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        د؟د؟د؟د؟ييييكنكنكنكنييييمممم    ييييابابابابييييانجمن را چگونه ارزانجمن را چگونه ارزانجمن را چگونه ارزانجمن را چگونه ارز    ييييت فعلت فعلت فعلت فعلييييوضعوضعوضعوضع

ق و يان دكتر دقيبزرگان مانند آقا ييو راهنماند و تجربه كيكار م با صبر و با برنامه دارد يليد انجمن خيبنظرم دوره جد

  شده است.كرد ير روييو تغحركات بزرگ  يبرا يخوب يك چاشنيترها جوان يمهندس مسعودزاده در كنار انرژ

        ؟؟؟؟ييييكردكردكردكرديييير رور رور رور روييييييييجور تغجور تغجور تغجور تغه ه ه ه مثال چمثال چمثال چمثال چ

تر شده عيوس يليها خاكنون نگاه يم وليشناختيمآن  يسازيشتر با بخش كشتيرا ب ييايدر يمثال ما قبال انجمن مهندس

را  واحلس جانبههمه رد بلكه توسعهيگيرا در برم ييايع دريرفته است كه نه تنها كل صنا» امحوريتوسعه در«و به سمت 

حترم م استيبه ر يدكتر عجم ي، آقاييايدر يس محترم انجمن مهندسيير رين نامه سرگشاده اخيدر هم رد.يگيز دربرمين

 يكي ،قيدكتر دق يآقاش، يس هماييرز يش امسال نيد شده بود. در همايتاك» امحوريتوسعه در«بر ضرورت  يجمهور بخوب

  نو دارد. يريخوب در مس يك همفكريو  يك همدلين نشان از يا امحور گذاشتند.يرش را توسعه ديهما ياصل ياز محورها

        ست؟ست؟ست؟ست؟يييينننندر انجمن در انجمن در انجمن در انجمن ز اختالفات گذشته ز اختالفات گذشته ز اختالفات گذشته ز اختالفات گذشته اااا    ييييصحبتصحبتصحبتصحبت

ست ير نحاض يحت يم فعلياز ت يبودند كه االن كسو تاسف انگيز  يرضروريغ هوده،يب يچ وجه. آن اختالفات به قدريبه ه

   گر است.يكديل يو تكم يبه آنها فكر كند. بحمداهللا آنچه تا االن شاهد بودم احترام و همفكر

        د؟د؟د؟د؟ييييش هستش هستش هستش هستييييهماهماهماهما    يييير علمر علمر علمر علمييييشما دبشما دبشما دبشما دب    شود؟شود؟شود؟شود؟ييييد مقرر انجام مد مقرر انجام مد مقرر انجام مد مقرر انجام مامسال در موعامسال در موعامسال در موعامسال در موع    ييييييييااااييييش درش درش درش درييييهماهماهماهما

ان يد و دانشجويدوارم اساتيام ش هستم.يهما ير علميدبامسال بنده هم  وشود يبله. قطعا امسال با تمام توان برگزار م

ود. ن پس جبران شين چند سال نتوانستند مقاالت را ارائه كنند از اياشته باشند و اگر در اارائه مقاالت د يبرا يهمت خوب

 و كيفيتداد اميدوارم امسال تع ن نظر ندارند.ياز ا يتيتعداد مقاالت مشخص نشده و افراد محدود يبرا يفعال هم سقف

  ، يك ركورد باشد و انباشت علمي چندساله اخير به اين همايش سرازير شود.مقاالت

        در پيشبرد صنايع دريايي كشور داشته باشد؟در پيشبرد صنايع دريايي كشور داشته باشد؟در پيشبرد صنايع دريايي كشور داشته باشد؟در پيشبرد صنايع دريايي كشور داشته باشد؟    كنيد انجمن بتواند كمك موثريكنيد انجمن بتواند كمك موثريكنيد انجمن بتواند كمك موثريكنيد انجمن بتواند كمك موثريآيا فكر ميآيا فكر ميآيا فكر ميآيا فكر مي



با محدوديتهاي مالي زياد است و  آورغيرالزاميم. انجمن يك جايگاه مردم نهاد با نظرات البته در اين زمينه نبايد اغراق كن

به  بيندازد، حركتيجامعه سياسي كشور بيشتر جا در را  »توسعه دريامحور« اگر اين تيم بتواندهمانطور كه گفتم ولي 

  مراتب بزرگتر از توسعه صنايع دريايي كه همان توسعه سواحل باشد را راهبري كند. 

        در يك جمله يعني چه؟ در يك جمله يعني چه؟ در يك جمله يعني چه؟ در يك جمله يعني چه؟     »»»»توسعه دريامحورتوسعه دريامحورتوسعه دريامحورتوسعه دريامحور««««

نار به ك و در نتيجه بخش مهمي از جمعيت ايران بايد بر، بخش مهمي از كشاورزي و خدماتيعني انتقال كليه صنايع آب

 كرديم امروزسازي در سواحل صحبت مياگر تا ديروز فقط از صنايع فراساحل و شيالت و كشتي سواحل منتقل شوند.

ر ها بايد به كنار سواحل منتقل شوند. ديگمانند صنايع فوالد، پتروشيمي و نيروگاه» بركل صنايع بزرگ و آب«ميگوييم 

كنيم و كل منابع آبهاي شيرين اين مناطق را  دهد وسط كوير سمنان و يزد و اصفهان طرح توسعه فوالد اجرامعني نمي

  نابود كنيم.

            خشكسالي است؟خشكسالي است؟خشكسالي است؟خشكسالي است؟    ،،،،و ضرورت مهم در پرداختن به توسعه دريامحورو ضرورت مهم در پرداختن به توسعه دريامحورو ضرورت مهم در پرداختن به توسعه دريامحورو ضرورت مهم در پرداختن به توسعه دريامحورل اصلي ل اصلي ل اصلي ل اصلي مشكمشكمشكمشك    پسپسپسپس

ا ي درك ميكنيمكند كه چرا ما ايرانيها برخي چيزها را اينقدر دير برخي مواقع يك اندوه بزرگي در دل آدم النه مي دقيقا.

اي امنيتي اخير خوزستان در ماههاي قبل نگاه كنيد. مشابه آن در كل ايران است. شما به همين قضاي. كنيمدرك نمياصال 

، مديران ارشد كشور و حتي وزرا، مشكل خشكسالي را ساخته شدن يا سال 40ز هم كه هنوز هست، بعد از بدبختانه هنو

اين  اند.اند از كجا خوردهيعني هنوز هم نفهميدهاي ميدانند!. نشدن فالن سد و انجام شدن فالن پروژه انتقال آب بين حوزه

 و امروزهسال يك نگاه بري و بياباني بوده  400وقتي نگاه كالن توسعه در كشور ما براي بيش از . عالج استبد يك مصيبت

كه بعضا ريشه (يم اهايران جانمايي كرد و مناطق خشك را وسط كوير يميليون نفر 85 ميليون نفر از جمعيت 75حدود 

چنين ميشود. قطعا بدانيد اگر توسعه دريامحور هرچه زودتر از طرف وزرا و مقامات ايران درك  معلومست كه، )تاريخي دارد

ه وقتي جمعيت ايران روز بتر خواهد شد. سال به سال شديدتر و گسترده آبي هاي امنيتي ناشي از كمنشود، اين درگيري

روز در حال افزايش است و منابع آبي، روز به روز در حال كاهش است، اين نامعادله را چگونه بايد حل كنند؟ فقط يك راه 

  دارد: كوچ به سمت سواحل.

        بينيد؟ اميدي به آينده هست؟بينيد؟ اميدي به آينده هست؟بينيد؟ اميدي به آينده هست؟بينيد؟ اميدي به آينده هست؟دورنما را چگونه ميدورنما را چگونه ميدورنما را چگونه ميدورنما را چگونه مي

آبي و خشكسالي هشدار داد كه كمكرد و مصاحبه سال  40كويرشناسي ايران. پدر علم  مرزد اين دكتر كردواني را.خدا بيا

 ولي خب كسي كندآينده حيات ايرانيان را تهديد مي ،آب زيرزميني منابعخشك شدن و ريزگردها و فرونشست زمين و 

ند هفته پيش برنامه وزراي جديد را گوش كرديد در مجلس. حسرت و آه در دلم ماند چشما همين  گويد.نفهميد چه مي

نيدم. نش نفتو  ، كشاورزيشهرسازياز زبان وزراي اصلي مانند نيرو، صنايع، را  »توسعه دريامحور«كلمه بار يك حتي ولي 

كشور  هاي شيرينر اصلي مكش آباست، وزارت صنايع و كشاورزي كه مقص كم آبي كشوررفع وزارت نيرو كه متولي اصلي 

توقع  ، بتوانهستند. بعيد ميدانم با اين نوع نگاه كالن وزارتيبيگانه با موضوع توسعه دريامحور انگار هنوز هم هستند، 



شكي كشور محصور در خير يك كشور دريايي هستند نه يك كه وزاند ايراني هرگز باور نداشتهوزيران  توسعه و تحول داشت.

  ميشويم باز هم گزيده خواهيم شد. سال هست گزيده 40از سوراخي كه اينطور باشد و بيابان. 

        كنيد ته اين مسير كجاست؟كنيد ته اين مسير كجاست؟كنيد ته اين مسير كجاست؟كنيد ته اين مسير كجاست؟فكر ميفكر ميفكر ميفكر مي

هاي . آنقدر در سالنيستيم . مختار. مجبور هستيميمبه توسعه دريامحور و رعايت الزامات آن برگرد مجبور ميشويم باالخره

مشكالت امنيتي و درگيري و خونريزي ناشي از تصاحب منابع آبي در كشور زياد خواهد شد كه نهادهاي امنيتي را  ،آتي

وند شكنند. در اين كشور عموما مشكالت بزرگ فقط با نگاه امنيتي حل ميمجبور خواهد كرد كه فكري به حال موضوع 

اي دارند نه درك درستي از ضرورت نه انگيزه روند.خود به اين سمت و سوها نمي اختيارعالقه و با  ،وگرنه وزرا و مديران

سال در كشور، يك شبه و يك ساله  400اي بعد از فقط اميدوارم خيلي دير نشود چون اجرا كردن اين نگاه توسعهموضوع. 

  برد.سال زمان مي 20ام نيست. اگر همين امروز شروع كنيم حداقل قابل انج

        دانيد؟دانيد؟دانيد؟دانيد؟نقطه شروع را كجا مينقطه شروع را كجا مينقطه شروع را كجا مينقطه شروع را كجا مي

توسعه دريامحور نه اينكه به زور در ذهنشان بخواهند و باور قلبي به ضرورت اول از همه انتخاب مديراني با شاكله تفكري 

 اين استانهايبا . ني بخصوص در جنوب كشوراستا هرچه سريعتر دوم، اصالحات .چيستفرو كنند كه توسعه دريامحور 

ه استانهاي مركزي ايران! راه بانتهاي ليست جامانده از و فرمانداران ترين مديران و بالتكليف و كم بودجه با ضعيف بزرگ

استان هرمزگان به  .ش از حد استان هرمزگان استيب يسواحل جنوب كشور، پهناور يشه عقب افتادگير بريم.جايي نمي

درصد از سواحل جنوب كشور را  50كيلومتر خط ساحلي دارد كه با احتساب جزاير، به تنهايي حدود  850تنهايي حدود 

 اقتصاد«سازي براي فعال آيا اين معقول و منطقي است؟ است.جزيره مهم ايران در خليج فارس  14در اختيار دارد كه شامل 

 30هاي جنوبي است. تشكيل يك استان مستقل كه مديريت بندي استان، اولين و مهمترين گام، تغيير تقسيم»دريا محور

» استان جزاير«اين استان ميتواند جزيره ايراني در خليج فارس را بر عهده بگيرد يك گام مهم در ساماندهي جزاير است. 

از كل بودجه  توان بيشاگر از قابليتهاي جزاير بخوبي استفاده شود به تنهايي مي نام گيرد و مركز آن در قشم يا كيش باشد.

كل كشور سنگاپور يك جزيره به مساحت  :تواند مفيد باشدكشور از همين جزاير درآمد داشت. دو مقايسه در اينجا مي

در حاليكه مساحت جزيره قشم (به عنوان بزرگترين جزيره ايراني خليج فارس) به تنهايي كيلومترمربع است  700حدود 

كيلومتر مربع است يعني بيش از دو برابر مساحت كشور سنگاپور!. اين در حاليست كه بودجه ساليانه كشور  1500برابر 

از نيمي از اين بودجه از فروش نفت وگاز)  ميليارد دالر (با احتساب بيش 80ميليارد دالر و كل بودجه ايران  43سنگاپور 

است!!. يعني يك جزيره كوچك كه مساحت آن كمتر از نيمي از مساحت جزيره قشم است معادل نيمي از كل بودجه ايران 

 1100يا برابر كل درآمد غيرنفتي ايران در سال درآمد دارد!!. يا در يك مثال ديگر، هنگ كنگ يك جزيره به مساحت 

ميليارد دالر!. اين اعداد و ارقام بخوبي نشان ميدهند كه اگر ما فقط از ظرفيتهاي  60ربع است با بودجه ساليانه كيلومتر م

جزاير ايران بخوبي استفاده كنيم معادل چند برابر درآمدهاي نفتي ميتوانيم درآمد كسب كنيم. جزيره قشم به تنهايي 

  از واجبات توسعه مكران است. يغربمكران و  يل استان مكران شرقيتشك كشور جهان است. 22بزرگتر از 



ما قسمتي از فضاي فكري خود در تغيير تقسميات استاني جنوب را در نقشه زير نشان داديم كه از مقدمات ضروري توسعه 

  دريامحور است.

  

  

  

        ... و سخن پاياني؟... و سخن پاياني؟... و سخن پاياني؟... و سخن پاياني؟

كليه عزيزان جامعه دريايي تقاضا دارم انجمن دريايي را تغذيه فكري و روحي كنند. اين تيم فعلي انجمن يك تيم از 

اين انجمن را حمايت كنيد.  از دل و جان كار ميكنند. د.نيكدست و متحد و خوب است كه فكرهاي بزرگي در ذهن دار

قش فعال داشته باشيد. مقاالت متعدد بدهيد ولي نه حتما در همايش دريايي نخط فكري آن را پيگيري و تبليغ كنيد. 

يتي هم بدهيد مثال در همين حوزه توسعه دريامحور و الزامات و راهكارهاي آن كه جزو فقط مقاالت فني. مقاالت مدير

امروز ديگر دغدغه ما صرفا بسازيم. » كشور دريايي واقعي«يك  فاق همشايد توانستيم به اتمحورهاي همايش هم هست. 

انشاء ت. كار سختيست ولي شدنيساست. با نگاه به دري و بقاء فرزندانمان توسعه صنايع دريايي نيست. تضمين حيات ايران

  اهللا.

  

 


