمود  پيد ا کرد ه 
است. د ر ح��ال حاضر جامع��ه د ريايی مخاطبين 
خ��ود  را پيد ا کرد ه و نشانه های رشد  و بالند گی د ر 
اي��ن حوزه به وضوح د يد ه می ش��ود ، اما الزم است 
ت��ا سرعت عمل بيشتر از سابق شد ه و راهبرد های 
صحي��ح عملی د ر مقاطع کوتاه م��د ت و بلند مد ت 

جوابگوی نيازهای واقعی جامعه د ريايی شود .
 بعنوان سؤال آخر؛ مهمترین اولویت های پیشنهاد ی 
شما جهت بررسی د ر کمیته های تخصصی و طرح د ر 
قطعنامه پایانی پانزد همین همایش صنایع د ریایی 

چیست؟
مهمترين مسأله د ر بند های قطعنامه خود  ماهيت 
قطعنامه است. د ر حقيقت قطعنامه صرفا يک بيانيه 
پايانی ب��رای پايان همايش است. بايد  قطعنامه د ر 
کالب��د  ساختار صنعت د ريايی رسوخ و نفوذ کند  و 
اين چيزی است که اتف��اق نيافتاد  و تا اين مسأله 
عملی نشود ، زياد  و کم کرد ن بند های آن بی نتيجه 
است. د ر حال حاضر وضعيت صنعت د ريايی نيازمند  
قطعنامه نيست و مهمتر آنکه بسياری از حرف های 
اساس��ی د ر قطعنامه قبلی گفته شد ه است. مسأله 
مهم د ر اين زمينه نحوه عمل به بند های قطعنامه و 

ارائه راهکار اجرايی است.
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خلي��ج فارس و د ري��ای عم��ان د ارای متنوع ترين 
اکوسيستم های جهان اس��ت و شرايط خاص اين 
مناطق از نظر تنوع گونه های مختلف جاند اران آبزی 
حساسيت ويژه ای را برای اين محيط آبی به وجود  

آورد ه است.
مهمترين آبزيان اين مناطق آبسنگ های مرجانی، 
پستاند اران آبزی، الکپشت ه��ای د ريايی، ماهيان 

زينتی و تجاری هستند .
ترد د  ساالنه 15 هزار کشتی حامل فرآورد ه های نفتی 
و افزايش روزافزون آنها د ر خليج فارس و سکوهای 
نفت و گاز موجب شد ه که آلود گی ها به ساد گی د ر 

آب ها و سواحل خليج فارس منتشر شود .
ساخ��ت مجموعه ه��ای متع��د د  نف��ت و گ��از و 
پتروشيم��ی د ر کنار اي��ن مناط��ق و پيامد های 
آن مانند  ايج��اد  پساب های نفت��ی و شيميايی، 
آلود گی های صوت��ی، سوزاند ن گازهای تفکيکی، 
جم��ع شد ن مواد  زايد  شيميايی و د فع زباله يک 
چالش بزرگ زيست محيطی است که بايد  برای 

آن چاره ای اند يشيد ه شود .
تخريب مرجان ه��ای طبيعی، تخريب اکوسيستم 
خليج ف��ارس،  از بين رفتن صد فهای مرواريد ساز، 
هيد روليز شد ن تخم موجود ات آبزی، بارور نشد ن 
و از بي��ن رفتن آبزيان د ر مرحله ن��وزاد ی و از بين 
رفتن امنيت شغلی صياد ان از عواقب آلود گی محيط 

زيست د ريايی است.
مد ير کل حفاظت محيط زيست استان هرمزگان 
می گويد : آبسنگ های حساس مرجانی خليج فارس 
و سواحل کيش به علت فعاليت های انسانی و تراکم 
جمعي��ت د ر نواحی ساحلی تهد ي��د  می شود ، اين 

تهد يد ها از طريق صيد  بی رويه، افزايش رسوبات و 
وارد  شد ن حجم بااليی از روان آب ها به اکوسيستم 

د ريايی تشد يد  می شود .
مه��رد اد  کتال محسن��ی می افزاي��د : آبسنگ های 
مرجانی از تجمع جان��د اران بسيار کوچکی به نام 
پوليپ تشکيل می شوند  و د ر حاشيه جزاير خليج 
فارس و بخصوص جزيره کيش تاکنون 28 گونه از 

آبسنگ های مرجانی شناسايی شد ه است.
مرجان های د رختچ��ه ای، باد بزنی، ش��اخ گوزنی، 
د ود کشی، ستاره ای، گلد انی، تخته سنگی، مغزی و 
لوله ای مهمترين آبسنگ های مرجانی خليج فارس 

هستند .
مسؤول محيط زيست منطقه آزاد  کيش می گويد : 
آبسنگ های مرجان��ی د ر آب ه��ای اطراف کيش 
مانن��د  پوشش گياهی سطح خشکی نقش مهمی 
 د ر زنجيره غذايی و حيات د رياها د ارند  که از طريق 
صيد  بی رويه، جمع آوری آنها توسط افراد  سود جو، 
لنگران��د ازی و برخورد  کشتی ها تهد يد  می شوند  و 
سازمان محيط زيست باي��د  قوانين جد يد ی برای 

حفاظت از مرجان ها وضع کند .
خانم محمد ی می افزايد : افزايش غلظت آب د ريا بر 
اثر ساخت اسکله های نفتی و باراند ازها، خاکبرد اری و 
ساير آلود گی ها موجب نابود ی و خفه شد ن مرجان ها 
د ر خليج فارس می شود  به طوری که اين موجود ات 
د يگر قاد ر نيستند  غذای خود  را از آب تأمين کنند  و 
بسياری از مرجان های اطراف کيش به همين علت 

از بين رفته اند .
شناوره��ا و نفتکش ه��ا عامل اصل��ی 80 د رصد  از 
آلود گی های د ريايی هستن��د  و البته مقد ار زياد ی 

از سموم کشاورزی، فاضالب ها و پسماند های اغلب 
شهرهای ساحل��ی هم به خليج فارس می ريزد  که 

موجب مرگ و مير آبزيان بويژه مرجان ها می شود .
سازم��ان محي��ط زيس��ت د ر سال ه��ای اخير با 
مکلف ک��رد ن شهرد اری ه��ا و کارخانه ها به نصب 
تصفيه خانه های فاضالب تا حد ود ی برای کم کرد ن 
آلود گی ه��ا قد م برد اشته اس��ت و د ر جزيره کيش 
هم به شرکت ه��ای توليد ی و صنعتی که آلود گی 
زيست محيطی ايجاد  می کنند ، مجوز فعاليت د اد ه 

نمی شود .
د ر سال های گذشته صد فهای مرواريد ساز د ر آب های 
اطراف کيش به قد ری زياد  بود ند  که با چشم د يد ه 
می شد ند  ولی به د ليل آلود گی های مختلف امروزه 

به ند رت می توان اثری از آنها يافت.
مسؤول محي��ط زيست کيش اجرايی شد ن کامل 
ضواب��ط زيست محيطی را خواست��ار شد  و گفت: 
بر اس��اس ضوابط جد يد  زيست محيطی،  فعاليت 
کشتی ها بايد  با محيط زيست سازگار باشد  و سازمان 
بناد ر و د ريانورد ی نيز شناورها را کنترل کند  تا مواد  
زايد  خود  را به د ريا نريزند  که د ر اين صورت ميزان 

آاليند ه ها تا 10 سال آيند ه کاهش خواهد  يافت.
وی می گويد : هرچند  از ورود  فاضالبهای شهری به 
آب های اطراف کيش جلوگيری می شود ،اما کنترلی 
بر پساب های توليد ی آب شيرين کن ها از جمله آب 

شيرين کن های ساحلی خليج فارس وجود  ند ارد  .
عالوه بر اين، بايد  از ترد د  شناورها به محل زند گی 
آبسنگ ه��ای مرجانی جلوگيری ش��ود  و راه حل 
مناسبی برای از بين برد ن آلود گی های نفتی برای 

حفظ محيط زيست د ريايی کيش پيد ا کرد .

مرجان های كيش 
روی خط مرگ
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محوریت گردشگری در فعاليت های منطقه آزاد كيش
دبیرشورایهماهنگیمناطقآزادوویژهاقتصادیدرمراسممعارفهمدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیشتأکیدکرد:

بيش از 10 نمايشگ��اه بين المللی با هدف معرفی توانمندی ها وفرصت های 
سرمايه گذاری کشور، ارتقاء مبادالت بازرگانی و توسعه صادرات غير نفتی در 
نيمه دوم امسال در کيش برگزار خواهد شد. ششمين نمايشگاه بين المللی 
صنايع دريايی و دريانوردی ايران از هفتم تا دهم آبان در کيش برگزار می شود 
و پس از آن يازدهم تا پانزدهم آذر، کيش ميزبان برگزاری ششمين نمايشگاه 
تخصصی مبلمان و دکوراسيون داخلی خواهد بود. نمايشگاه حقوق بين الملل 
ني��ز سومي��ن نمايشگاهی است که در آذر امس��ال و از 19 تا 22 در جزيره 
کي��ش برپا می شود. در تقويم نمايشگاهی جزي��ره کيش 23 تا 26 دی نيز 
برای برگزاری دهمين نمايشگاه بين المللی انرژی در نظر گرفته شده است. 
چهارمين نمايشگاه بين المللی ماشين آالت وتجهيزات شهرداری ها، خدمات 
شه��ری و فضای سبز هم اول تا چهارم بهمن، سومين نمايشگاه بين المللی 
صناي��ع دستی همزمان با هفتمين نمايشگاه بين المللی گردشگری نهم تا 

دوازده��م بهمن و پنجمين نمايشگاه تخصصی فرصت های سرمايه گذاری 
کشورهفدهم تا نوزدهم بهمن در جزيره کيش برگزار خواهدشد. همچنين 
نخستين نمايشگاه بين المللی تخصصی صنعت دام و طيور و صنايع وابسته 
اول تا سوم اسفند و هشتمين نمايشگاه بين المللی شيالت آبزيان و ماهيگيری 

ششم تا نهم اسفند در جزيره کيش برگزار می شود.
گفتنی است در برگزاری همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی کیش، 
سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش )زیرمجموعه 
سازمان منطقه آزاد( و بویژه مهندس بابک صباغی مدیرعامل، مهندس مهدی 
فتحعلـی و مهندس آیـت صفایی از مدیران این مجموعـه همکاری جدی و 
نزدیکی با انجمن مهندسـی دریایی ایران داشـتند که ضمن قدردانی از این 
عزیزان، امید است این اقدام مشترک گام مثبتی در جهت رونق فعالیت های 

نمایشگاهی و صنعتی در جزیره کیش و توسعه صنایع دریایی کشور باشد.

رونق نمایشگاه های بين المللی كيش در نيمه دوم امسال

مشاور رييس جمهوری و دبير شورای هماهنگی 
مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادی با اش��اره به ضرورت 
دستياب��ی به رتبه اول منطق��ه از نظر اقتصادی و 
علمی  در سند چشم انداز توسعه کشور گفت: الگوی 
ايران 1404 بايد در مناطق آزاد کشور محقق شود. 
اکبر ترکان در مراس��م معارفه مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد کيش در مرکز همايش های بين المللی 
کي��ش افزود: هفت منطقه آزاد کشور که در هفت 
اقليم متفاوت نيز قرار دارن��د، بايد الگويی از ايران 
1404 )مقطع پايانی سند چشم  نداز 20 ساله( را 
اراي��ه دهند تا فرآيند توسعه از اين مناطق به ساير 
نقاط کشور تسری يابد. مش��اور رييس جمهوری 
تجارب کشورهای پيشرفت��ه و صنعتی جهان در 
بهره گيری از مناطق آزاد برای شکوفايی اقتصادی 

اي��ن کشورها را يادآوری کرد و گفت: نخستين بار 
سال 1368 مناطق آزاد قشم، کيش و چابهار شکل 
گرف��ت و در سال های بعد، چهار منطقه ديگر نيز 
اضافه شد. دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادی در ادامه شکل گيری مناطق آزاد در کشور 
را تجربه ای موفق ارزيابی کرد و در عين حال گفت: 
هنوز تا هدف مورد نظر در اين حوزه فاصله داريم. 
ترکان گفت: روند حرکت اين مناطق جز در مقوله 
سرعت حرکت به س��وی اهداف تا به امروز مثبت 
بوده است و انتظار می رفت که توسعه در اين مناطق 
روندی سريع تری داشته باشد. وی در ادامه با اشاره به 
محوريت گردشگری فعاليت های منطقه آزاد کيش، 
محوريت صنعت نفت و فوالد در منطقه آزاد قشم 
را يادآور شد و گفت: در مناطق آزاد چابهار و اروند 
نيز به ترتيب محوريت طرح های جامع توسعه حول 
موض��وع حمل و نقل و بازسازی خرمشهر و آبادان 
بوده است. دبير ش��ورای هماهنگی مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادی ادامه داد: طرح جامع توسعه منطقه 
آزاد انزلی برای توسعه کسب و کار در ساحل دريای 
خ��زر پايه گذاری شده و منطقه آزاد ارس نيز حول 

محور تجارت با کشورهای حوزه قفقاز فرايند توسعه 
را دنبال می کند. ترکان با بيان اينکه »منطقه آزاد 
ماکو نيز با هدف جلب سرمايه گذاری در مجاورت 
کشور ترکيه شکل گرفته است«، گفت: هفت اقليم 
متفاوت اين امکان را داده که هفت کارکرد مختلف 
محور شکل گيری روند توسعه اين مناطق باشد. وی 
ادامه داد: از ميان هفت منطقه آزاد کشور، طرح های 
کالبدی توسعه در چهار منطقه طراحی شده و در 
سه نقط��ه ديگر نيز بايد اي��ن طرح های جامع به 
تصويب برسد تا فرآيند توسعه مناطق آزاد با سرعت 
مناسب صورت گيرد و در نهايت، توسعه از اين نقاط 

به ساير نقاط کشور منتشر شود. 
در اين مراسم، احکام علی اصغر مونسان، مديرعامل 
و رييس هي��أت مديره، و محس��ن مهرعليزاده و 
مسعود سلطانی فر، د��و عضو ديگر هيأت مديره 

سازمان منطقه آزاد کيش، تقديم شد.

* علی اصغر مونسـان بعنـوان مدیرعامل و 
رییس هیأت مدیره منطقه آزاد کیش انتخاب 

شد
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مهند س محس��ن حاجی بابا، مد یر عامل 
شرکت رزیتان )س��هامی خاص( که د ر 
زمینه تولید  انواع رزین های صنعتی فعالیت 
د ارد ؛ د ر گفت وگ��وی وی��ژه با ویژه نامه 
همایش بر ضرورت استفاد ه از مواد  اولیه 
د اخلی د ر صنایع د ریایی تأکید  کرد . متن 

کامل گفت وگو د ر اد امه آمد ه است:

 حوزه اصلی فعالیت های شرکت رزیتان 
چیست و طی یک سـال گذشته روند  

فعالیت آن چه سیری د اشته است؟
تولي��د  انواع رزين ه��ای صنعتی شامل پلی 
استر اشباع و غيراشباع، وينيل استر، آلکيد ، 
فنوليک و غيره است. اين شرکت طی يکسال 
اخير با مشق��ت و سختی بسي��ار توانسته 

ظرفيت توليد  خود  را حفظ نمايد .
 مشـکالت اصلی مبتال به آن شرکت 
و مجموعه صنایع د ریایی کشـور را د ر 

مقطع کنونی چه می د انید ؟ 
1- بازپرد اخت تسهيالت د ريافتی از حساب 
ذخيره ارزی به نرخ مباد التی که اين شرکت 
و ساي��ر شرکت ها را د ر آستانه ورشکستگی 

قرار د اد ه است.
2- کمبود  نقد ينگی

3- کاه��ش نرخ ارز د ر بازار که موجب زيان 
صاد رات شد ه است.

4- رکود  کامل د ر بازار د اخل
 شـعار همایش د وره قبـل بکارگیری 
تولید ات ملی و حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی د ر صنایـع د ریایی و د ریانورد ی 
بـود . آیـا د ر یک سـال گذشـته، آن 
شـرکت با اقد امات مشخصی د ر جهت 
حمایت از تولید  ملـی و حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی برخورد  د اشته است؟ 
چـه اقد اماتی را د ر تعـارض با این امر، 
از سوی ارگان ها و د ستگاههای د ولتی 

شاهد  بود ه اید ؟
خير. متأسفانه د ر اين مد ت به جای تحقق 
شعار مذک��ور شاهد  روان س��ازی و تسهيل 

وارد ات بود ه ايم.

 بـا توجه به آغاز بـه کار د ولت جد ید  
و تأکیـد  این د ولت بـر توجه به بخش 
خصوصی، چه انتظاراتی را از این د ولت 
و وزارتخانه های مرتبط با حوزه د ریایی 

د ارید ؟
افزايش تعرفه وارد ات مواد  توليد  د اخل.

 بـا توجه بـه تاکیـد  د ولـت جد ید  و 
شخص رییس جمهور بر واگذاری امور 
بـه انجمن های تخصصـی و علمی ، چه 
راهکارهایی را برای ایفای نقش موثرتر 
انجمن د ریایی) ازجمله انجمن مهند سی 
د ریایی ایران( د ر این زمینه پیشـنهاد  

می کنید ؟
شناساي��ی واحد  ه��ای تولي��د ی عضو اين 

انجمن که د ارای تجهيزات، امکانات و مواد  
اوليه استاند ارد  يرای توليد  باکيفيت د ارند  و 

معرفی آنها به واحد های مصرف کنند ه.
 مهمترین اولویت های پیشنهاد ی شما 
جهت بررسی د ر کمیته های تخصصی 
همایش و طرح د ر قطعنامه پایانی جهت 

پیگیری چیست؟ 
مهمترين اولويت تاکيد  بر مصرف مواد  اوليه 
د اخلی و جلوگيری از وارد ات هم د ر سرزمين 

ماد ری و هم د ر مناطق آزاد  است.

تعرفه وارد ات مواد  توليد  د اخل افزایش یابد 
مهندسمحسنحاجیبابا،مدیرعاملشرکترزیتان)تولیدکنندهانواعرزینهایصنعتی(خواستارشد:
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غالمرضا یزد ان  پناه، مد یرعامل شرکت برهان 
د ریا، بعنوان یکی از اولین شرکت های ثبت شد ه 
حمل ونقل د ریایی د ر جزیره کیش د ر گفت وگویی 
ویژه با ویژه نامه همایش صنایع د ریایی ضمن 
معرفی فعالیت های این شرکت د ید گاه ها و نظرات 
خود  را د رباره صنعت د ریایی کش��ور تشریح 

کرد . متن گفت وگو د ر پی می آید :

 آقـای مهند س! لطفـا د ر ابتد ا توضیحاتـی د رباره 
فعالیت های شرکت و توانمند ی های آن ارائه فرمایید ؟

شرکت بره��ان د ريا بعنوان يکی از اولين شرکت های 
ثبت شد ه حمل ونقل د ريايی د ر جزيره کيش، د ر بخش 
کشتيرانی بصورت تخصصی د ر زمينه های پشتيبانی و 
تد ارکات پروژه های فراساحلی با تحت مالکيت د اشتن 
ان��واع شناورهای حامل جرثقيل، ب��ارج و يد ک کش، 
بارج های کارگاهی اقامت��ی د ر اجرای پروژه های ملی 
نقش مؤثری د اشته و د ر بخش خد مات مهند سی موفق 
به اجرای پروژه هايی نظير پروژه بازسازی سکوهای نفتی 
جزيره سيری گرد يد ه و طی سال گذشته با تجهيز فلت 
بارج هاي��ی که اخيرا به ناوگان شناوری پيوسته اند ، به 
جرثقيل ه��ای سنگين و تبد يل آنها به بارج کارگاهی 
زمينه را برای رقابت با شرکت های بين المللی فعال د ر 

حيطه مذکور فراهم نمود ه است. 
 ارزیابی شـما از مشـکالت صنایع د ریایی کشـور 

چیست؟
ريسک باالی سرمايه گذاری د ر بخش صنايع د ريايی، 
هزينه بر بود ن و عد م تأمين به موقع منابع مالی پروژه ها 
از سوی مقامات باالد ستی و د ر نتيجه کمبود  نقد ينگی، 
توزي��ع نامناسب پروژه ها، نرخ ب��االی سوخت و عد م 
استفاد ه بهينه از ظرفيت های بخش خصوصی د اخلی 
را از اصلی ترين مشکالت شرکت و مجموعه صنايع د ر 

يايی کشور د انسته و تالش د ستگاه های د ولتی د ر رفع 
هريک از معضالت فوق الذکر اقد امی مؤثر د ر استفاد ه از 
ظرفيتهای بکر د ريا د ر جهت اشتغالزايی و ارزآوری و 

محروميت زد ايی و اقتد ار و امنيت ملی خواهد  بود . 
 شعار همایش د وره قبل »بکارگیری تولید ات ملی 
و حمایـت از کار و سـرمایه ایرانی د ر صنایع د ریایی 
و د ریانـورد ی« بـود . آیا د ر یک سـال گذشـته، آن 
شرکت د ر جهت »حمایت از تولید  ملی و حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی« فعالیت مشخصی د اشته د اشته 

است؟
ساخت و بکارگيری يک فرون��د  اکومود يشن بارج د ر 
پروژه های د ر د ست اجرا از مهمترين اقد امات شرکت 
د ر تحقق شعار مذکور ب��ود ه است. اما متأسفانه عد م 
حمايت مالی از سوی بانک ها و مراجع ذيربط يکی از 

چالش های موجود  د ر اين زمينه بود ه است.
 با پایان کار د ولت د هم، شـورایعالی صنایع د ریایی 
گزارشـی از فعالیت هـای خود  را د ر طـول این د وره 
منتشر کرد . ارزیابی شما از عملکرد  این شورا د ر این 

مد ت چیست؟
تالشه��ای د بيرخان��ه شورايعالی صناي��ع د ريايی د ر 
تصويب آيين نامه های و تشکيل کارگروه های تخصصی 
ب��ه نوبه خود  د رخور تقد ير است؛ ليکن با توجه به د ر 
اختيار ند اشتن اهرم های اجرايی بازخورد  ملموسی از 

تالش های مذکور مشاهد ه نمی شود .
 با توجه به آغاز به کار د ولت جد ید  و تأکید  این د ولت 
بر توجه به بخش خصوصی، چـه انتظاراتی را از این 
د ولت و وزارتخانه های مرتبط با حوزه د ریایی د ارید ؟ 

ال��زام کارفرماي��ان د ولتی به استف��اد ه از شرکت های 
خصوصی و سپرد ن خد مات مورد  نياز به آنها، شناسايی 
مشکالت بخش خصوصی و اقد ام د ر جهت رفع آنها، 
اختص��اص اعتبار الزم به صن��د وق توسعه حمايت از 

صنايع د ريايی، گسترش اختيارات شورايعالی صنايع 
د ريايی و توجه بيشتر د ولت به اين حوزه از د ولت تد بير 

و اميد  مورد  انتظار است. 
 با توجه به تأکید  د ولت جد ید  و شخص رییس جمهور 
بر واگذاری امور به انجمن های تخصصی و علمی، چه 
راهکارهایی را بـرای ایفای نقش مؤثرتر انجمن های 
د ریایی )از جمله انجمن مهند سی د ریایی ایران( د ر 

این زمینه پیشنهاد  می کنید ؟
با توجه به اينکه کميته ه��ای تخصصی با استفاد ه از 
خرد  جمعی و با حضور کارشناسان خبره راهکارهای 
حل مسائل و مشک��الت را مورد  بررسی ق��رارد اد ه و 
پيشنهاد  ه��ای خود  را به مراجع ذيريط منتقل نمود ه 
و بد ينوسيله هزينه های رفع موانع را به شد ت کاهش 
می د هند ؛ بنابراين اولويت اول قرار گرفتن افراد  آشنا به 
مشکالت د رياي��ی د ر رأس شورايعالی صنايع د ريايی 
بود ه تا از اين طريق کميته های تخصصی قاد ر به ايفای 

نقش مؤثر خود  باشند . 
 مهمترین اولویت های پیشنهاد ی شما جهت بررسی 
د ر کمیته های تخصصی همایش و طرح د ر قطعنامه 

پایانی جهت پیگیری چیست؟
- بررس��ی د الي��ل عد م تحقق بند هاي��ی از قطعنامه 
چهارد همي��ن هماي��ش و تأکي��د  بر فراه��م نمود ن 
شرايط تحقق آنها و همچنين بررسی راهکارهای الزام 
کارفرمايان به استفاد ه از امکانات شرکتهای د اخلی و 

اجرای کامل قانون توسعه صنايع د ريايی. 
- بررسی راهکارهای افزايش قد رت اجرايی  بخش خصوصی 
و اتحاد يه های صنايع د ريايی و کاهش تصد ی گری د ولتی 
د ر بخش مذکوراز موارد ی است که به نظر می رسد  انجمن 

مهند سی د ريايی بايد  پيگير آن باشد .

برای رقابت با شركت های بين المللی
 د ر پشتيبانی و تد اركات پروژه های فراساحلی تجهيز شد ه ایم

مهندسغالمرضایزدانپناه،مدیرعاملشرکتبرهاندریاکیش:

آد رس د فتر: تهران: خیابان مطهری، خیابان فجر، خیابان لطفی، پالک 106،  واحد  6        تلفن: 88493155
email: bdk@borhandarya-kish.com     web: www.borhandarya-kish.com
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دورنگار تلفن مدیرعامل/ ریاست/ فرماندهی نام شركت/ مركز/ارگان ردیف
22044155 4 و22044152 غالمرضا شافعي سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران 1

33219006 38543131 دریادارپاسدارعلي فـدوي نیروي دریایي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 2

26100110 23841-26100182 محمدحسین داجمر شرکت کشتیراني جمهوري اسالمي ایران 3
88812180 88832990 علي طاهري مطلق شرکت مهندسي و ساخت تأسیسات دریایي ایران 4
66500060 66500061- 5 حمیدرضا امیري نیا مرکز همکاریهاي فناوري و نوآروي ریاست  جمهوري 5

88576186 88572666- 7 فرزاد اناری شرکت صنعتي دریائي ایران )صدرا( 6

0761 - 2723352 0761 -2723265 حمیدرضائیان اصل شرکت مجتمع کشتي سازي و صنایع فراساحل ایران 
)ایزوایکو(  7

2 ـ 26664401 22664469-80 محمدباقر سلیمانی)سرپرست( شرکت نفت فالت قاره ایران 8
88651191-2 39 ـ 88651020 سیدعطاء اهلل صدر سازمان بنادر و دریانوردي 9
22058637 علی اکبر صفایی 23801 شرکت ملي نفتکش ایران 10

6 ـ 22771375 89 ـ 22771388 سید احمدعلی سعید فاطمی گروه صنایع شناورهای تجاری 11
88375037 88375489 محسن خبره شرکت دریافن قشم )صدف( 12
33219247 3 ـ 33219231 محمد جوانبخت قرارگاه سازندگي نوح )ع( 13
88307617 حسن قربان 88825837 مؤسسه آموزشي کشتیراني جمهوري اسالمي ایران 14
88711386 88724133 علي اصولي شرکت نفت خزر 15
88375014 7 ـ 88375025 امیر محسن خوبان شرق شرکت صنایع فرا ساحل )صف( 16

22988062 22988000
22988062 حسین باقري شرکت صنایع الکترونیک ایران )صـا ایران( 17

22212588 22237900 داریوش امیریگانه شرکت صنعتي و خدمات مهندسي ایران 18
88323096-7 88323100-6 ناصر فالحي شرکت مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت 19

88324734 88827386
88821469 حسن رضا صفري مؤسسه رده بندي ایمني صنعت ایرانیان 20

22296122 4 ـ 22808723 مجتبی بحیرایی مرکز استاندارد دفاعي ایران 21
66000021 66165528 مجید عباسپور گروه مهندسي دریا دانشگاه صنعتي شریف 22

88879840 88777920-1 محمود کیا شرکت کشتیراني بنیاد 23
88900645 88911341-3 سیدعلي اکبر رضوي شرکت ساختماني مغک 24

88743859 88734177-8 محمد شریف زاده شرکت مشیران 25
88069749 88065791-3 علیرضا قنبرنژاد شرکت مهندسي الیبید 26
22774113 12 ـ 22774111 محمد حسین کریمي گروه صنایع شهید توحیدی 27

88774361-2 88770571 محمدرضا خشوعي شرکت خدمات کشتیراني امواج دریا 28
88375034 96 ـ 88375495 علیرضا اقدم شرکت صنایع و بنادرآزاد فراساحل قشم)صبا( 29
88759345 4 ـ 88747092 حسین جاللي شرکت مهندسین مشاور آب نیرو 30
88793925 88881920 احمدرضا زماني فروشاني پژوهشکده علوم و تکنولوژي زیردریا  31
88826528 88824797-8 یونس شایان کیان شرکت ایران بازدید 32

0181-4210052 7 ـ 4210056 ـ 0181 محسن بحیرایي مجتمع صنایع دریائي شهید تمجیدي 33
0761-5553864 0761-5553955 مهران ایجادي مجتمع صنایع دریائي شهید درویشي 34

55245351 55245352-3 مرادی مجتمع صنایع دریایي شهید جوالیي 35

66165563 66165563 محمدسعید سیف مرکز پژوهشي مهندسي دریاـ  دانشگاه شریف 36

0511-5413460 0511-5413460 محمدرضا محمدنژاد شرکت تکران کاوش 37

89781816 44615600
44615800 حسن ابراهیم پورضیایي شرکت فني مهندسي صنعت دریایي فن آوران سیراف 38

0711-6249020 0711-6242205-7 بهادر سرانجام مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري هوا دریا- دانشگاه مالک اشتر 39
88758055 88740702 هوشنگ رئیسي شرکت مهندسین تهران برکلي 40
88723459 88104826- 30 محمدرسول گل کرم ني شرکت آرتمیز دریا 41
88334015 88334010 علي پاک نژاد شرکت مهندسین مشاور طرح نواندیشان 42
66918415 66921225 سید داود رفیعي شرکت نور فن آوري نوین 43
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66412495 66413028 محمود قیاسی دانشکده مهندسي دریا دانشگاه امیرکبیر 44
88793443 88793444-45 هدایت اله خادمي شرکت حفاري شمال 45
66944869 6ـ66944873 وحید چگیني پژوهشگاه  ملي اقیانوس شناسي و علوم جوی 45
44403423 44443994 عباس بادکوبه شرکت هرمزان دریا پیما 46
88632190 88635850-5 علي اکبر حافظي منشادي شرکت مهندسین مشاور سازه پردازي ایران 47

0812-4486327 0812-4486427
021-44214849 مالک علیمحمدي 48 شرکت خدمات دریانوردي امواج براق

4511055 ـ 0761 5560628 ـ 0761 حسن دیلم شرکت بازرسي بین المللي هندرسون اینترنشنالـ  قشم 49
88719514 88480530 -7 مسعود پل مه شرکت کشتیراني و ترابري بین المللي آراباختر 50
88305965 88841081-3 فضل اهلل حسیني شرکت تولیدي و شیمیایي روناس 51

0761-7511289 0761-6668281 رضا خوشیده شرکت پارس کشتي پوالد 52

88610741 88610742-4 امین پناهي شرکت توسعه سازه هاي دریایي تسدید 53
44565371-2 44565371-2 فرهاد فتوره چي شرکت فهم الکترونیک تبریز 54

0771-5553400
0771-3537445 0771-5553400 محمدکریم دهقاني شرکت صدفکاران بوشهر )نماینده مجاز موتورهاي دریایي 

یانمار در ایران( 55

26600551 26600550 رضا جدید زاده شرکت شیواسپ 56
4542460 ـ 0771 4545082 ـ 0771 فضل اله جهانگیري شرکت شناورسازي نام آوران بوشهر 57

021-22778760 0772-3230610
021-22778780 عبدالحسین خدري شرکت تعاوني بندر سازان گناوه گروه 922 58

88089133 88376401-3 سیدهادي هوشیارامامي شرکت کشتیراني آریا 59
88575149 83362950     83362854 محمدعلي نظارت شرکت فن آوري آبهاي عمیق 60
88708968 88713582 حسین اشرفی شرکت تعاوني کارکنان نداجا)تکن( 61
88792805 88794138    88788742 عبداهلل نائیني شرکت خدمات دریایي دلفین 62
22892955 22892996-8 حمید غفاري شرکت  پارس مارلیک کیش 63
26111341 26111292-93 امید مرادي شرکت امیدان ساحل پارسیان 64

01227442686 5 ـ 01227442682 عبداله اردشیر شرکت کشتي سازي و سازه هاي دریایي پارس 65
88456304 88447341 سهیل ملک احمدي شرکت سازه هاي فراساحل پرشین 66
88713123 88710266-70 حسین صاحبي شرکت خدمات دریایي و کشتیراني خط دریا بندر 67

0761-5554427 0761-5554426 جواد هادي فر شرکت خدمات دریایي دریا مهر پویا 68
88738830 88748750 غالمرضا انصاري شرکت پـرگاسیران 69
44280794 44280766 هوشنگ سیامکي پورفرد شرکت تولیدي دل آران روز 70
22093652 22369870 حمید ارشدي شرکت بامتیر کیش 71
22884977 22885086-9 مسعود صحیفي شرکت پرتو تدبیر پارس 72

0545-2221025 0545-2220020-23 دانشگاه دریانوردي و علوم دریائي چابهار  امین بهزادمهر 73
22073148 22073711 مهرداد غفوریان گروه مدیریت و مهندسي بهین طرح آپادانا 74
66082446 4و 66082445-22906903 شاهین مقصودي زند شرکت مهندسین مشاور کران سازه پاسارگاد 75

0311-7582090 0311-7582087 مهدی راجی شرکت سـازندیش 76
0112-5665090 0112-5665191 ابراهیم علیزاده پژوهشکده علوم و فناوري دفاعي شمال 77

021-65356182 - 3 021-65356182 - 3 خانم فاتحي شرکت توسعه فن آوري زیرسطحي اروند حمید 78

88375036 88375035 محمد کسائیان شرکت مهندسي و مدیریت صف رزموند 79
22774104 22774101-3 منوچهر علیپور گروه صنایع شهید ابراهیم همتی 80
88375044 88375043 قاسم گل نژاد شرکت مهندسي و ساخت سپهر رزموند 81

0651-223894 0651-226661 - 3 عبدالحسین دورقی شرکت دریا دورق 82
88094664 علي مرادي 35 - 88365034 شرکت مهندسي و تعمیرات فراساحل آکام آداک 83
22375867 22376279-80 مسعود شرحاني قبائي شرکت جیران رنگ اروند 84
44041068 44041165 مهرداد خلجي شرکت مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس 85

77685168 77612541-2 سیدناصر باغباني شرکت حمل و نقل بین المللي و کشتیراني سیناصدر 86
66926761 66907305-6 عباس احمدي شرکت مهندسي خطوط لوله توانا 87
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88890462 88921801-2 عبداله طالبي  شرکت فني مهندسي فن آوران بحر 88
66463948 66463270 مهدي زراعتگر شرکت دریا تجهیز آریا 89

0122-7748195 0122-7737600 سید محمدحسین شریفی دانشکده دریایي محمودآباد )دانشگاه صنعت نفت( 90
22516063 22312444-47 مرتضي بني جمالي شرکت مهندسین مشاور دریابندر 91
22968004 22968064 محمود شعبانی دفتر طراحی قوای محرکه دریایی 92

88337456 88337452 - 59 مهرداد شکوه عبـدي شرکت مهندسین مشاور هندسه پـارس 93
22981329 22967996-7 تیمور رحمتی صنعت شهید محمد مختاری 94

0761-5557560 خانم حفصه تاراج  0761-5562265 شرکت سکان ایمن جـرون )سیجکو( 95

66008141 66090218 محمد ایزدخواه شرکت سپهـر سیستم اندیش 96
88614493 88614494-6 سیامک سیدحسین چي شرکت توسعه فناوري و ارتباطات حفاظتي ایمن اقلیم 97
22119075 22114758 سیدناصر موسوي شرکت کاوش نیروي پاسارگاد 98

88324205 88326848 محسن کریمي شرکت پوشش و وزین سـازي آریا ارونـد 99
56230236 56232587 سیدمجید میرغفوریان شرکت ریخته گـري برنـا گداز 100
22649097 6 و 22649095 شهرام عباسي شرکت پترو فرآیند شایاناب 101
44693026 44663200 سیدجعفر رحیمي شرکت پنـدار صنعت دریا 102

0131-7223996 0131-7224004 نظام وفا عضدي دیلمي شرکت فني مهندسي فن آویژه 103
77140923 77141011 علي غـالمي شرکت تولیدي و صنعتي سازه مرکب 104
88721609   88552075-6 میثم رضایي شرکت فرادید صنعت سماء 105
88751147   88536626-7 بهروز فالحی مقیمی شرکت مهندسي تدوین توسعه پایدار 106
66062091 66046279 ابراهیم امیني شرکت طرح آفرینـان پاسارگاد 107

0181-3234430 0181-3240050-52
0181-3223989-3234431 فرهاد مسافري شرکت خـزر آموز بندر- مرکز آموزش علوم دریائي و بندري 108

88780963 88882682   88773124-7 عبدالعزیز هدایت شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر 109
دفتر تهران: 44298269

بوشهر : 0771-5553280
دفتر تهران :44298263-5

بوشهر: 0771-3539710 ابوالقاسم واالگوهـر مؤسسه شهـید محـالتي 110

0311-4418102 0311-3323392 وحید شهبازي شرکت تولیدي صنعتي دریا گستـر اسپانه 111
0545-2224824  0545-2224823 قادر بخش هلل زهي شرکت خدمات دریایي و بندري مرجان چابهار 112
07644420537 07644421287 احمد ابراهیمي شرکت سفینه سپهر کیش 113

22741297 22741298-99 غالمحسین تنها شرکت جوانه بهاری 114
88577914 88577880-1 پیمان مسعودزاده شرکت زمرد فام پرشین 115
22254759 22254752-5 محمدباقر نوفلی شرکت گلف اجنسـي ایران 116

0312-5227431 0312-5225019 محمدرضا  عرب یارمحمدي مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري دریایي
117 )دانشگاه صنعتي مالک اشتر(

66437222     77270741 66918756      84422 محمود راستکار شرکت شناوران سازان کارون 118

88245835 88245837 محمد بنائي بابازاده شرکت فن آوري فراساحلي دلتـا  119
0764-4422148 0764-4422729 غالمرضا یزدان پناه حقیقی شرکت خدمات مهندسي و دریایي برهان دریا کیش 120
0711-7264102 0711-7353505 رضا مهریار پژوهشکده سامانه هاي دریایي 121

77104982 77105131 مجید زماني قلعـه پژوهشکده دریایي دانشگاه جامع امام حسین )ع( 122
42978999 2 و 88550131 نیما باهـري شرکت بین المللي بهین سامان گستـر مفید 123
66017735 66086468 فرید سهندي اسفنجاني شرکت پویا اندیشـان موج آریا 124
88209989 88209979 امیررضا مروج فرشي شـرکت پیشگامان انرژي پـارس )پپکو( 125
88349873 88812398 حمیدرضا اوقاتیان شرکت فروغ صنعت دریا 126

026-32541999 026-32541995- سیدمحمود صمـدي شرکت مهـاد صنعت شـرق 127
0311-3802350 0311-3802331 سیدمهدي منصوري طهراني شـرکت گیتي آسـا 128

22635066 22635063-5 رضا حیدري شرکت گروه آریا پالست ماشین 129
88211748 88609000 سیدمحسن صفـایي گـروه صنعتي همـارشتن 130

88827221 88827397
88827357

سعید صدرزاده شرکت صنایع الیروبي ترانشـه پارس تتیس 131

صفحه 130شماره 111/ آبان  مـاه 1392

اعضای
حقوقی
انجمن
مهندسی
دریایی
ایران



88746396 88736084 محمود محمـدي شرکت مهندسي و ساخت ٌطـرقه انـرژي 132
22314638 22532830 رضا قجرجـزي شرکت رهنمـون اعماق دریا 133
88557048 88557049 امیر پورمعصومي لنگرودي شرکت دریاي برنـا کاران 134
88207480 88207476 غالمحسین صداقتي شرکت نوآوران تجارت پایا 135
22974367 22973890 داریوش شیباني شرکت معین انرژي پایا 136

0771-2525015 0771-2525015 بابک نهالي شرکت کشتي سازان لیان شفق 137
22215851 22218005 سید محمود امام زاده شرکت مهندسي و ساختمان صنایع نفت 138

88765895 88754031 محمدحسین رهنمایي شرکت گروه مهندسین مشاور ایتسن 139
88545179-80 88545179-80 مهرداد گلشن شرکت گروه مهندسي سروش اندیشه پارسیان 140
0761-2723250 0761-2723235 حمید قاسمي زاده شرکت صنایع کشتي سازي بحـرگسترش هرمـز 141

22296751 -26127817 26127817 حامد صادقي کیا شرکت مکین دریا 142
44261045 44275687 ناصر فالحي انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه هاي دریایي ایران 143
26204158 26202494-7 محمد احمدی بافنده ایران مارین سرویسز 144
88996953 88975820-21 آزاد سعـدئی شرکت دانا انرژی ایرانیـان 145

85141092 85141060
85142060 سعیـد ایزدیان شرکت حمل و نقل و خدمات بندری- دریایی

 فارسیسـان آسیا
146

22558496 22778867
22778869 محمودرضـا افسـر شرکت افرنگ مـوتـور 147

22028941 22028902
22028905 محمود پروین شرکت دریـا تدبیـرگران کیش 148

66917040 66428707-8 حسین میرزازاده نافع شرکت قصـریـخ 149

88464123 88463605
88462201 علی علی مـردانی شرکت نیکسـان کاوش 150

22526008 23015101 مصطفی متدین  مؤسسه مهندسین مشـاور ساحل 151
22871846 22867919 ارژنگ شجاعی شرکت بسپـار سـازه پـازاوار 152

88641341 88641339-40 مهدی  صانعی دهکردی شرکت دریاعرشه 153
88797193 88794929 رحیم رمضانی  شرکت طراحی مهندسی کمال صنعت اندیشه 154
88797193 88794929 بهنام حیدریان شرکت مهندسی پژوهش صنعت پرواز 155

0761-3353019 0761-3345752 عبدالمهـدی نسبی شرکت فنی مهندسی زاروگه سـازان 156

88045819 88601170-72 جهانگیر نکویی شهرکی شرکت بین المللی پتـرو بـراسان 157

026-32308022 026-32112002 علی پوراسـد گـروه شهیـد میثمی 158

88863130  88862131 امیرحسین قاسمی شرکت تولیـدی صنعتی اطلس کمپـرسور کارا 159

88827990 88312093-5 فضل اله وکیلی فرد شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت 160

0761-2238321 0761-2238320 خمیس جابری نخیلو شرکت هرمز سفینـه 161

88245690-3 88245690-3 علی جمالی مؤسسه بهینه کاوش صنعت آسیـا 162

46888682 46888683 سیدجواد تنهـا تولیـدی ای. دی. اف 163

77503426 77652200-2 احمد رضـایی شرکت کاوه کاران زبـده 164

0632-4230551 0632-4233321 مسعود صدری نسب دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهـر 165

88375536  88375533-5 فرشید سیدحسینی شرکت نفت سـازه قشم 166

22951299 22953094 داخلی 127 انجمن علوم و فنون دریایی ایران وحید چگینی 167

66707477 66706737 محمدرضا رستگار شرکت مهندسان مشاور کارافن مارین خاورمیانه 168

26201758 26201831-4 محمدرضا محمدی بنایی مؤسسه بیمه متقابل کیش 169

0764-4455669 0764-4455667 کیان فرخ سیـر شرکت خدمات فراساحل کیان سهند کیش 170

22813632 22823959 غالمحسین همایونی شرکت دریا دانش فناور پارس 171

26200305 26200311-26200314 عبداهلل مغیث شرکت خدمات فراساحل لیان 172

021-22942845  0631-2222171 عبدالرسول شمس عبدالرسول شمس شرکت بازرگانی  و خدمات دریایی میثاق 173

Marine Engineering

شماره 111/ آبان  مـاه 1392 صفحه 131



مهندس محمدرضا عبد اللهـی، مد یرعامل 
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
بنادر و دریانوردی امین، د ر گفت وگوی ویژه 
با ویژه نامـه همایش صنایـع د ریایی زمینه 
فعالیت هـای این مؤسسـه را بد ین شـرح 

برشمرد :

• خرید  و فروش انواع شـناور و کشـتی د ر 
آب ها ی جنوبی و شمالی کشور 

• تأمین موتور و د یزل ژنراتور و قطعات ید کی 
مورد  نیاز شناورها و تجهیزات بند ری 

• سـرمایه گذاری د ر زمینه د اک و تعمیرات 
زیرآبی انواع شناور 

وی تأکید  کرد : هد ف شرکت ایجاد  زمینه برای 
ساخت و تعمیر کشتی د ر سواحل شمالی و 
جنوبی کشور است. این امر می تواند  از نظر 
اقتصاد ی یکی از موتورهای محرکه اقتصاد ی 
کشور باشـد . د ر ایران سـاخت کشتی ها ی 
کوچک و متوسـط سازه ها ی سـاحلی و فرا 
سـاحلی از مزیت نسـبی برخورد ار اسـت. 
این شرکت مصمم است د ر عرصه ساخت و 
تعمیر شناورهای کوچک د ر آب ها ی خلیج 
فارس و د ریای خزر گام مؤثر و اسـتوارتری 

را برد ارد . 
این مد یر د ریایی کشور د ر اد امه گفت: نگاه 
سیستمی  به توسـعه همه جانبه بخش ها ی 
مختلف د ریایی و حـذف گلوگاه ها  و موانع 
موجود ، نیاز روزافـزون تقاضا برای انرژی، 
سـهم باالی ارزش افـزود ه د ر صنعت بیمه 
د ریایی و رشـد  نیازهـای بازارهای د اخلی 
بـه انـواع شـناورها از جملـه فرصت ها و 

تهد ید های حوزه صنایع د ریایی اسـت که 
بعنوان اقتد ار جمهوری اسالمی  ایران باید  

به آن توجه نمود .
وی د ر مـورد  انتظـارات جامعـه د ریایی از 
د ولـت یازد هم نیز گفت: بـا توجه به هزینه 
کـم حمل ونقـل د ریایی بیـش از 90 د رصد  
از کاالهای صاد راتی و وارد اتی به کشـور از 
طریق د ریا صورت می پذیرد ، نقش تحریم ها  
اثر نامطلوبی بر پیکره صنایع د ریایی گذاشته 
است. با توجه به سیاست ها ی د ولت اعتد ال 
و امیـد  اولیـن گام مؤثر د ر رفـع تنگناهای 
صنایـع د ریایـی می تواند  انجـام مقد مات 

شکستن تحریم ها  باشد .
عبد اللهی اد امه د اد : د ولت د ر امور اقتصاد ی 
بایـد  از نظـرات و مشـورت صاحبنظـران 
انجمن هـا ی تخصصـی  و  اسـتفاد ه کنـد  
می توانند  د ر این راسـتا بـه د ولت اعتد ال 
و امیـد  کمک کنند . نارسـایی ها ی فراوانی 
د ر بخـش صنایع د ریایی وجـود  د ارد ، اگر 
چه تشـکیل جلسـات و همایش هـا  برای 
بیان مسـائل و مشکالت توسط انجمن ها ی 
صنعتی مؤثر ولی کافی نیسـتند ، آنچه که 
بایـد  مورد  توجـه قرار گیرد  وضـع قوانین 
و مقـررات جامع و کامـل د ر بخش صنایع 
د ریایی اسـت کـه بتواند  کلیـه جنبه ها ی 
این بخش را به هم متصل نماید  و د سـتگاه 

اجرایی کشور متعهد  به انجام آن باشد .

برای ساخت و تعمير شناورهای كوچک 
د ر آب ها ی خليج فارس و د ریای خزر مصمم هستيم

مهندسعبداللهی،مدیرعاملشرکتسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیبنادرودریانوردیامین:
گفت و گوی ویـژه
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