




ــوس  ــری از فان ــماره ی دیگ ــا ش ــد ت ــق حاصل ش ــن توفی ــه ای ــگزاریم ک ــان را سپاس ــد من ــر خداون بار دیگ
ــرای شــما خواننــدگان محتــرم تهیــه کنیــم. امــروزه همــکاری و کار تیمــی از مهم تریــن اصــول  ــا را ب دری
ــا  ــا رســانه اســت از ایــن رو  بر خــاف شــماره های قبلــی تصمیــم گرفتــه شــد ت یک ســازمان، شــرکت و ی
ایــن نشــریه به جــای قائــل بــه شــخص بــودن، تصمیــم بــر آن شــد تــا شــورای ســردبیری مســئولیت تهیــه 

ایــن شــماره نشــریه را برعهــده داشــته باشــد.
پیش از هر چیز از زحمات همکارانمان در تهیه این شماره تقدیر و تشکر را داریم.

ــی  ــوش غام ــم مهرن ــد. خان ــا را همراهــی کردن ــوان طــراح نشــریه م ــه عن ــه ب ــرزاده ک ــار اکب ــای مهی آق
همچــون گذشــته بــه عنــوان مترجــم یاریگــر مــا در تهیــه نشــریه بودنــد. همچنیــن از هیئــت تحریریــه 

ــتیم. ــدردان هس ــدی ق ــد محم ــاه والیتی و محم ــر، ش ــریفی،عبدی پور، مهاج ــان ش ــامل آقای ش
ــار  ــرا آم ــه چ ــه خــود کرده اســت. اینک ــه دانشــجویان دانشــکده را مشــغول ب ــن هم ــوالی ذه ــواره س هم
ــه ایــن ســوال حوصلــه زیــاد  دانشــجویان تغییــر رشــته یافتــه از ایــن رشــته زیــاد اســت. قطعــا پاســخ ب
می طلبــد چــرا کــه عوامــل مختلــف درونــی و بیرونــی در ایــن امــر دخیــل اســت. در ایــن شــماره مــا بــه 
ــد  ــی در  همیــن رشــته و دانشــکده مشــغول بوده ان ــل مطــرح شــده از ســوی دانشــجویانی کــه زمان دالی

خواهیــم پرداخــت.
جا دارد از آقای یاسین حسنی در تهیه این مصاحبه ها تقدیر و تشکر نماییم.

ــا نظــرات،  ــذا ب ــی از اشــکال نبــوده ل ــن نشــریه خال ــار دیگــر تاکیــد میکنیــم. قطعــا ای ــم ب بارهــا گفته ای
ــا باشــید. اتتقــادات و پیشــنهادات خــود یاریگــر مــا در ارتقــا کیفیــت نشــریه فانــوس دری

با آرزوی ایران  آباد و دریایی

سخننخست
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ــازیو ــتیس ــیکش ــورازمهندس   منظ
ــت؟ ــیچیس ــعدریای صنای

صنایــعدریایــیشــاملچــهمــواردی
میشــود؟

ــتی  ــی کش ــکده مهندس ــه دانش ــال 67 ک در س
ســازی در دانشــگاه امیرکبیــر تاســیس و شــروع 
بــه فعالیــت کــرد. بــا هــدف تربیــت نیــروی مــورد 
ــه محــور  ــا توجــه ب ــا کــه ب ــاز در صنعــت دری نی
ــو  ــه جل ــه رو ب ــر چ ــر ه ــن ام ــن ای ــرار گرفت ق
رفتیــم بــا توجــه بــه جامعیــت فعالیــت دانشــکده 
در عرصــه هــای مهندســی کشــتی و رشــته 
ــتی  ــازه کش ــتی و س ــاری کش ــر معم ــی نظی های
ــل شــد  ــا تبدی ــه مهندســی دری ــام دانشــکده ب ن
ــل در  ــرات حاص ــی تغیی ــی در پ ــس از مدت و پ
ــام آن  ــکده ن ــود در دانش ــهای موج ــه گرایش ارائ
ــی  ــع دریای ــه مهندســی کشــتی ســازی و صنای ب

ــت. ــر یاف تغیی
ــات  ــده گرایش ــود آم ــه وج ــرات ب ــس از تغیی پ
ــوط  ــد مرب ــه ارش ــی ب ــع دریای ــه صنای ــود ب موج
ــوارد  ــه م ــوان ب ــا میت ــه آنه ــه از جمل ــود ک میش

ــود: ــاره نم ــر اش زی
* مهندسی سواحل

* پیشرانه های دریایی
اقیانوس شناسی  *

* مدیریــت حمل و نقل دریایی
* گرایشــات مربوط به ساخت

کــه بــا توجــه بــه دفترچــه امســال کنکــور ارشــد 
دانشــکده مهندســی دریــا رشــته هــای زیــر 
ــا اســم  ــی رو ب ــع دریای ــه صنای ــوط ب شــاخه مرب
ــه  معمــاری کشــتی گرایــش صنایــع دریایــی ارائ

ــد. میده

مهندسیسواحل:
ایــن شــاخه از مهندســی بــه طراحــی ســازه های 
ســاحلی نظیــر مــوج شــکن و اســکله و بررســی پاســخ 
ســاحل بــه تغییــرات حاصلــه می پــردازد. تاریــخ 
مهندســی ســواحل بــه هــزاران ســال پیــش بــاز 
ــداد  ــا درامت ــتین بندره ــه نخس ــی ک ــردد زمان می گ
ــد. ــاده ش ــا نه ــارس بن ــج ف ــه و خلی ــواحل مدیتران س

امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش ســطح آب دریاهــا 
ــر  ــایش ب ــر فرس ــواحل در براب ــت از س ــزوم حفاظ و ل
ــت. ــزوده شده اس ــی اف ــته از مهندس ــن رش ــت ای اهمی

ــور  ــه منظ ــخت ب ــرم و س ــای ن ــازه ه ــتفاده از س اس
ســاخت تفریحــگاه هــا و  یــا احیــاء ســواحل، حفاظــت 
از  احــداث ســاحل مصنوعــی  و  برابــر طوفــان  در 

ــت. ــته اس ــن رش ــی در ای ــورد بررس ــات م موضوع

حملونقلدریایی:
هدایــت  و رهبــری  کشــتی  و مدیریــت  نیــروی  انســانی  
ــوردی   شــاغل  در کشــتی  وظیفــه  یــک  مهنــدس  دریان
اســت . بــه  همیــن  دلیــل  برخــی اســاتید رشــته  
ــد  ــته  را نبای ــن  رش ــه  ای ــد ک ــا معتقدن ــی  دری مهندس
ــه  شــمار آورد  ــا ب ــای  مهندســی  دری یکــی  از گرایش ه
ــان   ــوان  کاپیت ــه  عن ــا ب ــدس  دری ــک  مهن ــه  ی ــرا ک چ
کشــتی  مســؤولیت  راهبــری  و مدیریــت  کشــتی  را 
برعهــده  دارد و حرفــه اش  یــک  کار فنــی  یــا مهندســی  

ــت . نیس
دانشــجویان  دریانــوردی  بــا ایــن  کــه  تاحدودی  مســایل  
فنــی  را می خواننــد ولــی  مقــدار قابــل  توجهــی  از 
درس هایشــان  ارتباطــی  بــا مســایل  فنــی  نــدارد. بــرای  
مثــال  مطالعــه  آب  و هــوا، جغرافیــا و چگونگــی  یافتــن  
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ــه هایــی از حــوزه  مخــزن، کشــتی ســبک و ... نمون
هــای کاری ایــن افــراد اســت.

بــا توجــه بــه ایــن مســئله و بــا توجــه بــه اجتنــاب 
ــیاری  ــکاری در بس ــتفاده از جوش ــودن اس ــر ب ناپذی
ــود  ــت نم ــور برداش ــن ط ــوان ای ــی ت ــع، م از صنای
ــاخت  ــته س ــت رش ــای مثب ــی ه ــی از ویژگ ــه یک ک
در صنایــع دریایــی بــرای فــارغ التحصیــان، امــکان 
فعالیــت در تقریبــاً تمامــی شــهرهای صنعتی کشــور 

اســت.
 در ادامــه ایــن گرایشــات میتــوان بــه شــناور هــای 
ــه  ــته ب ــای وابس ــت ه ــایر صنع ــطحی و س ــر س اث
ــردد  ــه برمیگ ــا هم ــن ه ــه ای ــرد ک ــاره ک ــا اش دری
ــا ایــن ســوال  ــن اســم کــه حــال ب ــه جامعیــت ای ب
ــش و  ــدام گرای ــتی ک ــه راس ــه ب ــه هســتیم ک مواج
ــخ  ــر دارد؟ در پاس ــت بهت ــت فعالی ــه و موقعی زمین
ــن  ــی از ای ــه خیل ــت ک ــد گف ــوال بای ــن س ــه ای ب
گرایشــات نظیــر شــناورهای اثــر ســطحی نســبت بــه 
ــری هســتند  ــابقه کمت ــواحل دارای س مهندســی س
ــای  ــاخت ه ــر س ــت داری زی ــن عل ــه همی ــس ب پ

ــتند. ــری هس کمت
ــی  ــع دریای ــه صنای ــه کف ــت ک ــد گف ــان بای در پای
ــتی و  ــای کش ــازه ه ــون س ــی همچ ــش های ــه بخ ب
هیدرودینامیــک شــناور ســنگینی بیشــتری میکنــد.

صالح عبدی پور

ــه   ــن  رشــته اســت  ک ــای  ای ــه  درس ه مســیرها از جمل
ــدارد. ــی  ن ــته های  مهندس ــا دروس  رش ــی  ب ارتباط

ایــن رشــته دارای 2 گرایــش حمــل و نقــل دریایــی و 
بنــدر و کشــتیرانی مــی باشــد.

پیشرانههایدریایی:
پیشــرانه هــا مــواد پرانــرژی )شــامل ســوخت و اکســید 
ــت و  ــوختن یکنواخ ــرای س ــه ب ــتند ک ــده( هس کنن
بــدون خطــر، جهــت تامیــن انــرژی پیشــرانش طراحــی 
ــع،  ــت مای ــن اس ــا ممک ــرانه ه ــن پیش ــوند. ای می ش
جامــد، ژل یــا هیبریــد باشــند کــه در رشــته پیشــرانه 

ــد. ــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار مــی گیرن هــا ب
ــامانه هاي  ــه و بررســي س ــه مطالع رشــته پیشــرانه ها ب
جلــو برنــده اعــم از موتورهــاي پیســتوني، چرخپــره اي 
ــش  ــروي ران ــد نی ــوه تولی ــي(، موشــک ها و نح )توربین

ــردازد. ــا مي پ در آنه

گرایشات مربوط به ساخت:
ســاخت صنایــع دریایــي شــامل انــواع شــناورهاي 
ــزرگ اســت. رشــته کارشناســی  کوچــک، متوســط و ب
دریایــي جــزو  ارشــد مهندســي ســاخت صنایــع 
ــد در  ــه مي توان ــت ک ــته اي اس ــان رش ــته هاي می رش

ــد. ــر باش ــاوري مؤث ــد فن ــره وري و رش ــش به افزای

ارشــد مهندســي ســاخت  در  رشــته کارشناســی 
ــژه  ــگاه وی ــکاری جای ــث جوش ــي مبح ــع دریای صنای
ــا  ــا مباحــث مرتبــط ب ای دارد و دانشــجویان بیشــتر ب
جوشــکاری شــامل نحــوه طراحــی اتصــاالت، متالــورژی 
جــوش، بازرســی جــوش، عیــوب جــوش، خوردگــی در 
جوشــکاری و مــواردی از ایــن قبیــل آشــنا مــی شــوند.

بنابــر ایــن فــارغ التحصیــان ایــن رشــته ایــن توانایــی 
ــه  ــا ک ــر ج ــود، ه ــغلی خ ــده ش ــه در آین ــد ک را دارن
ــاب  ــکاری، انتخ ــد جوش ــاب فرآین ــوش، انتخ ــام ج ن
مــواد جوشــکاری، طراحــی یــک اتصــال جوشــی و یــا 
بازرســی جــوش مطــرح شــود بــه ایفــای نقش بپــردازد. 
ســازه هــای دریایــی، ســکوهای حفــاری، انــدود لولــه، 
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1. سام لطفا خودتون رو معرفی کنید.
ــما  ــه ش ــید ب ــته نباش ــام و خس ــرض س ــا ع 1. ب
بنــده مجیــد ابراهیمــی ورودی ســال 93 مهندســی 
دریــا )کشــتی ســازی (از شــهر آمــل هســتم و هــم 

چنیــن دانشــجوی فعلــی دانشــکده فیزیــک

ــر رو  ــا امیرکبی ــی دری ــه مهندس ــد ک ــی ش 2. چ
ــن؟ ــاب کردی انتخ

بــا رشــته دریــا بــه طــور اتفاقــی اشــنا شــدم کــه 
یــه روز پشــتیبانم ایــن رشــته رو بهــم معرفــی کــرد 
ــه  ــا ب و بهــم گفتــه رشــته ی جدیــدی هســت و ت
حــال بیــن مــردم و صنعــت کشــور بــه طــور کامــل 
جــا نیفتــاده و تنهــا مشــکلش شــرایط ســخت کار 

هســت.
همــون روز پشــتیبانم شــماره یکــی از بچــه هــای 
ورودی 91 کارشناســی رو بهــم داد مــن هــم رفتــم 
ــو  ــرس وج ــته پ ــن رش ــورد ای ــراغش در م ــه س ب

کــردم.

3. اوضاع چطور پیش میرفت؟درساچطور بود؟
اوضــاع ورودی 93 چنــدان تعریفــی نداشــت واســه 

ایــن حرفــم دو دلیــل دارم :
1.اغلــب بچــه هــا بــا اب وهــوای شــهر بنــدر عباس 
اشــنایی نداشــتن و فکــر نمــی کردنــد کــه اینقــدر 
تحملــش ســخت باشــه ولــی بــا توجــه بــه عشــق و 
عاقــه ای کــه بیــن بچــه هــا مــوج مــی زد میشــد 

کــه ایــن ســختی رو تحمــل کــرد .

ــی خوابــگاه آمــاده  2. در ابتــدا ی ســال تحصیل
ــه  ــه نمازخون ــل ی ــر رو داخ ــدودا 40نف ــود و ح نب
اســکان دادنــد )بــه مــدت 10 الــی 15روز(کــه ایــن 

ــود. ــه خــودش ســخت ب ــه نوب هــم ب
ــا ادم هــای باســواد و  ــود اســتاد ه درســا خــوب ب
ــجو  ــکده دانش ــد و کا دانش ــرب بودن ــوش مش خ

ــه اســتاد محــور. ــود ن محــور ب

4. وضعیــت دانشــکده چطــور بــود؟از امکانــات 
ــن؟ ــی بودی راض

ــف  ــرم اول ضعی ــدای ت ــکده در ابت ــات دانش امکان
بــود ولــی بــا اعتــراض بچــه هــا اوضــاع بهتــر شــد 
البتــه خــودم تــا تــرم 2 بــودم ولــی بــا توجــه بــه 
خبــری کــه از بچــه هــا داشــتم از تــرم 3 بــه بعــد 
ــر  ــوب دیگ ــات خ ــی و امکان ــیار عال ــای بس اردو ه

شــامل حــال بچــه هــا شــد.

رشــته  تغییــر  فکــر  بــه  کــه  شــد  چــی   .5
شــد؟ شــروع  کجــا  از  افتادین؟فکــرش 

ــر  ــر تغیی ــه فک ــی ب ــال تحصیل ــر س ــن در اواخ م
ــال 94( ــد س ــل عی ــی قب ــادم )یعن ــته افت رش

ــتم و  ــت داش ــتان دوس ــه در دبیرس ــته ای ک رش
بــراش هــدف گــذاری کــرده بودم مهندســی هســته 
ای بــود کــه مــی شــد بــا رفتــن بــه رشــته فیزیــک 
ایــن هــدف را محقــق ســاخت و هــم چنیــن خبــر 

مصاحبه
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داشــتم کــه بجــه هایــی بــا معــدل بــاال بــه رشــته 
ای دیگــر رفتنــد.

از طرفــی بعــد عیــد تــا اواســط تیرمــاه بــه پیــش 
ــه  ــرای ی ــوع ب ــن موض ــه ای ــم ک ــواده ام نرفت خان

ــه ــه کابوس ــی ی ــرم دوم ــجوی ت دانش

6. بــه نظرتــون چــرا اینقــدر تغییــر رشــته از 
مهندســی دریــا زیــاده؟

ــده اش  ــل عم ــته دلی ــن رش ــته از ای ــر رش تغیی
شــرایط ســخت کاره 

ــن  ــل ای ــران داخ ــودن ای ــف ب ــل دوم ضعی و دلی
ــر  ــای دیگ ــته ه ــامل رش ــن ش ــه ای ــه )البت صنعت

ــه ( ــم میش ه

7. از رشته جدیدتون راضی هستین؟
از رشته در حال حاضرم راضیم 

تغییــر  بعــد  کــه  دیــدم  رو  افــراد  خیلــی 
ولــی  انــد  شــده  ســردرگمی  دچــار  رشــته 
ــه  ــدم ب ــو اوم ــدت جل ــد م ــدف بلن ــا ه ــون ب  چ

آینده امیدوارم و با قدرت ادامه میدم.

ــته  ــر رش ــازم تغیی ــم ب ــب برگردی ــه عق ــر ب 8. اگ
ــن؟ میدی

اگه به عقب برگردم بستگی داره شاید اره 
وشایدم دورشته ای کردم.

9. بهتریــن چیــزی کــه از مهندســی دریــا هنــوز بــا 

خودتــون بــه همــراه داریــن چیــه؟
بهترین چیز از مهندسی دریا 

صفــا وصمیمیــت بیــن بچــه ها ی دانشــکده هســت 
کــه داخــل هیــچ دانشــکده ای پیدا نمیشــه 

و هــم چنیــن اســتاد هــای شــریف و محتــرم ایــن 
دانشــکده هســتش.

ــا  ــی دری ــد مهندس ــای جدی ــرای ورودی ه 10. ب
ــن؟ ــه ای داری ــه توصی چ

برای ورودی های جدید 
ــی  ــه تحصیل ــی چ ــو زندگ ــه دارن ت ــی ک تصمیم
چــه جاهــای دیگــه بهــش فکــر کننــد و بــرای اون 

ــل داشــته باشــند  تصمیمشــون دلی
ــد و  ــم بگیرن ــدت تصمی ــد م ــر بلن و از همــه مهمت

ــدار باشــند . هدف
ــا  ــرده ی ــد افس ــی برخوردن ــه مانع ــه ب ــک دفع ی

ــد. ــه بدهن ــدرت ادام ــا ق ــوند و ب ــال نش بیخی

11. کام آخر...؟
ممنون از شما 

ــای مناســب و  ــدوارم تونســته باشــم جــواب ه امی
ــم. ــته باش ــون گذاش ــدی در اختیارت مفی
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ــا ــوب ــداریدرگفتوگ ــرکتاب دکت
ــنا: ایس

انــرژی،  غنــی  منابــع  ژئوپلیتیــک،  *موقعیــت 
ــوب  ــمال جن ــدور ش ــوان کری ــی به عن نقش آفرین
ــه  ــی ب ــیا، دسترس ــرب آس ــوب غ ــه جن در منطق
ــی  ــا بخش ــاال، تنه ــتغال زایی ب ــای آزاد و اش آب ه
از ظرفیت هایــی اســت کــه به واســطه دریــا در 

ــرار دارد. ــران ق ــار ای اختی

*صنایــع دریایــی مــی توانــد به عنــوان یکــی 
کشــور  صنعتــی  حوزه هــای  راهبردی تریــن  از 
موجبــات رشــد و توســعه اقتصــاد کشــور را فراهــم 

می ســازد .

ــوز  ــه، هن ــورت گرفت ــای ص ــود تاش ه ــا وج *ب
فاصلــه بســیاری بــا رقبــا در صنایــع دریایــی وجــود 
دارد. پیشــرفت در ایــن حوزه هــای مختلــف صنایــع 
ــگاهیان و  ــتر دانش ــاش بیش ــد ت ــی نیازمن دریای
صنعتگــران و توجــه و ســرمایه گذاری ویــژه دولــت 

می طلبــد. را 

*امــروزه رشــد اقتصــادی و توســعه پایدار کشــورها، 
درگــرو تولیــد علــم و فناوری اســت.

دریایــی  فناوری هــای  راه  نقشــه  تدویــن  *بــا 
ــای  ــور در حوزه ه ــی کش ــود دریای ــت موج وضعی
مختلــف مشخص شــده و اولویت هــای فناوارانــه 
و  شناســایی  دریایــی  مختلــف  حوزه هــای  در 
ایــن  بــه  دســتیابی  به منظــور  برنامه ریــزی 

فناوری هــا بایــد صــورت پذیــرد.

ــد  ــای جدی ــد برنامه ه ــا تولی ــد ب ــگاه ها بای *دانش
و کارآمــد آموزشــی ســعی در پاســخگویی بــه 
نیازهــای کنونــی و آینــده صنعــت دریایــی داشــته 

باشــد. 

ــگاهی  ــور دانش ــدف مح ــای ه ــام پژوهش ه *انج
توســعه  حــوزه  در  مهــم  گره هــای  می توانــد 
فناوری هــا را در کشــور بــاز کنــد. البتــه بــه 
ــی  ــت مال ــا حمای ــا ب ــن پروژه ه ــه ای ــرطی ک ش
ــان  ــد محصــول دانش بنی ــا هــدف تولی صنعــت و ب

ــوند. ــام ش ــروت انج ــد ث و تولی

خربگــزاری دانشــجویان ایــران، ایســنا بــا دکــر کتابــداری از اســاتید محــرم دانشــکده در خصــوص مســائل حــوزه دریــا گفت وگویــی را ترتیــب داده اســت کــه در زیــر 

خالصــه آن را میتوانیــد بخوانیــد. همچنیــن لینــک مصاحبــه قــرار داده میشــود تــا در صــورت متایــل گفــت و گــوی مــروح آن را بتوانیــد مطالعــه کنیــد.
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* انجمن هــای علمــی همســو بــا آموزش هــای 
دانشــگاهی بــه مراکزی بــرای پرورش اســتعدادهای 
ــل  ــجویان تبدی ــی دانش ــی و مدیریت ــی، اجرای علم

شــده انــد.

ــای  ــکل ها از حمایت ه ــن تش ــه ای ــی ک *در صورت
مــادی و معنــوی مســئولین برخــوردار باشــند آثــار 
بســیار خوبــی از خــود بــر جــای خواهنــد گذاشــت

*دانشــجویان قــدر دوران جوانــی خــود را بداننــد و 
از آن بــه نحــو صحیــح اســتفاده کننــد و تنهــا بــه 
ــرای  ــرده و نمره گ ــا نک ــردن دروس اکتف ــاس ک پ
ــری دروس  ــعی در یادگی ــه س ــند بلک ــرف نباش ص
ــگاه  ــه دروس ن ــردی ب ــورت کارب ــه ص ــته و ب داش

کننــد

*صنعــت کشــتی ســازی به طــور میانگیــن بــا 
ــصت  ــتقیم و ش ــورت مس ــه ص ــت ب ــل صنع چه
ــه صــورت غیــر مســتقیم مرتبــط  صنعــت دیگــر ب

ــت. اس

لینک مصاحبه : 
https://www.isna.ir/news/97041206467/

https://www.isna.ir/news/97040904670/

از  مشــکلی  نه تنهــا  بی هــدف  *پژوهش هــای 
مشــکات کان کشــور را حــل نخواهــد کــرد بلکــه 
ــن جــوان  ــع، شناســایی محققی ــاف مناب ــث ات باع
کشــور توســط مؤسســات تحقیقاتــی بین المللــی و 
جــذب آن هــا در مراکــز پژوهشــی و علمــی خــارج 
از کشــور و خــروج ســرمایه های انســانی از کشــور 

خواهــد شــد.

*بــه دالیــل بســیاری، از جملــه دالیــل سیاســی و 
تحریم هــا، صنعــت کشــور نســبت بــه دانشــگاه تــا 

ــر اســت. حــدی عقب ت

ــگاه  ــت و دانش ــان صنع ــه می ــپ و فاصل ــک گ *ی
وجــود دارد چــرا کــه صنعت در بســیاری از مســائل، 
بــرای رفــع مشــکات خــود توجــه و اعتمــاد الزم را 

بــه دانشــگاه نشــان نمــی دهــد.

*مشــکل اساســی صنعــت کشــتی ســازی در 
ــای  ــی و توانایی ه ــایل مدیریت ــه مس ــه اول ب مرحل
طراحــی و ســاخت مرتبــط اســت و در مرحلــه بعــد 

ــا مطــرح اســت. ــم ه ــی و تحری مباحــث مال

ــیاری  ــد بس ــران همانن ــازی ای ــت کشتی س *صنع
از صنایــع دیگــر هم چنــان درحــال آزمــون و 
خطاســت و ایــن در حالــی اســت کــه قبــل از 
ــر  ــه اتخــاذ تدابی ــد ب ــر بای ــده و فک ــر ای اجــرای ه
الزم، برنامه ریــزی و بررســی راهکارهــای مدیریتــی 

ــرد. ــدام ک اق
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آقایمحمدجوکار

1. سام، لطفا خودتون رو معرفی کنید. 
به نام خدا

محمد جوکار هستم 23ساله از کازرون.

2.چطــور شــد کــه وارد دریــا امیرکبیــر شــدین؟آیا 
از اول بــه قصــد دریانــوردی ایــن رشــته رو انتخــاب 

کردین؟
کا دریــا،کار روی دریــا و کشــتی رو خیلی دوســت 
ــی نمیدونســتم رشــته ای هــم مرتبــط  داشــتم ول
ــا اینکــه موقــع  ــا ایــن موضــوع هــا وجــود داره ت ب
انتخــاب رشــته عناویــن کشــتی ســازی امیرکبیــر 
و کشــتیرانی چابهــار رو دیــدم هــر دو رو انتخــاب 

کــردم و هــردو هــم قبــول شــدم.

3.از جــو دانشــجویی تــو دانشــکده راضــی بودیــن؟ 
باهــم صمیمــی بودیــن؟

بیــن  کــه  صمیمــی  جــو  واالنصــاف  الحــق 
دانشــجویان کشــتی ســازی امیرکبیــر مخصوصــا در 
بندرعبــاس وجــود داشــت و هنــوزم خبــر دارم کــه 
هســت بــی نظیــر و مثــال زدنــی است,همیشــه در 
برابــر کســایی کــه گفتنــد چنــد ترمــی امیرکبیــر 
خونــدی وقتــت تلــف شــد گفتــم ارزشــش رو 
داشــت چونکــه  دوســتانی پیــدا کــردم بهتــر بــرگ 

ــم. ــان گوی ــد و دعایش ــم گوین ــه دعای ــت ک درخ

4.یــه خاطــره از مدتــی کــه تــو امیرکبیــر بودیــن 
برامــون تعریــف میکنیــد.

ــی  ــن حت ــاد دارم م ــی زی ــه خیل ــره  ک واال خاط
دفتــر خاطــرات داشــتم از همــون اولیــن روزی کــه 
رفتیــم مــا رو تــوی نمازخونــه جــا دادنــد خاطــره 
نوشــتم تــا روز آخــر،از اونجــا کــه خیلــی شــیطنت 
ــم  ــم بگ ــا رو نمیتون ــره ه ــی از خاط ــردم خیل میک

ــم بگــم. ولــی یکــی رو فکــر کنــم بتون
بندرعبــاس بودیــم یکــی از اســاتید محتــرم پروازی 
کــه از تهــران تشــریف میاوردنــد خیلــی بــا مــا درد 
ــا ســرتاپا  ــد م دل میکردند،چــون مســن هــم بودن
گــوش بودیــم هنــگام نصایــح ایشــون،یک روز 
بحــث بچــه هــای بومــی و غیــر بومــی بندرعبــاس 
شــد کــه چــرا اکثــر بچــه هــای بومــی مثــا درس 
ــن نتیجــه رســیدیم  ــه ای ریاضــی مشــکل دارند؟!ب
ــه  ــات مدرس ــی امکان ــای بوم ــه ه ــون بچ ــه چ ک
ــوده و  ــذار ب ــر گ ــا تاثی ــتند حتم ــری داش ای کمت
اصــا شــاید دبیــر خــوب بــرای ریاضیــات نداشــتند 
و ریاضیــات رو خــوب درک نکردنــد) اصــا کار 
ــد  ــا غلط(،بع ــود ی ــت ب ــا درس ــه م ــدارم نتیج ن
اســتاد خیلــی تاســف خوردنــد و گفتنــد دلــم 
ــاال  ــت ب ــت؟!ما دس ــی هس ــی بوم ــوخت،حاال ک س
بردیــم چندتــا از دوســتان هــم کــه بومــی نبودنــد 
ــم  ــا ه ــد م ــورد گفتن ــگ صورتشــان میخ ــی رن ول
هســتیم تــا شــاید از دلســوزی اســتاد ســو اســتفاده 
ــم اســتاد هــم  ــرده باشــیم و نمــره ای بگیری ای ک

ــد. ــا یادداشــت کردن اســم ه

مصاحبه
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وقتــی نمــرات رو زدنــد همــه اســامی که یادداشــت 
ــدا و  ــر وص ــی س ــا کل ــد! م ــود رو انداختن ــرده ب ک
ــه چــرا در حــق  ــان رو پرســیدیم ک ــراض جری اعت
ــترین  ــد بیش ــده؟؟جواب داده بودن ــاف ش ــا اجح م
ــون  ــون ریاضیش ــردم چ ــون ک ــک رو در حقش کم
ــازم  ــوی میشن!شــایدم ب ــود اینجــوری ق ضعیــف ب

ــر شــن. انداختمشــون کــه قــوی ت

5.چــی شــد کــه بــه فکــر تغییــر رشــته افتادیــن و 
از کــی؟

بیشــتر  بــه کشــتیرانی  اولــش  راســتش مــن 
هیجاناتش،موقــع  بخاطــر  بــودم  منــد  عاقــه 
انتخــاب رشــته فقــط نفتکــش در چابهــار بورســیه 
ــول شــدم  میگرفت،مــن هــم بورســیه نفتکــش قب
ــازی رو  ــتی س ــازی امیرکبیر!کش ــتی س ــم کش ه
ــرم  ــد ت ــدن چن ــد خون ــی بع ــردم ول ــاب ک انتخ
ــر رشــته افتادم،مشــکلم رشــته  ــه فکــر تغیی ــاز ب ب
کشــتی ســازی نبود،بورســیه بــودن بــرام مهــم تــر 
بود،کشــتی ســازی ایــران خیلــی بیشــتر از هرجــای 
ــی  دیگــه جــای ایجــاد شــغل  و پیشــرفت داره ول
ــر هســتیم  ــف ت ــل ضعی ــا دلی ــه صده ــفانه ب متاس
و اهمیــت داده نمیشــه،میخوام بگــم کــه تــرس از 
ــداد. ــم آزارم می ــش ه ــم بودن ــده و کمــی مبه آین

6.االن کدوم دانشگاه هستین؟وضعیت چطوره؟
االن بورســیه کشــتیرانی IRISL هســتم و بــا همــه 

بحــث هــای جانبــی خداروشــکر راضــی هســتیم.

7.آینده شغلیتون رو چطور میبینید؟
چــون بورســیه هســتیم بــا وجــود تحریــم هــا بــازم 

میشــه گفــت راضــی کننــده هســت.

8.بــه نظرتــون کار هــر کســی هســت کــه بتونــه بــا 
شــغل دریانــوردی کنــار بیــاد؟

بــای عشــق را جــز عاشــق شــیدا نمیداند/بــه دریــا 
رفتــه میدانــد مصیبــت هــای دریــا را.

ــه  ــوردی عاق ــه دریان ــه ب ــجویانی ک ــرای دانش 9.ب
ــن؟ ــنهادی داری ــه پیش دارن چ

دریانــوردی یــک رشــته ی خــاص بــا مزیــت 
ــه  ــل ورود ب ــکات خاص،قب ــن مش ــا و همچنی ه
ــی  ــه خوب ــا ب ــب و هــم مزای ــن رشــته هــم معای ای

ــید ــاز وارد بش ــد ب ــا دی ــه ب ــید و ک بشناس

ــوردی  ــاز هــم دریان ــه عقــب برگردیــن ب 10.اگــر ب
ــن؟ رو انتخــاب میکردی

اگــه بــه عقــب برگردیــم شــاید همیــن اول بورســیه 
ــا شــایدم نه!بخاطــر  ــول میکــردم ی نفتکــش رو قب
ــرم  ــردم چندت ــدا ک ــه پی ــی ک ــتانی صمیم دوس

ــر رشــته. ــد تغیی ــدم بع میخون

11.بــه نظرتــون دانشــکده مهندســی دریــا امیرکبیر 
چــی کــم داره و چــه کنیــم کــه بهتر شــیم؟

ــت  ــم نداره،صنع ــی ک ــز خاص ــا چی ــی دری مهندس
ــم  ــی ک ــه چیزای ــه ی ــت ک ــازیمون هس ــتی س کش
ــورد  ــزان دریان ــه عزی ــه ک ــوری باش ــد ج داره و بای

ــند. ــته باش ــغلی نداش ــده ش ــه آین دغدغ

12.بــرای ورودی هــای جدیــد دانشــکده چــه 
توصیــه ای داریــد؟

صرفــا بــه مطالــب ســرکاس بســنده نکنیــم 
هممون،خودمــون رو بــا علــم روز دنیــا پیــش 

ببریــم.

13.کام آخر...
دریــا ســرود میخواند/مــن از تــو میخوانم/دریــا دروغ 

میگوید/مــن خــوب میدانم.
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ــزوده  ــزون ارزش اف ــش روزاف ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــرای تمامــی  ــوژی و فناوری هــای پیشــرفته ب تکنول
و  کوچــک  صنعتــی  شــرکت های  و  ســازمان ها 
بــزرگ، فرآینــد تحقیــق و توســعه بــه عنــوان 
مهمتریــن بخــش از یــک فعالیــت صنعتــی بــزرگ 
ــود  ــه خ ــی ب ــارت جهان ــژه ای در تج ــگاه وی جای
اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه گســتره وســیع 
ــروزی،  ــع ام ــوژی در صنای ــواع تکنول ــوع ان و متن
ــه صــورت مجــزا  ــق و توســعه ب ــای تحقی فرآینده
قابــل انجــام نبــوده و در اغلــب مــوارد چندیــن تیــم 
قدرتمنــد پژوهشــی و صنعتــی بــا همــکاری یکدیگر 
اقــدام بــه تدویــن یــک تکنولــوژی جدیــد و توســعه 
مجموعــه  مــوارد  از  برخــی  در  می نماینــد.  آن 
چنیــن تیم هایــی خــود بــه یــک مجموعــه بســیار 
تبدیــل شــده کــه می تواننــد هویــت  بــزرگ 
ــتقلی پیــدا نماینــد. از بارزتریــن مثال هــای  مس
ــرکت های  ــه ش ــه مجموع ــوان ب ــورد می ت ــن م ای
بــزرگ در محــدوده ســیلیکون ولــی آمریــکا اشــاره 
ــه منظــور توســعه  ــه طــور خــاص و ب نمــود کــه ب
مخابــرات،  حــوزه  در  پیشــرفته  فناوری هــای 

ــتند. ــز هس ــک متمرک ــک و انفورماتی الکترونی
ــا  ــر دنی ــی در سرتاس ــه طوالن ــه تجرب ــه ب ــا توج ب
بــه  و همچنیــن در داخــل کشــور، دســتیابی 
ــازمان ها و  ــق س ــرفته از طری ــای پیش تکنولوژی ه
ارگان هــای دولتــی بــه ســختی امکان پذیــر اســت. 
دلیــل اصلــی آن نیــز عــدم وجــود انگیــزه کافــی در 
مســئولین و نیــروی انســانی چنیــن ســازمان هایی 
و همچنیــن فرآیندهــای طوالنــی اداری مــورد نیــاز 
بــرای انجــام امــور اســت. بنابرایــن حضــور مراکــزی 

ــن  ــد ای ــاال می توان ــدی ب ــطح توانمن ــا س ــک ب چاب
ــوق  ــوارد ف ــر م ــاوه ب ــد. ع ــع نمای ــب را مرتف معای
ــر  ــه ب ــا تکی ــد ب ــز چابکــی بتوانن ــن مراک ــر چنی اگ
توانمندی هــای خــود و از طریــق تجاری ســازی 
محصــوالت خــود، تبدیــل بــه بنگاه هــای اقتصــادی 
از  عمــده ای  بخــش  توانســت  خواهــد  شــوند 
ــات  ــام تحقیق ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــای م هزینه ه
ــن  ــد. ذکــر ای ــق تأمیــن نماین ــن طری خــود را از ای
ــور  ــون در کش ــم اکن ــه ه ــت ک ــروری اس ــه ض نکت
حمایت هــای مالــی و معنــوی خوبــی از شــرکت های 
ــان در  ــه خصــوص شــرکت های دانش بنی ــاور و ب فن
حــال انجــام اســت. در صورتــی کــه مرکــز فنــاوری 
ــان را  ــرکت های دانش بنی ــه ای از ش ــد مجموع بتوان
ــد  ــد، خواه ــی نمای ــوان اعضــای خــود معرف ــه عن ب
ــود  ــی خ ــای مال ــادی از نیازه ــش زی ــت بخ توانس
ــن  ــی تأمی ــای دولت ــذب حمایت ه ــق ج را از طری
ــث تســریع در  ــر باع ــن ام ــد. بدیهــی اســت ای نمای
ــن  ــر و همچنی ــد نظ ــوالت م ــه محص ــتیابی ب دس
ــای  ــی ارگان ه ــوه مال ــر وج ــت بهت ــکان مدیری ام

ــد شــد. ــی خواه دولت
تأثیــر تأســیس و راه انــدازی مراکــز رشــد و فنــاوری 
ــازی  ــاری س ــش و تج ــای پژوه ــوآوری در ارتق و ن
در تمــام دنیــا و بــه صــورت کامــل شــناخته شــده 
اســت. هــم اکنــون در تمامــی کشــورهای پیشــرفته 
ــزار  ــه عنــوان مهمتریــن اب دنیــا ایــن نــوع مراکــز ب
تولیــد ثــروت از دانــش شــناخته مــی شــوند. نســل 
جدیــد مراکــز رشــد و نــوآوری متمرکــز بــر مراکــز 
رشــد تخصصــی هســتند کــه فقــط در یــک حــوزه 
ــب باعــث  ــن مطل ــد. ای ــی نماین دانشــی فعالیــت م

آشنایی با اولین مرکز نوآوری و فناوری مهندسی دریا کشور
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خدمات های این مرکز
ــان در  ــرای متقاضی  فضــای کاری اداری مشــترک ب

)Collaboration Space( بــدو ورود
ــای مســتقر در  فضــای اداری مخصــوص شــرکت ه

 )Center of incubation( مرکــز
)Center of innovation( فضای اداری فناور

بهرمندی از مرکز محاسبات سریع 
استفاده از فضای کارگاهی

استفاده از فضای آزمایشگاهی
ــاخت  ــوص س ــرداری مخص ــی و فیلمب ــه عکاس آتلی

ــا ــرکت ه ــی ش ــای تبلیغات تیزره
ــوگ و  ــرای چــاپ کاتال آتلیــه گرافیــک و طراحــی ب

کارت ویزیــت شــرکت هــای عضــو
ــه  ــل آن ب ــرکت و تبدی ــت ش ــی ثب ــاوره حقوق مش

ــان ــش بنی ــرکت دان ش
بهــره منــدی از قراردادهــای دارای حمایــت مالــی از 

ســوی ارگان هــای دولتــی
تسهیات مالی پیش رشد، رشد و فناوری

بازدید از مراکز صنعتی دریایی در سراسر کشور
ــای  ــا نهاده ــی ب ــی و تحقیقات ــاط علم ــاد ارتب ایج

ــف مختل
اردوهای علمی دوره ای

اینترنت پرسرعت مخصوص شرکت های عضو
در  مشــترک  اداری  هــای  ماشــین  از  اســتفاده 

اداری فضاهــای 
ارائــه انــواع مشــاوره در زمینــه هــای مختلــف شــامل 
ــت  ــاوره ثب ــادی، مش ــه اقتص ــرح توجی ــن ط تدوی
اختــراع، مشــاوره تدویــن مقالــه هــای علمــی، عقــد 

ــی و ... ــای صنعت قرارداه
صفحه اختصاصی شرکت در وب سایت مرکز

ــرای شــرکت در  هاســت  یــک ایمیــل اختصاصــی ب
مرکــز

حمایت از پایان نامه تحصیات تکمیلی
پرداخــت کمــک هزینــه شــرکت در مســابقات 

دریایــی

مــی شــوند کــه شــرکت هــای مســتقر در آن مرکــز 
از لحــاظ علمــی و صنعتــی بــه مراتــب دارای رشــد 
ســریعتری نســبت به شــرکت هــای مشــابه در مراکز 
دیگــر باشــند. همچنیــن صنایــع و ســرمایه گــذاران 
نیــز مــی تواننــد بــا اطمینــان بیشــتری، پــروژه هــای 
صنعتــی خــود را ایــن مراکــز واگــذار نماینــد. مراکــز 
رشــد تخصصــی یکــی از ســاز و کارهــای اســتراتژیک 
ــی کشــورهای پیشــرفته  ــی در تمام علمــی و صنعت
ــز  ــوزه کاری مراک ــن ح ــوند. تعیی ــی ش محســوب م
رشــد تخصصــی بــا توجــه بــه مزیــت هــای منطقــه 
ای و بومــی هــر کشــور مشــخص مــی شــود. یکــی 
ــع  ــی در کشــور، صنای ــه اصل ــت هــای فناوران از مزی

دریایــی اســت. 

مرکزنوآوری،رشدوفناوریدریایی

ــع  ــور در واق ــوآوری کش ــد و ن ــز رش ــتین مرک نخس
در پردیــس بندرعبــاس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر  
تأســیس شــده و در حــال راه انــدازی و جــذب 
ــه  ــی ب ــور فضای ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــان اس متقاضی
ــکان  ــن م ــع در ای ــر مرب ــی 800 مت مســاحت تقریب

ــت.  ــده اس ــاص داده ش اختص

ویژگی های این مرکز
-قرارگیــری در بزرگتریــن و نخســتین دانشــکده 

ــور ــی کش دریای
-قرارگیری در بزرگترین بازار دریایی کشور

ــی و خصوصــی  ــن ارگان دولت ــی چندی ــت مال حمای
ــن مرکــز ــی از فعالیــت هــای ای دریای

ــگاهی  ــی و آزمایش ــبکه کارگاه ــدی از ش ــره من -به
ــور در کل کش

-حمایــت ویــژه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری
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ــم، در  ــي کنی ــي م ــه در آن زندگ ــی ک ــد. دنیای ــت کرده ان ــی هدای ــاب صنعت ــه ســمت انق ــا را ب ــینها م ماش
مقایســه بــا چنــد دهــه قبــل، بســیار متفــاوت اســت. اگرچــه  نقایصــی وجــود دارد، واقعیــت ایــن اســت کــه 
ماشــین زندگــی مــا را بهتــر و ســادهتر ساختهاســت. در ایــن عصــر جدیــد، رباتهــا یــک بعــد جدیــد بــه ایــن 

جهــان مــدرن اضافــه میکننــد.
ــن نشــان  ــک کشــیده شــده اســت، ای ــه ســمت رباتی ــع بیشــتر ب ــان، صنای در حــال حاضــر در سراســر جه
دهنــده آینــده صنعــت دارویــی، جنــگ، اقتصــاد بهتــر و رفــاه اســت. حتــی صنعــت دریایــی نیــز رباتیــک شــده 
اســت. بــا معرفــی انــواع فنآوری هــای جدیــد رباتیــک، روزی خواهــد رســید کــه رباتهــا چنــد شــغل مهــم را 

در دریــا و ســاحل انجــام دهنــد.
ــی  ــده اند نگاه ــاز ش ــرا خبرس ــه اخی ــل  ک ــل و نق ــت حم ــک صنع ــای رباتی ــی از فناوری ه ــه برخ ــد ب بیایی

ــم. بیندازی

1-رباتهایآتشنشان
 رباتهــای مبــارزه بــا آتــش ســوزی کشــتی )SAFFIR( کــه توســط آزمایشــگاه تحقیقــات دریایــی در همــکاری 
بــا ویرجینیــا تــک  )Virgina Tech( و ســایر دانشــگاههای ایــاالت متحــده توســعه یافتــه، یــک ربــات انســان 
نمــای مســتقل اســت کــه قــادر بــه شناســایی و مهــار آتــش ســوزی اســت. ایــن رباتهــا شــانه بــه شــانه بــا 
آتــش نشــان هــای انســانی بــا اســتفاده از حســگرهای پیشــرفته کار میکننــد. ایــن ایــده جایگزیــن انســان هــا 

در آتــش ســوزی نیســت، بلکــه بــرای کمــک بــه آنهــا در عملیــات آتــش نشــانی در کشــتیها اســت.
در صــورت آتــش ســوزی در کشــتی ها، ایــن رباتهــا وظایفــی نظیــر چرخانــدن ســوپاپ ها، برداشــتن و کشــیدن 

شــلنگهای آتــش و ریختــن آب بــر روی آتــش را انجــام میدهند.
از جمله ی این فناوری ها میتوان به بمب آتش نشانی اشاره کرد.

 ربات آتشنشانی دارای سیستم دید برای جستجوی بازماندگان است
 و می تواند تا دمای 500 درجه سانتیگراد را تحمل کند.

همچنین مجهز به حسگر چند منظوره برای جهت یابی پیشرفته
در غلبه بر موانع و حفظ تعادل حتی در شرایط ناآرام دریا است.

ربات ها می توانند به دستورات پاسخ دهند و بسته های حسگر آن،
شامل سنسور دوربین و گاز است. دوربین IRو UV  کمک 

می کند تا از میان دود ببیند و کانون گرما را پیدا کند.
در چند ماه گذشته چندین آزمایش بر روی SAFFIR با هدف

ــات  ــاالت متحــده انجــام شــده اســت. همچنیــن ایــن رب  افزایــش تواناییهــای آتشنشــانی نیــروی دریایــی ای
ــا آتــش ســوزی در کشــتیهای تجــاری و ســکوهای نفتــی در آینــده اســتفاده شــود.                       ــرای مقابلــه ب میتوانــد ب
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2-رباتهایتمیزکنندهیبدنه
بــا افزایــش آگاهــی، بــرای حمــل و نقــل ســبز، از فنــآوری هایــی کــه بــه افزایــش بهــره وری ســوخت و کاهش 
انتشــار دی اکســید کربــن کمــک مــی کننــد، بیشــتر اســتقبال میشــود. تنظیــم زبــری بدنــه بــا اســتفاده از 

ربــات هــای تمیــز کننــده بدنــه مــی توانــد نقــش مهمــی را در ایــن زمینــه ایفــا کنــد.

تجمــع موجــودات دریایــی بــر روی  بدنــه کشــتی، کــه بــه آن رســوب زیســتی نیــز گفتــه مــی شــود، ســرعت 
کشــتی را تــا 10 درصــد کاهــش میدهــد. بــرای جبــران ســرعت، ممکــن اســت کشــتی مجبــور بــه اســتفاده از 
حــدود 40 درصــد، ســوخت بیشــتر باشــد. بعضــی اوقــات از پوشــش هــای ســمی بــرای جلوگیــری از رســوبات 
زیســتی اســتفاده مــی شــود؛ امــا ایــن پوششــها تهدیــدی بــرای محیــط زیســت دریایــی هســتند. هــال بــاگ 
 )Sea robatic( کــه یــک ربــات تمیــز کننــده بدنــه اســت توســط کمپانــی رباتیــک دریایــی )Hullbug(

ســاخته شــد و اداره تحقیــق نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده )ONR( بودجــه آن را تأمیــن کــرد.
ــا 40 کیلوگــرم اســت . ایــن  ــا وزن 30 ت ــاگ )Hullbug( یــک وســیله نقلیــه اتوماتیــک کوچــک ب هــال ب
ماشــین اتوماتیــک از چهــار چــرخ اســتفاده میکنــد و خــود را بــه  زیــر کشــتیها وصــل مــی کنــد، بــا اســتفاده 
از یــک دســتگاه مکنــده موجــب ایجــاد پیچــش بیــن خــود و بدنــه مــی شــود و بــه آهســتگی روی ســطح 
ــکان  ــردن مســیر و ام ــز ک ــع، تمی ــذر از مان ــی دارد. حســگرها، گ ــز نگه م ــواره آن را تمی ــه میخــزد و هم بدن
جهــت یابــی را فراهــم میکننــد. بــه ربــات اجــازه می دهنــد کــه رســوبات زیســتی را تشــخیص دهــد و ســپس 

از بــرس چرخشــی و یــا جــت آب بــرای پــاک کــردن ایــن رســوبات اســتفاده می کننــد.
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سازندگان این ربات برآورد میکنند
 اگر این رباتها به کار گرفته شوند
 می توانند  بهره وری سوخت را

 5 درصد بهبود بخشند و در سراسر 
جهان ساالنه 15 میلیارد دالر برای

 صنعت حمل و نقل صرفه جویی کنند،
 همچنین 1 میلیارد تن گازهای 

گلخانه ای ناشی از ناوگان را
 کاهش دهند.

)Keelcrab( کمپانی کیلکراب 
 اقدامات مشابهی را برای توسعه 

رباتهای تمیزکننده بدنه انجام میدهد.
 محصول I-keelcrab یک ربات 
نیمه اتوماتیک با دوربینی با وضوح

 باال )ip68( است و می تواند به
 وسیله گوشی هوشمند یا تبلت کنترل شود.

 Keelcrab-one یکــی از ربــات هــای زیرآبــی اســت کــه مــی توانــد بــا اســتفاده از کنتــرل از راه دور و بــا 
تصویــر ویدئــوی زنــده هدایــت شــود.

                                                       
                                                          )رباط تمیز کننده ی بدنه(

فناوری های نوین دریا نوردی
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3-رباتهایبازرسکشتی
ــرای اطمینــان از نبــود تــرک  ــاری )cargo ship(، ب ــرداران، بازرســی کشــتیهای ب ــرای نقشــه ب ــاز ب از دیرب
ــا اســتانداردهای بــاال اجــرا میشــود، یــک  خوردگــی، خوردگــی و یــا هــر گونــه ســایش و نیــز انطبــاق آن ب
کار وقــت گیــر اســت. عــاوه بــر ایــن، آنهــا مجبورنــد بــرای بــاال رفتــن از بدنــه کشــتی امنیــت خــود را بــه 
خطــر بیندازنــد. ربــات هــای بــازرس کشــتی نوعــی فنــآوری رباتیــک اســت کــه مــی توانــد بــه ایــن فراینــد 
کمــک کنــد و در زمــان و پــول مالــکان صرفه جویــی کنــد، همچنیــن دقــت و کیفیــت ایــن بازرســیهای مهــم 

را حفــظ نمایــد.
 ETH یک تیم دانشجویی از دانشگاه

زوریخ )ZURICH(  در هم کاری
با کمپانی بازرسی رباتیک آلستوم

)alstom inspectin robatics(
ربات بازرس کشتی )SIR( که  سبک

و کم هزینه است را ساخته است.
نمونه اولیه آن میتواند تانک های باالست

را مشاهده کند و دسترسی به قطعات
در کشتی های باری را آسان کند .
چهار چرخ مغناطیسی و دو محور

همپوشانی آن، SIR را قادر می سازد
تا در برخورد با تیرها و سایر موانع

ناخوشایند موجود در بالستیک کشتی
حرکت کند.

ایــن ربات هــا را مــی تــوان از طریــق یــک فرســتنده بی ســیم بــا تصویــر ویدئویــی زنــده کنتــرل کــرد و چهــار 
حســگر تشــخیص فاصلــه، بــا مــادون قرمــز آن  در تشــخیص لبــه هــا و موانــع کمــک مــی کنــد.
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بــه طــور مشــابه، MINOAS )سیســتم کمکــی ســنجش نیــروی دریایــی ( وINCAAS  )بازرســی کشــتی 
بــا قابلیــت ایمنــی پیشــرفته ( پروژه هایــی بــا بودجــه اتحادیــه اروپــا هســتند کــه هــدف آن حمایــت از فرآینــد 

بازرســی کشــتی های بــزرگ دریایــی بــا اســتفاده از سیســتم رباتیــک اســت .
 )ROBOSHIP( بــر روی پــروژه ای بــه نــام روبوشــیپ )SMATRBOT( عــاوه بــر ایــن ، اســمارت بــوت
کار می کنــد کــه هــدف از آن ایجــاد یــک سیســتم بــا چنــد حســگر هوشــمند بــرای بازرســی و تعمیــر مخــازن 
ــر آب )HAUV( را  ــات زی ــی Bluefin Roboship ، رب ــن کمپان ــت . همچنی ــتی ها اس ــادل آب در کش تع
بــرای نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده بــه منظــور اجــرای بازرســی بدنــه کشــتی و بــه دســت آوردن پوشــش 
ردیــاب صوتــی کامــل طراحــی کرده اســت. ایــن کمپانــی هــم اکنــون در حــال توســعه ایــن ربــات اســت تــا 

ــد. در رقابت هــای تجــاری شــرکت کن

4-رباتهایمقابلهبادزدیدریایی 
ــود،  ــد می ش ــس )recon robotics( تولی ــن رباتیک ــی رک ــط کمپان ــه توس  Recon scout throwbot ک

ــات ضــد ســرقت اســت کــه علیــه دزدی دریایــی مبــارزه می کنــد. یــک رب
ایــن ربــات بــه انــدازه دمبــل اســت و می توانــد در عــرض 5 ثانیــه از تــوپ شــلیک شــود و تــا 120 فــوت ارتفــاع 
داشــته باشــد . چرخ هــای مغناطیســی ایــن ربــات کمــک می کننــد قبــل از رســیدن بــه عرشــه کشــتی روی 
بدنــه کشــتی بــه آهســتگی بخــزد. او می توانــد بــا دســته کنتــرل از مرکــز فرماندهــی نزدیــک هدایــت شــود. 
ــا اســتفاده  ــی در تاریکــی ب ــی کــه حت ــا دوربین های ــی را ب ــد فعالیت هــای دزدان دریای ــا می توانن ــن ربات ه ای
ــرای  ــه ســرعت سیســتمی را ب ــه دیــدن هســتند، نظــارت کننــد. ســازنده قصــد دارد ب از مادون قرمــز قــادر ب
ــه  ــا ب اســتقرار ربــات مارســوپیل )marsupial robot( ایجــاد کنــد کــه ایــن توانایــی را بــه ربــات بدهــد ت
ربــات هــای کوچکتــر تقســیم شــود. اطاعاتــی کــه از زمــان دقیــق حادثــه میدهــد بــه تیــم نیــروی دریایــی 
ــراردادی را  ــی، ســازنده، ق ــه تازگ ــد. ب ــق آن عمــل کن ــرده و مطاب ــی ک ــت را ارزیاب ــا وضعی ــد ت کمــک میکن
بــرای تحویــل بســته میکــرو ربــات Recon Scout XT throwable  بــه جهــت کمــک بــه نیــروی دریایــی 

ایاالت متحــده بســته اســت.

فناوری های نوین دریا نوردی
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5-دستگاههایهوشمند
 اخیــراً، کمپانــی رولــز رویــس طرح هــای کشــتی  بــاری کنتــرل از راه دور را بــه نمایــش میگــذارد. اگرچــه 
ــا  ــده ادع ــد کنن ــد، تولی ــل کنن ــت تبدی ــه واقعی ــده را ب ــن ای ــه ای ــد ک ــد دارن ــان تردی ــی از متخصص برخ
ــن  ــد. اولی ــام می ده ــدرن انج ــای م ــتفاده از فن آوری ه ــا اس ــه ب ــک ده ــرف ی ــن کار را ظ ــه ای ــد ک می کن
کشــتی بــاری کنتــرل از راه دور کــه ایــده آن را کمپانــی رولــز رویــس داده اســت، سیســتمی از یــک کشــتی 
ــری  ــام MUNIN - ناوب ــه ن ــی ب ــروژه تحقیقات ــود . پ ــرل میش ــاحل کنت ــد و از س ــه میباش ــدون خدم ب
دریایــی بــدون سرنشــین از طریــق اطاعــات داخــل شــبکه بــه وســیله کمیســیون اروپــا، بــا هــدف توســعه 

و آزمایــش ایــن کشــتی رباتیــک پشــتیبانی شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن، یــک وســیله نقلیــه شــناور بــدون سرنشــین )USV( بوســیله نیــروی دریایــی ایــاالت متحده 
بــرای حرکــت در سراســر اقیانــوس بــه منظــور شناســایی معــادن بــا اســتفاده از فنــآوری هــای مغناطیســی 
ــی  ــروی دریای ــاوگان نی ــا ســال 2017 ن ــی رود UISS ت ــی  )UISS( ســاخته شده اســت. انتظــار م و صوت
ــا  ــدون سرنشــین میتواننــد در مبــارزه ب ــاالت متحــده را در اختیــار داشــته باشــد. کشــتیهای رباتیــک ب ای

دزدی دریایــی همچنیــن بــرای تحقیقــات صــورت گرفتــه کمــک کننــد.
ــا بازدهــی و ایمنــی بیشــتر  ــد در انجــام بســیاری از وظایــف مهــم ب رباتیــک در صنعــت دریایــی مــی توان
کمــک کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه ایــن موضــوع بــر فرصــت هــای شــغلی کــه در برخــی از نقــاط جهــان 
دچــار ضعــف شــده تاثیــری نــدارد. هرچنــد ربــات هــا مــی تواننــد در بســیاری از مشــاغل حیاتــی کمــک 
کننــد، بــرای آن هــا بســیار دشــوار خواهــد بــود کــه تجربــه , دانــش و مهارت هایــی کــه دریانــوردان بــا خــود 
بــه دریــا می برنــد را داشــته باشــند. تــوازن ســالم بیــن رباتیــک و تــاش هــای دریانــوردان، کلیــد افزایــش 

کیفیــت و ایمنــی کار کشــتی و بــه نفــع کل صنعــت اســت.

مهرنوش غامی
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ایــن روزهــا کمتــر کســی را مــی تــوان یافــت کــه 
ــد  ــورده باش ــش نخ ــه گوش ــتارت آپ » ب واژه »اس
ــه  ــر ب ــن مفهــوم عــام کــه در ســال هــای اخی . ای
ــی  ــرده، م ــر ک ــا را پ ــه ج ــمگیری هم ــور چش ط
توانــد یکــی از مهــم تریــن مســائل در دنیــای 
امــروز صنعــت باشــد . در ایــن مطلــب ســعی شــده 
ــا اســتارت  ــوم، ب ــن مفه ــا ای ــا ضمــن آشــنایی ب ت
ــه ای  ــز معارف ــن حــوزه نی ــا ای آپ هــای مرتبــط ب

ــرد .  ــورت گی ص
دیکشــنری وبســتر انگلیســی، اســتارت آپ را تحــت 
ــی  ــف م ــد« تعری ــک کســب و کار جدی ــوان »ی عن

کنــد . تعریفــی عــام و صدالبتــه نادقیــق!
ــا  ــکا، ب ــک امری ــای کوچ ــب و کاره ــز کس در مرک
ــف  ــن تعری ــه ای ــتارت آپ ب ــورد اس جســتجو در م
ــول  ــاً ح ــه عموم ــب و کاری ک ــیم : کس ــی رس م
محــور تکنولــوژی شــکل گرفتــه و پتانســیل رشــد 

ــی دارد. باالی
بــه طــور قطع منشــا ایــن واژه در ســن فرانسیســکو 

و دره ی ســیلیکون نهفته اســت
ــی  ــل کمپان ــس و مدیرعام ــال، موس ــل بلومنت نی

ــد: ــی کن ــف م ــر، تعری ــی پارک وارب
اســتارت آپ یــک کمپانــی نوپــا اســت کــه راه حلــی 
ــد؛ در  ــه می کن ــاله ارائ ــک مس ــرای ی ــن را ب نوی
ــی از  ــت کمپان ــرای موفقی ــی ب ــه تضمین ــی ک حال

ــدارد. ــه شــده وجــود ن ــق راه حــل ارائ طری
ــرای  ــی ب ــگ نوین ــتارت آپ را فرهن ــیاری اس بس
ایده هــای  نــو و خافیــت برفــراز  اندیشــه های 
موجــود می داننــد کــه هــدف از آن برطــرف کــردن 
ــه  ــت ک ــدی اس ــاط کلی ــود در نق ــکات موج مش
ــود  ــای موج ــیل راه حل ه ــنه ی آش ــوان پاش ــه عن ب

ــی شــوند. شــناخته م
ــه  ــتارت آپ ب ــک اس ــه ی ــتن ب ــا پیوس ــیس ی تاس
معنــای یــک تصمیــم جــدی بــرای جــدا شــدن از 
شــرایط ایــده آل و پایــدار بــه منظــور دســتیابی بــه 
ــی از  ــاد موج ــرای ایج ــاش ب ــا و ت ــد برق آس رش

ــاه اســت. ــان کوت ــرات در مــدت زم تغیی
ــارت  ــک تج ــتارت آپ را ی ــز اس ــا نی ــی پدی ویک
نوپــا در قالــب یــک کمپانــی، شــراکت یــا ســازمان 
موقــت تعریــف می کنــد کــه در پــی ایجــاد و 
راه انــدازی یــک مــدل تجــاری جدیــد در زمینــه ی 
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پنــج نفــر یــا فــروش ســهم اعضــای اصلــی اشــاره 
ــاده  ــه ی س ــک جمل ــوان در ی ــع می ت ــرد. در واق ک
رســیدن اســتارت آپ بــه ســودآوری را پایانــی 
بــرای شــناخته شــدن آن بــه عنــوان یــک اســتارت 

ــد. ــق خوان آپ موف
در واقــع فاکتــور اصلــی یــک اســتارت آپ را بایــد 
توانایــی آن بــرای رشــد بدانیــم. گراهــام، اســتارت 
آپ را یــک کمپانــی تعریــف می کنــد کــه ســاختار 
ــت. در  ــده اس ــاری ش ــریع معم ــد س ــرای رش آن ب
ــی  ــارغ از فاکتورهای ــد، ف ــرای رش ــز ب ــع تمرک واق
نظیــر جغرافیایــی اســت کــه اعضــای اســتارت آپ 
آن را تاســیس کرده انــد؛ از ایــن رو اســتارت آپ هــا 
ــرد.  ــای کوچــک جــدا ک ــد از کســب و کاره را بای
یــک رســتوران جدیــد در یــک شــهر را نبایــد بــه 

عنــوان یــک اســتارت آپ بشناســیم.
ــن موضــوع در مبحــث  ــده تری ــف عم ــق تعاری طب
اســتارت آپ، نــوآوری و ایــده پــردازی اســت . 
ــش از  ــق، بی ــب و کار موف ــک کس ــاد ی ــرای ایج ب
ســرمایه،  ســخت کوشــی، و تجربــه، ذهــن خــاق 

ــاز اســت.  نی
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــی نی ــه ی دریای جامع
ــن  ــم تری ــده مه ــز ای ــه نی ــن زمین ــت. در ای نیس

ــت. ــت اس ــر فعالی ــش ه بخ

ــی هســتیم کــه  ــن مــن و شــمای دریای و حــاال ای
ــع  ــه صنای ــا در زمین ــده ه ــن ای ــه ای ــئول ارائ مس

ــتیم.  ــی هس دریای

خاصــی اســت. ویکیپدیــا نیــز نــوآوری را بــه عنــوان 
شــاخصه ی اصلــی اســتارت آپ عنــوان کــرده و بــه 
ــی،  ــاور عموم ــه در ب ــرده ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ای
بــا  مرتبــط  ماهیتــی  معمــوال  اســتارت آپ ها 
فنــاوری دارنــد؛ امــا ایــن موضــوع همیشــه صحــت 
ــه ی  ــی درونمای ــارف اینترنت ــن دایره المع ــدارد. ای ن
ــاش  ــوآوری و ت ــی، ن اســتارت آپ را در جــاه طلب
بــرای رشــد در ســطح جهانــی تعریــف کرده اســت.

ــه  ــوان ب ــده می ت ــه ش ــف ارائ ــه تعاری ــه ب ــا توج ب
ــه  روشــنی دیــد کــه تاســیس اســتارت آپ نیــاز ب
برقــراری قوانیــن خاصــی ندارد؛ حــال آنکــه درآمد، 
ــای  ــواره در کمپانی ه ــان هم ــداد کارکن ســود و تع
ــائل را  ــن مس ــه ی ای ــرده و دغدغ ــر ک ــزرگ تغیی ب
ــه  ــائلی ک ــارغ از مس ــتارت آپ ف ــد. اس ــز دارن نی
ــان  ــه گریب ــت ب ــا آن دس ــزرگ ب ــای ب کمپانی ه
ــغول  ــود مش ــه ی کاری خ ــط در زمین ــتند، فق هس

ــه کار اســت. ب
بــا بررســی تولــد و فعالیــت اســتارت آپ ها در 
ــه  ــت ک ــرات گف ــه ج ــوان ب ــر می ت ــال های اخی س
ــا  ــا تقریب ــتارت آپ ه ــر اس ــن عم ــورت میانگی بص
ــس  ــا پ ــای نوپ ــن کمپانی ه ــت و ای ــال اس ــه س س
ــناخته  ــتارت آپ ش ــک اس ــر ی ــال دیگ ــه س از س
ــان دوران  ــرای پای ــددی ب ــل متع ــوند. دالی نمی ش
ســه ســاله ی شــناخته شــدن بــه عنــوان اســتارت 
آپ مطــرح اســت کــه از جملــه ی آن می تــوان 
ــای  ــایر کمپانی ه ــط س ــدن توس ــب ش ــه تصاح ب
ــک  ــش از ی ــه بی ــر ب ــداد دفات ــش تع ــزرگ، افزای ب
ــون  ــش از 20 میلی ــه بی ــد ب ــش درآم ــز، افزای مرک
ــش از 80  ــه بی ــان ب ــداد کارکن ــش تع دالر، افزای
نفــر و افزایــش تعــداد اعضــای اصلــی بــه بیــش از 
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علمبهتراستیاثروت؟!
ــه ی  ــه هم ــه ای ک ــاید کلیش ــراری و ش ــوالی تک س
ــده ی  ــک ع ــارغ از ی ــنیده ایم! ف ــا آن را ش ــا باره م
ــم  ــا ه ــا م ــان دادن »مث ــرای نش ــه ب ــدود ک مح
آره« می گوینــد علــم بهتــر اســت امــا واقعیــت امــر 
ــروت«  ــا »ث ــیاری از م ــخ بس ــه پاس ــت ک ــن اس ای
اســت. امــا نکتــه ای کــه نبایــد در ایــن بیــن نادیــده 
گرفتــه شــود رابطــه ایــن دو مقولــه بــا هــم اســت. 
ــم اســت. ــروت، عل ــن راه کســب ث ــه نظــر بهتری ب

ــریع ترین راه  ــریع ترین راه اســت و س ــاس س )اخت
لزومــا بهتریــن راه نیســت!( حتــی اگــر در جــواب 
ســوال قبلــی اختــاف باشــد قطعــا در یــک چیــز 

همگــی مشــترکیم!!! 
»هیچکس از پول بدش نمی آید«

بــا نگاهــی بــه لیســت 10 ثروتمنــد دنیا)متاســفانه 
بــا وجــود اختاس هــای فــراوان اســمی از آشــنایان 
در ایــن لیســت نیســت کــه بــدان افتخــار کنیــم!!!( 
کــه هــر ســاله توســط مجلــه فوبز منتشــر می شــود 
ــس  ــارت و بیزین ــل تج ــا اه ــراد ی ــن اف ــده ای عم
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــد ک ــانی بوده ان ــا کس ــتند و ی هس
ــه  ــود ب ــب وکار خ ــدازی کس ــود و راه ان ــم خ از عل

ــد! ــدا کنن ــانه ای دســت پی ــای افس ثروت ه
بیــل گیتــس در صــدر فهرســت:  گاهــی بــه 
شــوخی می گوینــد اگــر یــک صــد دالری از جیــب 
او بیفتــد او بــه خــودش زحمــت نمی دهــد کــه آن 
را بــردارد! زیــرا در مــدت 3 ثانیــه ای کــه ایــن عمل 
طــول می کشــد مقــدار 1200 دالر)12 برابــر یــک 

صــد دالری( در حســاب او واریــز خواهــد شــد!
کمپانــی  موســس  جــوان:  زاکربــرگ  مــارک 
ــت  ــن فهرس ــرد ای ــن ف ــه جوان تری ــوک ک فیس ب
اســت و یــک میلیــاردر زیــر 40 ســال اســت! اگــر 
ــد  ــس او را ببین ــد عک ــد و چن ــی او را نشناس کس
ــول  ــه او پ ــدرش ب ــاال پ ــد احتم ــود می گوی ــا خ ب
نمی دهــد کــه همیشــه یــک تیشــرت بــه تــن دارد!

ــازون.  ــرکت آم ــس ش ــازوس! موس ــف ب ــز ج و نی
کــه ســرمایه گذاری چهــل و دو میلیــون دالری 
او جهــت ســاخت بادوام تریــن ســاعت جهــان کــه 
قــرار اســت 10 هــزار ســال عمــر کنــد و در ارتفــاع 
ــورد  ــر م ــن اواخ ــود در ای ــب ش ــری نص 152 مت
ــاعت  ــن س ــت ای ــه اس ــت. او گفت ــه بوده اس توج

ــود! ــد ب ــدت« خواه ــد م ــر بلن ــاد »تفک نم
شــاید عجیــب باشــد امــا همگــی این هــا در دوران 
ــد  ــذاری کرده ان ــود را پایه گ ــب وکار خ ــی کس جوان
گرچــه چندیــن ســال و دهــه طــول کشــیده 
ــد و  ــدا کنن ــروت دســت پی ــن ث ــه ای ــه ب اســت ک
داســتان ثروتشــان را بــه افســانه بــدل کننــد. 
ــاید  ــه ش ــان ک ــدان جه ــر از ثروتمن ــه ای دیگ نمون
ــد  ــت 10 ثروتمن ــی او را در لیس ــال های آت در س
دنیــا ببینیــم و در جوانــی کســب وکار خــود را 
راه انــدازی کرد«الیکــو دانگــوت« اســت. اگــر از 
عاقه منــدان فوتبــال هســتید شــاید نــام او را 
شــنیده باشــید کــه قصــد خریــد باشــگاه آرســنال 
ــت  ــته ی مدیری ــه ی رش ــت. او دانش آموخت را داش
بازرگانــی دانشــگاه االزهــر قاهــره اســت کــه در 24 
ــاد.  ــا نه ــوت« را بن ــروه دانک ــرکت »گ ــالگی  ش س
او اکنــون ثروتمندتریــن فــرد آفریقایــی بــا دارایــی 

ــت! ــه 23 در دنیاس ــارد دالر و رتب 25 میلی
آن چیــز کــه فصــل مشــترک بیــن همــه ثروتمندان 
دنیــا اســت ایــن اســت کــه آن هــا بــرای یــک شــب 
پولــدار شــدن! از دوران جوانــی کار خــود را شــروع 
ــا  ــرد ت ــان ب ــا زم ــال ها و دهه ه ــه س ــد گرچ کردن
ــما در  ــه ش ــی ک ــیدند و در حال ــه رس ــن نقط بدی
ــم  ــوز ه ــتید هن ــن هس ــن مت ــدن ای ــال خوان ح

ــد!  ــش می رون پی
بــدون شــک دوران جوانــی یکــی از مهم تریــن 
دوران هــای عمــر هــر انســانی اســت کــه میــل بــه 
ــوان  ــد و ج ــی می یاب ــد در او فزون ــرفت و رش پیش
بــا قــرار گرفتــن در مســیر درســت می توانــد 
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ــرا  دارای  ــد و اکث ــجویی( می گذرانن ــگاه دانش خواب
تحصیــات آکادمیــک دانشــگاهی )کارشناســی، 
ــری، اون وره  ــری، پســا دکت کارشناسی ارشــد، دکت
ــت!!!!(  ــه بی نهای پســا دکتــری کــه میــل میکنــد ب
هســتند. امــا ایــن چیــزی کــه در طــی ایــن 
ســالیان اجــرا شــده نتیجــه آن انبوهــی از تحقیقات 
ــک  ــات آکادمی ــا تحصی ــرادی ب ــردی و اف غیرکارب
ــت  ــی اس ــت. بدیه ــکار بوده اس ــا بی ــگاهی ام دانش
کــه ایــن امــر شــامل همــه نخواهــد شــد. اگــر بــه 
ــم  ــت کنی ــرم دق ــور محت ــای رئیس جمه صحبت ه
ــا درک  ــم ب ــان ه ــه ایش ــد ک ــم ش ــه خواهی متوج
ــن  ــال کارآفری ــه دنب ــی ب ــن موضوع ــم چنی و فه
کــردن دانشــگاه و خدمتگــزار کــردن دانشــگاه در 

ــت. ــت اس ــه و صنع ــر جامع براب
امــا بــه چــه دانشــگاهی، دانشــگاه کارآفریــن 

؟ ینــد می گو
ــه ســه نســل تقســیم بندی  اساســا دانشــگاه ها را ب
ــنتی  ــان س ــا هم ــه ی ــل اول و پای ــد. نس می کنن
کــه بیشــتر آمــوزش محــور بــود. نســل دوم و 
ــروف  ــن مع ــه دانشــگاه کارآفری ــه ب نســل ســوم ک
ــاب اول  ــا انق ــه دوم ب ــذر از نســل اول ب اســت. گ
ــذر از  ــه رخ داد و گ ــات پای ــور تحقیق ــی ظه یعن
نســل دوم بــه ســوم کــه بــه انقــاب دوم معــروف 
ــردی  و  ــات کارب ــور تحقیق ــای ظه ــه معن ــت ب اس
نیازمحــور اســت. در دانشــگاه نســل ســوم حرکــت 
ــل  ــدن، تمای ــن ش ــمت کارآفری ــه س ــگاه  ها ب دانش
ــعه  ــی و توس ــش فن ــج دان ــازی نتای ــه تجاری س ب
اقتصــاد دانش بنیــان اســت. در یــک دانشــگاه 
نســل ســوم دانشــجویان بایــد همزمــان مجموعه ای 
از دانــش، مدیریــت دانــش و مدیریــت کارآفرینــی 
را فــرا گرفتــه تــا اینکــه بتواننــد در زمینــه صنعــت 

ــد. ــه فعالیــت نماین شــروع ب
پیشــتر در یادداشــتی تحــت عنــوان ثــروت واقعــی 
کــه در نشــریه دانشــجویی »فانــوس دریــا« منتشــر 
گردیــد نوشــته بــودم:)) تبدیــل دانایــی بــه توانایــی 
ــه فنــاوری  ــه طــور واضــح تــر تبدیــل علــم ب ــا ب ی
و تجــاری ســازی علــم از مهــم تریــن عرصــه 
هــای »حماســه اقتصادی«اســت کــه ایــن امــر در 
ــا در حــال توســعه  ــه و ی کشــورهای توســعه نیافت
بــه هیــچ عنــوان جــدی گرفتــه نمــی شــود و اگــر 

ــاوه  ــد و ع ــل نمای ــود را بالفع ــوه خ پتانســیل بالق
بــر پیشــرفت خــود در توســعه و رشــد کشــور قــدم 
ــی در  ــور روحان ــه رئیــس جمه ــردارد. چــه آن ک ب
پیــام نــوروزی خــود بــا تاکیــد بــر تغییــر خواســت 
نســل جــوان امــروز، درخواســت خــود را بــه عنــوان 
ــوان آینده ســازان  ــه عن ــان ب ــت از جوان رئیــس دول
و امیــد جامعــه مطــرح می کنــد و همــه را بــه 
ــه  ــن نکت ــن ای ــد. گفت ــوت می نمای ــی دع کارآفرین
هــم خالــی از لطــف نیســت کــه اگــر دهــه 
شــصتی ها را نســلی آرمان خــواه بدانیــم، اکثــر 
دهــه هفتادی هــا کــه اکنــون در دانشــگاه در حــال 
تحصیــل هســتند واقع گــرا و در عیــن حــال بســیار 
ــاد  ــیر ایج ــن تفاس ــا ای ــه ب ــتند ک ــب هس جاه طل
تغییــرات جهــت تطبیــق بــا ایــن نســل و اســتفاده 

ــت! ــر اس ــیل ها انکارناپذی ــت و پتانس از ظرفی
دل،  کمپانی هــای  باشــیم  داشــته  یــاد  بــه 
ــزو  ــی ج ــه همگ ــبوک ک ــازون و فیس ــوگل، آم گ
هســتند  دنیــا  برتــر  و  ثروتمنــد  کمپانی هــای 
ــده اند.  ــروع ش ــجویی ش ــگاه دانش ــی از خواب همگ
مــارک زاکربــرگ فیس بــوک را در 20 ســالگی 
ــا  ــاروارد بن ــگاه ه ــجویی دانش ــگاه دانش و در خواب
ــر  ــاوه ب ــده ع ــرده ش ــام ب ــای ن ــاد! کمپانی ه نه
تولیــد ثــروت بــرای صاحبــان و موسســان آن 
موجــب کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال و نیــز تولیــد 
ثــروت بــرای کشــور خود)آمریــکا( و نیــز در دیگــر 

شــده اند. کشــورها 
ما هیچ بهانه ای نداریم!

ــه  ــی در اختتامی ــور روحان ــز رئیس جمه ــتر نی پیش
ــد:  ــه بودن ــفندماه گفت ــی در اس ــنواره خوارزم جش
معیــار دانشــگاه های مــا، کارآفرینــی و معیــار 
پژوهــش مــا، صنعتــی شــدن محصــول و بــه دســت 
ــه  ــا را ب ــد م ــم بای ــد. عل ــد باش ــازار بای آوردن ب
ــگاه  ــاند و دانش ــوآوری برس ــق و ن ــت، تحقی خاقی
ــن  ــر م ــه نظ ــند. ب ــن باش ــد کارآفری ــا بای ــای م ه
ــه  ــی ب ــای کارآفرین ــر مبن ــد ب ــده بای ــال آین در س
دانشــگاه هــا بودجــه اختصــاص یابــد. بــه نظــر مــن 
کشــور و جوانــان مــا اراده و انگیــزه الزم را دارنــد و 
دولــت هــم بایــد محیــط مســاعد را فراهــم کنــد.

ــن  ــرا ای ــط اکث ــا غل ــت ی ــا، درس ــوان م ــر ج قش
طبعــا  )و  دانشــگاه  در  را  زندگی شــان  دوران 
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کــه در طــی ایــن ســالیان، دانشــکده ی مهندســی 
دریــا دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر کــه عنــوان 
ــور را  ــا در کش ــی دری ــکده ی مهندس ــن دانش اولی
یــدک می کشــد خــود بــه تنهایــی بیــش از 1000 
ــن  ــن رشــته داشــته اســت. ای ــه در ای دانش آموخت
درحالیســت کــه در برنامه آموزشــی مصــوب وزارت 
علــوم بــرای کل دانشــگاه ها فقــط 1000 نفــر نیــاز 
بــوده کــه جــذب غیــر منطقــی دانشــجویان قطعــا 
ــگان  ــوه دانش آموخت ــکاری انب ــل بی ــی از عوام یک

ایــن رشــته اســت. 
شــکی در ایــن نیســت کــه مهندســی دریــا طیــف 
ــش از 70  ــرد. بی ــغل ها را در برمی گی ــی از ش بزرگ
درصــد  ســطح کــره ی زمین را آب پوشــانده اســت. 
البتــه زیــر دریاهــا را نیــز نبایــد  از یــاد ببریــم! روند 
افزایــش جمعیــت جهــان و در پی آن تامیــن انرژی 
ــه  ــر ب ــان ها را ناگزی ــا انس ــاز، م ــورد نی ــع م و مناب
ســوی اســتفاده از دریاهــا ســوق خواهــد داد و ایــن 
یعنــی قطعــا #آینده_آبی_اســت. کشــور عزیزمــان 
ایــران نیــز بــا داشــتن مرزهــای طویــل آبــی  یــک 
ــی  ــن یعن ــی محســوب می شــود. و ای کشــور دریای
ــا،  ــرای اســتفاده ی م ــر ب ــک فرصــت بی نظی ــاز ی ب
ــرود و  ــدر ب ــود و ه ــه ش ــده گرفت ــد نادی ــه نبای ک

اصطاحــا آن را بســوزانیم.
امــا نکتــه ای کــه بایــد در نظــر گرفــت بــرای رشــد 
ــر امکانــات  ــاوه ب ــتم ع ــک سیس ــرفت ی و پیش
ســخت افزاری مناســب، بــه یــک برنامــه و امکانــات 
نرم افــزاری متناســب نیــز نیــاز اســت. لــذا اصــاح 
دریــا  مهندســی  رشــته ی  آموزشــی  برنامــه ی 
ــات  ــه حی ــا و ادام ــت بق ــر جه ــی انکارناپذی ضرورت
ــن رشــته  و ســپس رشــد و توســعه و پیشــرفت ای

اســت.
اصــاح برنامــه ی آموزشــی رشــته قطعــا تخصــص و 
تجربــه خــود را می طلبــد کــه از عهــده نگارنــده در 
حــال حاضــر خارج اســت امــا به عنــوان دانشــجوی 
کارشناســی تــرم آخــر می تــوان حداقــل پیشــنهاد 

خــود را مطــرح کــرد! 
ــته  ــدای نوش ــه از ابت ــواردی ک ــه م ــه ب ــا توج ب
ــن  ــی از مهم تری ــده یک ــر نگارن ــه نظ ــد ب ــه ش گفت
دروســی کــه بایــد بــه برنامــه آموزشــی ایــن رشــته 
اضافــه شــود کــه خــود می توانــد منجــر بــه تحــول 

پیشــرفتی هــم در زمینــه علــم مــی شــود،تحقیقات  
و نیــروی انســانی ایــن کشــور هــا بــه طــور ارزان در 
اختیــار کشــورهای توســعه یافتــه قــرار مــی گیرنــد 
و ایــن یعنــی تســلط بیشــتر کشــور هــای توســعه 

یافتــه بــر ایــن کشــورها.((
 2014 ســال  تــا  بدانیــد  اســت  جالــب 
از  بیــش   M.I.T دانشــگاه  دانش آموختــگان 
ــغل راه  ــون ش ــال و 4,6 میلی ــگاه فع ــزار بن 30 ه
انداخته انــد و حــدود 1,9 تریلیــون دالر درآمــد 
ســاالنه داشــته اند. ایــن در حالیســت کــه در کشــور 
ــگان  ــع دانش آموخت ــگاهی از وض ــر دانش ــا کمت م

ســال های اخیــر خــود بــا خبــر اســت!
ــرت  ــت و حس ــت و گف ــد نشس ــی بای ــا ک ــا ت ام

ــورد!  خ
هــر سیســتمی بــرای ادامــه و نیــز پیشــرفت 
ــاختار  ــه ی س ــک مجموع ــه ی ــاز ب ــرد، نی در کارک
ــا  ــد ب ــجم و مفی ــزاری منس ــخت افزاری و نرم اف س
هــم دارد. از انصــاف بــه دور اســت اگر زیرســاخت ها 
در  بگیریــم. خوشــبختانه حاکمیــت  نادیــده  را 
بخــش ایجــاد زیرســاخت ها بــه خوبــی عمــل 
ــی  ــا و گایه های ــم کمبوده ــوز ه ــرده گرچــه هن ک
ــا  ــن آن ه ــده گرفت ــث نادی ــت و بح ــود هس موج
نیســت. امــا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه در بخــش 
ــا در  ــی عمــل شده اســت. ام ــه خوب زیرســاخت ها ب
ــا  ــرای برنامه ه ــا و اج ــزاری و برنامه ه ــش نرم اف بخ
مشــکات عدیــده و عمــده ای وجــود دارد کــه اگــر 
ــام  ــورد از آن را ن ــک م ــط ی ــیم فق ــته باش خواس
ــف  ــته های مختل ــی رش ــای آموزش ــم برنامه ه ببری
ــد. بعضــی  ــا غیــر مفیدن در دانشــگاه های مــا عمدت
از رشــته ها بــه طــور کلــی هیــچ کاربــردی نداشــته 
ــی آن  ــه ی آموزش ــز برنام ــته ها نی ــی از رش و بعض
ــوده و  ــوخ ب ــی منس ــه عبارت ــی و ب ــا قدیم عمدت

ــدارد. ــردی ن ــون کارب اکن
بــرای جلوگیــری از پراکندگــی بحــث در اینجا فقط 
رشــته ی مهندســی »کشتی ســازی« را مــورد بحــث 
ــا  ــال 1376  ب ــته در س ــن رش ــم. ای ــرار می دهی ق
هــدف تامیــن 1000 نفــر فارغ التحصیــل تاســیس 
شــد کــه در ســال 1394 بــا یــک تغییــر جزئــی و 
ــا« در  ــام »مهندســی دری ــه ن ــام رشــته ب ــر ن تغیی
ــه اینجــا اســت  ــس می شــود. نکت دانشــگاه ها تدری

کسب وکار دریایی



23

ــی  ــه ی آموزش ــی برنام ــر اساس ــته و تغیی ــن رش ای
ــی«  ــب وکارهای دریای ــی »کس ــد درس ــود واح ش
ــه دیگــر رشــته ها  ــوان ب ــی می ت می باشــد کــه حت
»حمل ونقــل  »اقیانوس شناســی«،  ماننــد 
دریایــی«، »شــیات« و دیگــر رشــته های مربوطــه 
اضافــه شــود. ایــن درس یکــی از مهم تریــن دروس 
مهندســی بــرای ایجــاد خودبــاوری در دانشــجویان 
بــرای شــروع  بــار،  اولیــن  بــرای  اســت کــه 

کســب وکار وارد دروس دانشــگاهی می شــود.
ــنهادی از  ــوارد پیش ــد م ــات درس می توان  محتوی

ایــن قــرار باشــد:
ــی و  ــب وکار دریای ــروع کس ــد ش ــا رون ــنایی ب -آش

اســتارت آپ ها
-ایده پردازی و ایده پروری

-ارزیابی ایده
-ارزیابی محصول

-ارزیابی بازار
-روش های تامین مالی

-نحوه ثبت شرکت و انواع شرکت ها
-شرکت های دانش بنیان

-قوانین حقوقی تجارت و ماکلیت معنوی
بــا  مرتبــط  ســازمان های  مهم تریــن  -معرفــی 

کســب وکار دریایــی و حــوزه ی کاری آن هــا
خــوش بختانــه کشــور ایــران در ســال هــای اخیــر  
از نظــر تولیــدات علمــی در زمینــه مهندســی 
دریــا رشــد قابــل ماحظــه ای داشــته اســت 
و در خاورمیانــه رتبــه 1 و در جهــان از رتبــه 6 
ــران 1396(  ــی ای ــت)آمارنامه دریای ــوردار اس برخ
ــا از  ــدس دری ــده مهن ــور تولیدکنن ــومین کش و س
حیــث تعــداد اســت کــه بســی جــای تقدیــر دارد 
ــده  ــاالت علمــی نشــان دهن ــد صــرف مق ــا تولی ام
رشــد و توســعه فنــاوری در کشــور نیســت،چرا 
ــه  ــد در جامعــه ب ــج تحقیقــات علمــی بای کــه نتای
صــورت محصــول و دســتاورد فنــی مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد. بــا برســی اجمالــی و کیفــی وضعیــت 
دانشــگاه هــای کشــور )نه تنها در رشــته مهندســی 
دریــا بلکــه در ســایر رشــته هــا هم(مــی تــوان بــه 
ــا جنبــه  راحتــی دریافــت کــه اکثــر مقــاالت صرف
پژوهشــی داشــته  و درصــد کمــی از آن هــا تبدیــل 
بــه فنــاوری و محصــول شــده اســت. کامــا آشــکار 

ــاوری  ــدات فن ــی و تولی ــر صنعت ــه از نظ ــت ک اس
ــه  ــور ک ــفانه آن ط ــان متاس ــش بنی ــع دان و صنای
شایســته بــوده عمــل نکــرده ایــم و صنایــع دریایــی 
مــا بــا مشــکات بســیاری هم اکنــون مواجــه 
ــرکت  ــدود 40 ش ــون ح ــویی تاکن ــتند و از س هس
ــه ثبــت رســیده  ــا ب ــا دری ــان مرتبــط ب ــش بنی دان
اســت کــه البتــه بــا توجــه بــه نوپــا بــودن و عمــر 

ــرای شــروع خــوب اســت.  ــن رشــته، ب کــم ای
ــه ی  ــاح برنام ــد اص ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط هم
ــای  ــب و کاره ــدن درس »کس ــی و گنجان آموزش
ــر  ــیار تاثی ــد بس ــدت می توان ــی« در دراز م دریای
ــذا ایــن  ــوده و اثــر خــود را نشــان دهــد. ل گــذار ب
اقــدام )گنجانــدن درس کســب و کارهــای دریایــی( 
می توانــد بــا پیگیــری و حمایــت  ســتاد« توســعه ی 
دریایــی«  بنیــان  دانــش  و صنایــع  فناوری هــا 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری کــه 
انصافــا بــا وجــود عمــر کوتاهــی کــه از تشــکیل آن 
ــن  ــرده و در بی ــل ک ــوب عم ــیار خ ــذرد بس می گ
ــا و  ــیار پوی ــی بس ــای دریای ــازمان ها و ارگان ه س
ــا همــکاری کمیتــه علــوم و فنــون  موثــر بــوده و ب

ــرد. ــوم صــورت پذی ــا ی وزارت عل دری
ــن واحــد درســی در  ــود ای مخلــص کام اینکــه نب
ــدو  ــود کریس رونال ــد نب ــی همانن ــه ی آموزش برنام
ــت.  ــوس اس ــا محس ــان کام ــی در تیم هایش و مس
در حالــی کــه ســاالنه بــر تعــداد فــارغ التحصیــان 
ــه  ــی جــدی ب ــه مــی گــردد و معضل ــی اضاف دریای
نــام اشــتغال هــم بــرای دولــت و هــم برای شــخص 
ایجــاد مــی شــود، امیــد اســت بــا وارد کــردن ایــن 
ــم و  ــه تجــاری ســازی عل ــگاه ب واحــد درســی و ن
ــه محصــول و روی آوردن  ــم دانشــگاه ب ــل عل تبدی
بــه ســمت صنایــع دانــش بنیــان ایــن معضــل بــر 

طــرف شــود ان شــاء اهلل.

منابع:
از  ارائــه ای  کارآفریــن  دانشــگاه  1-پاورپوینــت 

ارومیــه دانشــگاه 
2- برنامه آموزشــی پیشــنهادی  رشــته ی مهندســی 
دریــا دکتــر محمــد مونســان/ عضــو محتــرم هیئــت 

علمــی دانشــگاه صنعتــی مالک اشــتر
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ــرد  ــان س ــرم و آبت ــان گ ــت؟ نانت ــاق اس ــان چ ــد؟ دماغت ــه می کنی ــر؟ چ ــه خب ــادر. چ ــام م  س
ــاله ها؟  ــفندها و گوس ــا و گوس ــا و خاله ه ــر از عمه ه ــه خب ــد؟ چ ــه خوبن ــل خان ــه اه ــت؟ هم اس
راســتی آن گاوی کــه همســایه کنــاری می گفــت ســخت زاســت؛ زاییــد یــا نــه؟ ســخت زاییــد یــا 

راحــت بــود؟ طبیعــی بــود یــا ســزارین؟
حــال مــرا اگــر بخواهــی! خــوب، بــد، زشــت، مســتهجن، مبتــذل، همــه جــوره هســتیم. رســم فنــی 
حالمــان را از هــر ســمتی کــه رســم کنــی بــه شــکلی خــاص در می آیــد. مــادر ایــن کــه حالمــان 
ــتد و  ــکلی می ایس ــه ش ــار ب ــر ب ــاتمان ه ــتی احساس ــن کش ــت. ای ــم اس ــی مه ــیم خیل را بشناس
ــا معــادالت  ــد شــناخت کشــتی شــود ت شــناخت ایــن کشــتی کاری بــس مهــم اســت. آخــر بای

روزگار را بتوانــی حــل کنــی.
آخــر نمی دانــم مصالــح ایــن روزگار از چــه جنســی اســت کــه معــادالت  مقاومــت مصالــح آن ایــن 
قــدر پیچیــده و مبهــم اســت و ناگهــان چشــم بــاز میکنــی و میبینــی کــه کمــرت در زیــر بــار ایــن 
مقاومــت بــه نقطــه ی تســلیم رســیده اســت و حــاال بیــا و درســتش کــن. امــا خــب مــادر جــان 
ــت راحــت باشــد کــه ایــن کشــتی از چنــان فرمول هــای هیدرواســتاتیکی پیــروی می کنــد  خیال

کــه محــال ممکــن اســت پیداریــش بــر هــم بخــورد.  
مــادر ایــن روزهــا یــک زمان هایــی ممکــن اســت کــم بیــاورم، امــا این جــا چنــان غذاهایــی بــه مــا 
می دهنــد کــه نیــروی تراســت را بــه پشــتمان وارد می کنــد تــا نفهمیــم کــه مشــکات زندگــی هــم 
از خــود مقاومتــی دارنــد. غذاهایــی کــه نــه تنهــا ســاختمان کشــتی زندگی مــان، بلکــه ســاختمان 
بدنــی ، جســمی و روحــی مــا را نیــز حفــظ می کنــد و همیشــه روی فــرم نگهمــان مــی دارد. انصافــا 
غذایمــان خــوب اســت. آنچنــان خــوب کــه نمی تــوان فهمیــد کــه مــا غذاهــا را دچــار خوردگــی 
می کنیــم یــا غذاهــا مــا را دچــار خوردگــی می کننــد. آخــر برنج هــای اینجــا بــرای پختــه شــدن 
نیــاز دارنــد کــه جــوش بیشــتری بخورنــد و اخیــرا آشــپز مــا بــه ایــن تکنولــوژی جــوش دســت 

پیــدا کرده اســت تــا هــر چــه بهتــر برنج هــا را بپــزد.

نامهایبهمادر

نویسنده:جوادشریفی
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ــان  ــن جری ــد و ای ــد ش ــاری نخواه ــن ج ــای م ــیال دود در ریه ه ــه س ــاش ک ــن ب ــادر مطمئ م
ــرای آن در نظــر گرفتــه شده اســت از حرکــت  ــه واســطه ماشــین های محرکــه ای کــه ب زندگــی ب
ــارک هســتی   ــر ت ــان ارتعاشــی ب ــا چن ــان تحــرک خــود را ادامــه می دهــد ت ــن جری نمی افتــد. ای

ــد ارتعاشــات آن را تحلیــل و تفســیر کنــد. ایجــاد کنــد کــه هیــچ متخصصــی نتوان
مــادر ســام گــرم مــرا بــه همــه دایی هــا و عموهــا و مرغ هــا و خروس هــا برســان. بــه طوری کــه 

انتقــال حــرارت ایــن ســام مــن بــه تمــام آن هــا بــه طــور کامــل انجــام شــود.

راســتی چنــد روزی اســت کــه بــه طــور خیلــی غم انگیــزی ریاضیــات مهندســی خــود را بــه کار 
گرفتــه ام کــه از گرســنگی نمیــرم. اگــر ارتعاشــی بفرماییــد و علــم اقتصــاد جیــب بنــده را متحــول 

ــون دار شــما می شــوم. ــد. ممن کنی
ان شــا اهلل کــه شــناور تنــدروی ســعادت شــما در زندگــی ،  همیشــه بــا تنــدی بــه پیــش بــرود و 

هیــچ کــدام از شــش درجــه آزادی شــما از بیــن نــرود.

                                                                                دوستدارت- مهندسی کشتی سازت
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آقای امید عفوخواهنده
1.سام،خودتون رو معرفی میکنید.

ــرژی و  ــده دانشــجوی مهندســی ان ــد عفوخواهن امی
ــتم ورودی  ــر هس ــگاه امیرکبی ــابق دانش ــای س دری

ــال 93. س
2.چی شد که دریا امیرکبیر رو انتخاب کردین؟

ــه  ــوردی عاق ــه دریان ــی ب ــن خیل ــع م واال اون موق
ــاره  ــام پ ــک پ ــور مینیس ــر کنک ــال آخ ــتم س داش
شــد و نتونســتم بــرم دریانــوردی چــون بــرای ورود 
بــه اون نبایــد مشــکل جســمی داشــته باشــی. 
ــا  ــه ب ــازی ک ــتی س ــدم کش ــل اوم ــن دلی ــه همی ب
دریانــوردی ارتبــاط داشــته باشــم ذهنیتــی کــه مــن 
داشــتم ایــن بــود کــه میریــم بندرعبــاس کار عملــی 
ــن طــور  ــت ای ــا در حقیق ــا ام ــم و اینه انجــام میدی
نبــود و همــه ی درســامون همونطــور کــه میدونیــد 
ــا  ــه دری ــه ام ب ــر عاق ــتن.در کل بخاط ــوری هس تئ

ــردم. ــازی رو انتخــاب ک مهندســی کشــتی س
3.تــوی چنــد ترمــی کــه مهندســی دریــا امیرکبیــر 

میخوندیــد اوضــاع چطــور بــود؟
مــن تــرم اول بخاطــر پــام مرخصــی گرفتــم و از تــرم 
ــاس  ــو بندرعب دوم شــروع کردم.اوضــاع دانشــکده ت
ــات و... راضــی  ــه و امکان ــود و از نظــر تغذی خــوب ب
بــودم. یــادم میــاد تــو ســه ترمــی کــه اونجــا بــودم 
ــراورد  ــم. ب ــوب رفتی ــی خ ــا اردوی خیل 10-12 ت

کلــی مــن اینــه کــه اســتادای بندرعبــاس  آدمهــای 
خیلــی باســواد  و از اینجــا بهتــر بــودن.

ــواده چطــور  ــگاه و دوری از خان ــا شــرایط خواب 4.ب
ــن؟ ــار اومدی کن

ــر  ــه زودت ــودم همیش ــا ب ــه اونج ــی ک ــن زمان م
ــر از  ــر ت ــاس و دی ــم بندرعب ــا میرفت ــه بچه از هم
ــم  ــودن مســافت ه ــه دور ب ــه برمیگشــتم خون هم
بــرام مشــکلی نبــود. هــوای بنــدر عبــاس هــم بــد 
نیســت هــوای خوبیــه انطــوری کــه میگــن گرمــه 

ــور نیســت)!(.  ــه اصــا اینط ن
ــرژی  ــه ان ــا ب ــی دری ــا از مهندس ــی ه ــرا خیل 5.چ

ــدن؟ ــته می ــر رش تغیی
ــاالی 17 بیــاد  ــه خاطــر ایــن کــه معــدل بایــد ب ب
تــا بچهــا بتونــن رشــته هــای بــاالی دانشــگاه یعنی 
ــاالی  ــرا ب ــون اکث ــرن و چ ــران ب برق-مکانیک-عم
ــو ســید بنــدی از  ــا ت 17 نمیــارن و مهندســی دری
انــرژی بــاال تــره بــا معــدل بــاالی 15 هــم میشــه 
از دریــا اومــد انــرژی  در حالــی کــه خیلــی رتبــه 

هــای پایینــی میــان مهندســی انــرژی.
6.از رشته جدیدتون راضی هستین؟

ــت رشــته  ــه واال .نمیشــه گف ــدم؟ ن از رشــته جدی
ای بــد یــا خوبــه راســتش آدمــای رشــته جدیــدم 
آدمــای پیگیــری نیســتن و زیــاد بــا صنعــت ارتباط 

نــدارن. بــه نظــر مــن دریــا بهتــر بــود.

مصاحبه
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7.ســخت تریــن درســی کــه تــا االن داشــتین چــی 
بوده؟

ــا  ــه ت ــاس گرفت ــه از بندرعب ــی ک ــش درس واقعیت
اینجــا خیلــی اذیتــم کــرده ترمودینامیــک هســت 
کــه تــو انــرژی هــم جــزو درســای اصلــی محســوب 

میشــه.
ــوت  ــه ق ــه نقط ــف و ی ــه ضع ــه نقط ــد ی 9.میتونی

ــد. ــا رو بگی ــی دری ــکده مهندس دانش
ــه  ــی ک ــه. موقع ــرم بودجش ــه نظ ــش ب ــه قوت نقط
ــا  ــردن مث ــه میک ــوب هزین ــم خ ــا بودی ــا اونج م
و خــوب  زیــاد  دانشــجویی خیلــی  اردو هــای 
ــه و  ــر ش ــاداب ت ــم ادم ش ــد ه ــث میش ــود و باع ب
ــا رشــتش  ــط ب ــای مرتب ــکان ه ــد م ــا بازدی ــم ب ه
ــه  ــم این ــش ه ــر بشــه. نقطــه ضعف ــاز ت ــدش ب دی
ــزی  ــا چی ــل دارن ب ــه از قب ــدی ک ــا دی ــه بچه ه ک
ــه و  ــرق میکن ــت ف ــدر هس ــو بن ــت ت ــه در واقی ک
ــل  ــی نیســت.خودم قب ــری از کارای عمل ــا خب واقع
ــه  ــردم ک ــر میک ــم فک ــگاه بش ــه وارد دانش از اینک
ــه  ــا ی ــه بچه ه ــه ک دانشــکده کشــتی ســازی جایی
روز درس میخونــن یــه روز تــو کشــتیرانی کار 

ــود . ــوری نب ــه اینط ــی ک ــن در صورت میکن

10.بــرای ورودی هــای جدیــد چــه پیشــنهادی 
ــد؟ داری

ایــن کــه مهارتهــای عملیشــون رو بــاال ببــرن مثــا 
ــاد بگیــرن کــه  ــی مثــل اتوکــد رو ی ــزار های ــرم اف ن
ــدا نکــردن  ــو کشــتی ســازی کار پی ــه ت ــل اگ حداق
یــه جــای دیگــه بــرای خودشــون باتوجــه بــه 
ــدا کنــن.  ــی کــه کســب کــردن کار پی ــی های توانای
ــه دروس  ــی و ب ــال کار فن ــرن دنب ــم ب در کل میگ

ــن.  ــا نکن ــوری اکتف تئ
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نامهاول:منوما،ریسمانیناگسستنی
ــز آن از ســایر موجــودات  ذهــن انســان وجــه تمای
ــودی  ــوان آن راموج ــاید بت ــی ش ــه نوع ــت . ب اس
ــا  ــا م ــا و ب ــه در درون م ــد ک ــه نامی ــزا و یگان مج
ــر مــا  رشــد مــی کنــد، از مــا تاثیــر می پذیــرد و ب
ــه خروجــی  ــذارد. دســتگاهی اســت ک ــر می گ تاثی
آن ناشــی از ورودی هــای محیطــی، ذاتــی و حتــی 
تولیــدات خــودش اســت. ذهــن انســان مثــل 
ــت  ــار و جه ــد و اعتب ــی کن ــخوار م ــات نش حیوان
و معنــا را تفســیر و تغییــر می دهــد. در واقــع 
چیــزی کــه لحظــه ای حقیقــت بــود و بعــدا خاطــره 
نامیــده می شــود، از نظــر هــر واحــد و یکایــی کــه 
ــاوت دارد. شــاید  ــا آن تف ــت ب ــوان در نظــر گرف بت
ــراد و  ــت و اف ــاد فردی ــبب ایج ــل مس ــن عام همی
ــن(( باشــد.  ــه نوعــی ))م ــا ب اشــخاص گوناگــون ی
مــا هــر کــدام صــورت خاصــی از تفســیر و عقیــده 
هســتیم. شــاید بتــوان انســان را بــه منشــور تشــبیه 
ــای دلخــواه  ــه رنگ ه ــت را ب ــور حقیق ــه ن ــرد ک ک
خــود تجزیــه می کنــد. ولــی بخــش جالــب ماجــرا 
ــود  ــور خ ــور منش ــن(( از ن ــه ))م ــت ک ــی اس زمان
ــی  ــره م ــی به ــای حقیق ــردن دنی ــرای روشــن ک ب
ــود  ــوال های خ ــال س ــه دنب ــق آن ب ــرد و از طری ب
مــی گــردد، ســفر می کنــد، مجــروح شــده و التیــام 
ــد،  ــاب می جوی ــدو اجتن ــد، استشــمام می کن می یاب
ــا ایــن حــال  جــذب می شــود و ریشــه می دوانــد. ب
ــز گذاشته اســت. انســان از  ــر نی ــا را فرات ))مــن(( پ
ابتــدای تاریــخ بــه دلیــل نیازهــای مختلــف خــود، 
پیوســته در حــال گســترش پاســخ ها و قابلیت هــای 
ماهیــت  و  زندگــی  توســعه ی  بــرای  ))مــن(( 
بوده اســت،  موجودیت))مــن((  حفــظ  و  خــود 

ــت  ــن را جه ــد، قوانی ــی را برگزی ــی اجتماع زندگ
ــد  ــنت ها را برگزی ــرد، س ــاد ک ــامان دهی آن ایج س
ــل  ــه تعام ــگ را ســاخت و ب ــرد، فرهن ــروی ک و پی
ــوان  ــس می ت ــت. پ ــات پرداخ ــر اجتماع ــا دیگ ب
ــرای  ــا ب ــان تقریب ــه انس ــروزه ک ــت ام ــه گرف نتیج
ــه دیگــران  ــق و فتــق همــه ی نیازهــای خــود ب رت
وابسته اســت، اســتقال ))ذهــن و مــن(( را تــا حــد 
ــه جامعــه ی خــود ســپرده اســت. یعنــی  ــادی ب زی
دیگــر ))مــن(( تــا حــد زیــادی جــای خــود را بــه 
))مــا(( داده اســت. همانطــور کــه قطــار ریــل را پــی 
میگیــرد و کشــتی در مســیر خــود روان می شــود، 
))مــا(( نیــز چشــم انداز و منظــره ی زندگــی افــراد را 
تعییــن می کنــد. ))مــا(( انگیزه هــای دنیــای مــا را 
مشــخص می کنــد، نــور خامــی کــه قبــا مســتقیم 
وارد منشــور ذهــن انســان می شــد را پاالیــش 
ــرورش داده  ــن را پ ــد. ذه ــل می ده ــرده و تحوی ک
ــردار زندگــی را تعییــن می کند.))مــا(( هماننــد  و ب
ــل لمــس و شــاید  ذهــن انســان، موجــودی غیرقاب
ــر  ــی حقیقی ت ــر واقعیت ــه از ه ــت ک ــی اس غیرواقع
جلــوه می کنــد. برخــاف دنیــای مــادی کــه 
ــا(( از  ــرد، ))م ــراد حاضــر شــکل می گی ــط از اف فق
ــال،  ــوادث ح ــه ها، ح ــی ، اندیش ــای فیزیک پدیده ه
ــای  ــی از ذهنیته ــب نامعقول ــردا و ترکی ــروز و ف دی
انســان های حاضــر و غیرحاضــر ســامان یافته اســت. 
شــاید چــون تعــداد افــراد گذشــته بیشــتر از افــراد 
ــته  ــه گذش ــا ب ــتر از م ــا(( بیش ــت، ))م ــر اس حاض
ِدیــن داشــته باشد.پیشــروی انســان در مســیر 
ــه  ــا(( ب ــای ))م ــرد. نیازه ــرعت می گی ــا(( س ))م
ــن(( در  ــد و ))م ــم می یاب ــن(( تعمی ــای ))م نیازه
))مــا(( معنــی می یابــد. امــروزه بــا گذشــت ســالیان 
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ــتر از  ــتیزی بیش ــدرت س ــم و از ق ــت داده ای از دس
ــاختن  ــذِت س ــم و از ل ــذت می بری ــری ل قدرت گی

می ترســیم.
از ایــرادات ))مــا(( در جامعــه ی مــا ایــن اســت کــه 
ــرا((  ــش ))چ ــرد و پرس ــورت می پذی ــه ص مقایس
مطــرح می شــود ولــی پرســش ))مــا چطــور 
هــر  نمی یابــد.  درســتی  شــکل  می توانیــم(( 
ــه  ــد ک ــب می دان ــود واج ــر خ ــواره ب ــی هم ایران
نــام ))خلیــج فــارس(( را حفــظ و همچــون شــیری 
درنــده از آن صیانــت کنــد. و هم چنیــن هــر ایرانــی 
مــی دانــد کــه خلیــج مــا و خلیــج آن هــا از زمیــن 
ــن((  ــی از ))م ــاوت دارد. ول ــم تف ــمان هفت ــا آس ت
مطالبــه نمــی کنــد کــه تغییــری ایجــاد کنــد. هــر 
ــگ بدســت  ــای تفن ــه شکســت پرتغالی ه ــی ب ایران
در جزیــره هرمــز از ســربازان دلیــر ایرانــی کــه تنها 
مســلح بــه شمشــیر و نیــزه بودنــد شــدیدا افتخــار 
ــه چــرا در  ــن(( نمی پرســد ک ــی از ))م ــد ول می کن
آن زمــان کــه حتــی نفــت هــم نبــود )واقعــا جــای 
ــا جنــوب  ــا ت تامــل دارد(ســربازانی از آنســوی اروپ
مــا آمده انــد و حتــی بــرای حفــظ آن از جــان خــود 
مایــه گذاشــته اند. از ))مــن(( نمی پرســد کــه چــرا 
ــان  ــر جه ــی برت ــدرت دریای ــه ق ــوری ک ــر کش ه
ــل  ــه نق ــت. ب ــعه یافته اس ــون توس ــت اکن بوده اس
ــی  ــی زمان ــاب غربزدگ ــد در کت ــال آل احم از ج
ــق  ــرفت از طری ــی و پیش ــال ترق ــا در ح ــه دنی ک
بنــادر جهــان بــود، مــا بــه فکــر ســاخت کاروانســرا 
بودیــم و اکنــون کــه کاروانســراها متــروک افتــاده 
هنــوز حاضــر بــه پذیــرش اشــتباه خــود نیســتیم. 
از خــود نمی پرســیم کــه چــرا بــا یــادآوری جنــوب 
تنهــا بــه یــاد بــازی کــودکان در ســاحل، پوشــش 
جالــب اهالــی آن، نفــت و موســیقی می افتیــم. 
ــاد ماهــی و  ــه ی ــا ب ــادآوری شــمال تنه ــا ی چــرا ب
ــن  ــی نگی ــه زمان ــز ک ــم. چــرا هرم ــی افتی ــا م وی
تجــارت جنــوب بــود اکنــون بــه مخروبــه ای جهــت 
هیپی هــا و افــراد رنــگ وارنــگ تهرانــی صرفــا 

ــت؟ ــدل شده اس ــن مب ــس گرفت ــت عک جه
ــران همچــون دســتی  ــا در ای ــه دری ــه راســتی ک ب
اســت کــه قــرن هــا دررفتــه باشــد و هنــوز بــه آن 

رســیدگی نشــده باشــد.
ــم  ــا ه ــه دری ــی ب ــه ی کنون ــعه طلبان ــگاه توس ن
ــات  ــد روزه گردشــگر در تعطی شــامل جــذب چن

بســیار طوالنــی از تمــدن بشــریت، دیگــر ))مــن(( و 
))مــا(( آن چنــان پــر پیــچ و تــاب و بــزرگ شــده اند 
کــه شــناختن آن هــا دشــوار می نمایــد. امــا ))مــا(( 
ــن((  ــل ))م ــره حاص ــد باالخ ــه باش ــه ک ــر چ ه
اســت. انســان هــم موجــودی ممکــن الخطــا اســت 
کــه در هــر زمــان و قــدرت و رنگــی نشــان داده کــه 
ــس  ــری هاســت. پ ــات و جهت گی ــار از تمای سرش
ــیب  ــا(( از آس ــه ))م ــت ک ــار داش ــوان انتظ نمی ت
ــت  ــن مصیب ــاید بزرگتری ــا ش ــد. ام ــا دور باش خط
یــک جامعــه ایــن باشــد کــه ))مــا((ی آن جامعــه 
بــا نیازهــای آن جامعــه مطابقــت نداشــته باشــد یــا 
بــه نوعــی از آن هــا جلــو زده باشــد یــا جــا مانــده 
باشــد. در ایــن صــورت نیازهــای حقیقــی درســت 
ــد  شــناخته نمی شــوند، پاســخ صحیــح نمــی گیرن
ــن کنــش و واکنــش اشــتباه و  و موجــب تکــرار ای
ســرعت گرفتــن تباهــی آن جامعــه می شــود. ریــل 
قطــار اگــر در مســیر اشــتباهی کشــیده شده باشــد 
کــه هیــچ مســافر و ایســتگاهی ســر راه آن نباشــد، 
ــدارد کــه چقــدر ســریع حرکــت کنــد. اهمیتــی ن
نامــهدوم:مــنودریــا،مــاودریــا،ریســمان

ــتهشده گسس
ــه  ــت ک ــتن قرن هاس ــی زیس ــتی و دریای دریادوس
افتاده اســت. گاهــی  ایــران جــدا  از ))مــا(( در 
اوقــات بــه آن پرداختــه شــده ولــی تنهــا بــه دلیــل 
آن کــه در آن زمــان بــرای حــل یکــی از مشــکات 
حــل  از  بعــد  بوده اســت.  نیــاز  مــورد  ))مــا(( 
ــاری  ــه کن ــاره ب ــا شکســت در آن، دوب مشــکل و ی
ــرم  ــن ســرد و گ ــه می شــود و بخاطــر همی انداخت
شــدن های ســریع فلــز دریــا در کــوره ی ))مــا((، نــه 
تنهــا پیشــرفت نکــرده بلکــه بشــدت آســیب دیده و 
حتــی بــه بلــوغ نیــز نرسیده اســت. دیــد ))مــا(( در 
ایــران بــه دریاهــای شــمال و جنــوب از یــک نظــر 
ــر  ــه کوی ــا نســبت ب ــد م ــه دی شــباهت بســیاری ب
دارد. در ذهــن جامعــه ی کنونــی مــا کویــر محلــی 
اســت خشــک و ســوزان و فاقــد عنصــری بــه 
ــر  ــتاره دارد و از نظ ــب هایی پرس ــه ش ــام آب، ک ن
ــم  ــا ه ــت. دری ــب اس ــدت دلفری ــم بش ــی ه زیبای
مکانــی اســت سرشــار از عنصــری بــه نــام آب کــه 
مــردم مجــاور آن خونگــرم بــوده و بــه ماهیگیــری 
اشــتغال دارنــد. شــاید بتــوان ایــن ایــراد را بــه خود 
ــت  ــود را سال هاس ــی خ ــه جاه طلب ــم ک وارد کنی
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می باشــد ولــی خبــری از توســعه ی پایــدار در 
ــم کــه صنعــت  ــن چشــم اندازها نیســت. می دانی ای
ــت و  ــود و زود بازده اس ــی پرس ــگری صنعت گردش
نــرخ بیــکاری را کاهــش و ســطح رفــاه اجتماعــی را 
ــوری  ــیم در کش ــی نمی پرس ــد ول ــش می ده افزای
کــه صنعــت در اغماســت و بــه همین واســطه ثبات 
ــوم  ــگر مفه ــر گردش ــدارد دیگ ــود ن ــادی وج اقتص
خــود را بــه فراموشــگر تغییــر می دهــد. فــرد تنهــا 
بــرای رهایــی چنــد روزه از مشــکات خــود دســت 
بــه ســفر می زنــد تــا از فشــارهای وارده بکاهــد. از 
چنیــن فــردی نمی تــوان انتظــار داشــت کــه پــول 
وارد صنعــت گردشــگری کنــد، طبیعــت را دوســت 
بــدارد و بــه مــردم و آثــار باســتانی احتــرام بگــذارد 

ــر شــود. ــه ی ســفر پخته ت ــا تجرب و ب
امــا بــا همــه ی تعاریــف و مباحــث فــوق، ناامیــدی 
و حســرت، بدتریــن گناهی اســت کــه می تــوان 
ــی  ــر کس ــرای ه ــتی ب ــول دوس ــد. بق ــور ش متص
باالخــره ایــن فرایندهــا از جایــی شــروع شــده و هر 
کــدام باالخــره نقطــه ی صفــری داشــته اند و حــاال 
ــتیم.  ــر هس ــر باالت ــیار از صف ــلما بس ــا مس ــه م ک
ــرار دادن آن  ــعه دریایی، ق ــت توس ــن راه جه بهتری
ــر  ــت. اگ ــن(( اس ــق ))م ــا(( از طری ــیر ))م در مس
))من((هــا دریــا و ظرفیت هــای آن را بشناســند، 
ــا  ــی را در دری ــردی و جمع ــع ف ــا مناف اگر))من((ه
محقــق کننــد چــه بســا کــه دریــا جایــگاه حقیقــی 

ــس از ســالیان بدســت آورد. خــود را پ
نامهسوم:درجستجویریسمانمنودریا

ــرای  ــازی ب ــد آغ ــی کــه می توان ــه کتاب های از جمل
تحریــک ))مــن(( جهــت مطالبــه از ))مــا(( باشــد، 
ســفرنامه  و  دریایــی((  ))دانســتنی های  کتــاب 
و تحلیل هــای دریایــی امــارات متحــده عربــی 
ــاید از  ــت. ش ــی اس ــزاد الصف ــته به ــزی نوش و مال
ــاز و  ــه ی آغ ــوان نقط ــا بت ــن کتاب ه ــق همی طری
ــران  ــوام ای ــن اق ــی را در ذه ــر دریای ــن تفک جنی
ــاب و  ــش آن کت ــاید نق ــا ش ــن کتاب ه ــت. ای کاش
یــا فیلــم و یــا شــخصی را دارد کــه لحظــه ای مــا را 
ــکان داده و مســیر زندگــی جدیــدی پیــش روی  ت

ــزرگ »مــن« در  ــرادات ب ــا گســترده اســت. از ای م
کشــور مــا نبــود خاقیــت در ترســیم زندگی هــای 
ــا  فــردی ماســت. بــه نوعــی کــه همــه می دانیــم ب
چنــد تصمیــم شــتابزده در دهــه ی ســوم زندگــی 
ــت.  ــده اس ــن ش ــا تعیی ــیر م ــر مس ــا آخ ــا ت تقزیب
خــود را تبدیــل بــه موجــودی شــدیدا قابــل پیــش 
ــز از  ــد گری ــه قص ــر لحظ ــه ه ــم ک ــی کرده ای بین
ــا  آن را داریــم. مقصــود ایــن نیســت کــه بگویــم ب
خوانــدن چنــد کتــاب در زندگــی خــود دســت بــه 
انقــاب بزنیــم امــا همیــن آگاهــی جدیــد و تــرس 
از تییــر شــاید در نهایــت منجــر شــود کــه دوبــاره 
از »مــن« ســوال بپرســیم. در جامعــه ی کنونــی مــا 
ــم  ــه ای ــا او بیگان ــه ب ــش از هم ــه بی ــخصی ک ، ش
فرصتــی  می توانــد  کتــاب  هســتیم.  خودمــان 
ــرش  ــد. نگ ــود باش ــا خ ــو ب ــر و گفتگ ــرای تلنگ ب
ــی  ــطح آگاه ــه س ــا ب ــده غالب ــر ش ــای ذک کتاب ه
عامــه مــردم نزدیــک اســت. چیــز پیچیــده ای 
ندارنــد و قلــب ســفرنامه دارنــد. در فضــای اشــباع 
ــود را  ــاد خ ــوان اعتم ــاب، می ت ــازار کت ــی ب کنون
ــا  ــن کتاب ه ــه ای ــاره ب ــود. اش ــرج نم ــرای آن خ ب
ــم  ــت. حک ــیقی اس ــن موس ــای آغازی ــم نت ه حک
ــا صدایــش اخــت  ــا ب ــه ســاز ت چنــد چنــگ اول ب
بگیریــم و هیجــان زده شــویم. بــا وجــود ایــن 
ــک  ــاختن ی ــا س ــادی ت ــوز راه زی ــت، هن ــد ن چن
آهنــگ و نــوای زیبــا باقــی مانــده اســت. گام هــای 
ــد برداشــته شــوند، راه هــای بســیاری  بســیاری بای
بایــد آمــاده گردنــد و ســخنان بســیاری بایــد گفتــه 
شــوند. امــا همــان طــور کــه گفتــه شــد، شــاید این 
نــوای آغازیــن و هیجــان اولیــه، مــا را آگاه کنــد که 
ــا را بشناســیم، کــوک کنیــم و  ــار ســاز دری ــن ب ای

ــم.  ــر زمینــش نگذاری ــا ابدالده ــر ت دیگ
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 93 ورودی  دانشــجویان  دانش آموختگــی  آییــن 
صنعتــی  دانشــگاه  دریــا  مهندســی  دانشــکده 
امیرکبیــر در محــل پردیــس ایــن دانشــگاه در 

بندرعبــاس برگــزار شــد. 
آییــن  در  دریــا  مهندســی  دانشــکده  رئیــس 
دانشــکده  ایــن  دانشــجویان  دانش آموختگــی 
ــزده  ــا یکــی از پان ــت: دانشــکده مهندســی دری گف
ــی  ــر )پل ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــکده از دانش دانش
ــت  ــر کیفی ــه خاط ــه ب ــت ک ــران( اس ــک ته تکنی
بــاالی برنامه هــای دانشــگاهی و تحقیقاتــی در 
دریایــی  اســتراتژیک فن آوری هــای  زمینه هــای 

اســت.  شناخته شــده 
ســید حســین موســوی زادگان عنــوان کــرد: ایــن 
ــع  ــه صنای ــر ب ــکده منحص ــن دانش ــکده، اولی دانش
و  کشتی ســازی  مهندســی  دانــش  و  دریایــی 
ســازه های فراســاحل، در ایــران اســت کــه در 
یکــی از بهتریــن دانشــگاه های صنعتــی کشــور 

ــت.  ــده اس ــاد ش ــر ایج ــی امیرکبی یعن
هــزار  از  بیــش  تاکنــون  کــرد:  اضافــه  وی 
ایــن  از  کارشناســی  مقطــع  در  دانش آموختــه 
ــون در  ــه اکن ــده اند ک ــل ش ــکده فارغ التحصی دانش
ــه  ــی مشــغول ب ــع دریای ــف صنای ــای مختل حوزه ه

فعالیــت هســتند. 
ــا اشــاره بــه دانشــجویان ورودی  موســوی زادگان ب

93 اظهــار کــرد: دانشــجویان وردی 93 دانشــجویان 
خــوب و بااســتعدادی هســتند البتــه همــه دوره هــا 
بــا اســتعدادند امــا گاهــی اوقــات گروهــی شــاخص  
ــد.  ــه ورودی هــای 93 شــاخص تر بودن می شــوند ک
رئیــس دانشــکده مهندســی دریا بــا ابــراز امیدواری 
بــرای دانشــجویان ورودی 93 عنوان کــرد: امیدوارم 
در چهــار ســالی کــه در دانشــکده مهندســی دریــا 
مشــغول تحصیــل بودیــد از ایــن دوران لــذت بــرده 

و پربــار از ایــن دانشــکده فارغ التحصیــل شــوید. 
 

کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  زادگان  موســوی 
ــن اســت  ــی انســان ای ــن مســئله در زندگ مهم  تری
ــان ها در  ــه انس ــد چراک ــاکن نباش ــت و س ــه ثاب ک
حــال تغییــر و پیشــرفت هســتند و اگــر در گذشــته 
همان طــور  زندگی تــان  بدانیــد  قطعــاً  بمانیــد 

ــرد.  ــد ک ــرفتی نخواهی ــچ پیش ــده و هی مان
دانش آموختگــی  آییــن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
دانشــجویان ورودی 93 کارشناســی دریــا دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر بــا قرائت ســوگندنامه مهندســی 

ــت. ــان یاف پای
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گزارش
حضور

درجشواره
فنی

ومهندسی
هرمزگان
توسط

انجمنعلمی
دانشجویی

توســط  هرمــزگان  مهندســی  و  فنــی  جشــنواره  اولیــن 
شــد. برگــزار  هرمــزگان  دانشــگاه  دانشــجویی  علمــی   انجمن هــای 

مهندســی  و  فنــی  جشــنواره  اولیــن  دریــا  فانــوس  نشــریه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
و آشــنایی  ایــران  بومــی  نیازهــای صنعــت  و  بررســی مهندســی  بــا هــدف  هرمــزگان 
در  مــاه  اردیبهشــت   23 و   22 تاریــخ  در  شــغلی  فرصت هــای  بــا  دانشــجویان 
شــد. برگــزار  هرمــزگان  دانشــگاه  فرهنگــی  معاونــت  نمایشــگاه های  دائمــی   محــل 

فرصت هــای  بررســی  مناظــره،  نمایشــگاه،  برنامه هــای  شــامل  جشــنواره  ایــن 
صنعــت  بــه  ورود  شــرایط  بررســی  دانشــجویان،  بــرای  مناســب  شــغلی 
بــود. دانشــگاه   و  صنعــت  پاســخ  و  پرســش  بررســی  دانشــجویان،   بــرای 

مهندســی  دانشــکده  دانشــجویی  علمــی  انجمــن  از  نمایشــگاه  ایــن  در   
حمایــت  بــا  علمــی  انجمــن  کــه  بــود  آمــده  عمــل  بــه  دعــوت  نیــز  دریــا 
بــود. کــرده  شــرکت  نمایشــگاه  ایــن  در  دریایــی  مهندســی  و  نــوآوری   مرکــز 

غرفــه  یــک  داشــتن  بــا  دریــا  مهندســی  دانشــکده  دانشــجویی  علمــی  انجمــن 
پرداخــت. آن  ظرفیت هــای  و  رشــته  دانشــکده،  انجمــن،  معرفــی  بــه   اختصاصــی 

 Quiz of Kings مســابقات  نمایشــگاه  خــال  در  همچنیــن 
شــد. اهــدا  جوایــزی  برنــدگان  بــه  و  شــد  برگــزار  جنــگا   و 

دکتــر  دانشــگاه  ریاســت  هرمــزگان،  دانشــگاه  مســئولین  روز  دو  ایــن  در 
تاش هــای  نمایشــگاه،  ایــن  از  بازدیــد  ضمــن  ایشــان  معاونیــن  و  فینــی 
ســتودند. نمایشــگاه  ایــن  در  رنــگ  پــر  حضــور  دلیــل  بــه  را  انجمــن   تیــم 

ولی پــور  علــی  پــور،  نصــراهلل  علــی  آقایــان  مســئول  افــراد  نمایشــگاه  ایــن  در 
بودنــد. علــوی  ابوالفضــل  ســید  خلیل نــژاد،  پوریــا  ماهیخــوار،  آرش   ارمــی، 

انجمن علمی از تمامی این عزیزان کمال تقدیر و تشــکر را دارد.
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ــه ماننــد  ــن روزهــا روز جشــن و ســرور اســت ب ای
ــده  ــرد ام ــر گ ــار یکدیگ ــه در کن ــروز ک ــن ام همی
ایــم کــه دانــش اموختگــی خــود را بــه فــال 
ــن مراســم و تجمــع  ــا بلکــه همی ــم ت نیــک بگیری
تلنگــری باشــد بــرای مــا کــه بدانیــم امــروز بایــد 
ــای  ــوار ه ــه بیشــتر اســب شــرف از دی ــا اندوخت ب
ــم  ــه ای بتازی ــم و در جامع ــگاه بجهانی ــد دانش بلن
ــا  ــان م ــه ده ــم ب ــر ان چش ــان سرتاس ــه مردم ک
ــوار  ــد دی ــه بلن ــا چ ــن دیواره ــد و ای ــه ان دوخت
هاییســت. دیوارهایــی کــه یــک عمــر حضــور مــا در 
جامعــه را محــدود کــرد و محــدود میســاخت امــا 
ایــن دیوارهــا فکــر مــا را نتوانســت محــدود ســازد. 
ــی از گســتره کهکشــان و اســمان  فکــری کــه حت
ــروازی  ــوش پ ــه خ ــن چ ــی رود و ای ــر م ــا فرات ه
ــام کــه شــهید  ــان جویــای ن ــرای مــا جوان اســت ب
بهشــتی ان را مــوذن جامعــه مــی دانــد و اگــر ایــن 
فکــر لحظــه ای در خــواب غفلــت فــرو بــرود نمــاز 

یــک جامعــه قضــا مــی شــود.
ــد  ــن میچرخ ــر م ــر در فک ــال حاض ــه در ح ان چ
یکــه داســتان اســت پــر اب چشــم.این روزهــا کــه 
در حــال تــدارک ســفر از دانشــگاه هســتم داغــی بر 
دل نــدارم کــه چــه بــد اســت داغ بــر دل نشســته.

امــا ایــن روزهــا داغ بــر نــت نشســته دارم.
ایــن روزهــا از فیلترینــگ بیــش از هــز چیــز دیگــر 
ــه سیاســی  داغ دارم. اشــتباه نکنیــد حــرف مــن ن
ــه  ــا رفیقان ــن تنه ــی حــرف م ــه اجتماع اســت و ن
ــرگ بیــش از  ــه مــارک زاکرب ــن روزهــا ب اســت. ای
ــه  ــی ک ــم. کس ــی اندیش ــری م ــخص دیگ ــر ش ه
ــن راه  ــود و در ای ــدار ب ــی پای ــب رفاقت ــا در طل تنه
ــت  ــرگ رفاق ــزاری کرد.زاکرب ــه گ ــبوک را پای فیس
را انتخــاب کــرد و امــروز یکــی از مــردان میلیــون 
ــه حســاب مــی ایــد. اری! رفاقــت!  دالری جهــان ب
ایــن روز هــا بیشــتر بــه ایــن مــی اندیشــم کــه حال 
کــه تلگــرام از دســت خــارج اســت در کجــای ایــن 
فضــای مجــازی تیــره, حــال رفیقانــم را جویــا شــوم 
ــام هــای رفیــق در  ــن پی ــه همی ــم فقــط ب کــه دل

فضــای مجــازی خــوش اســت.
بیاییــد  امــروز  خــود.  جــای  مجــازی  فضــای 
ــا یکدیگــر چنــد چنــد هســتیم. بیندیشــیم کــه ب

ــون  ــردان میلی ــد م ــه مانن ــت ب ــم در رفاق میخواهی
دالری باشــیم یــا اینکــه بــه یکدیگــر دل بســپاریم 
و الــی ال بــه رفیــق را بــا همــان دل,تنهــا بگذاریــم 

و دیدارمــان باشــد بــه قیامــت؟
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ــان و  ــری تاب ــون گوه ــا همچ ــای م ــت ه رفاق
درخشــان در چشــم همــگان مــی درخشــد. 
رفاقتــی کــه از کاس هــای درس همچــون یــاران 
دبســتانی شــروع شــد تــا بلکــه بــا همیــن رفاقــت 
ــف  ــاری از ال ــان را ع ــی فرهنگیم ــت ب ــا دش ه
ــخصی  ــه ش ــت ب ــن رفاق ــم و ای ــرز کنی ــای ه ه
ــات  ــن احساس ــی تری ــه درون ــن لحظــات و ب تری
ــرودیم: ــدا س ــه یکص ــان ک ــد. انچن ــان وارد ش م

در رفاقت رسم ما جان دادن است
هرقدم را صد قدم پس دادن است 
هرکه بر ما تب کند جان می دهیم

ناز او را هرچه باشد میخریم

ــر جــان رفیــق شــاهد باشــد,  ــد ب اری رفیــق بای
ــا چشــم دل,  ــا چشــم ســر بلکــه ب ــه ب ان هــم ن
ــن  ــه همی ــردد ب ــن میگ ــه روش ــی ک ــم دل چش

ــات. ــن احساس ــی تری درون
همکاســی سام,ســام بــر تــو کــه عمری شــبانه 
ــم  ــه چش ــک لحظ ــتادی و ی ــن ایس ــای م روز پ

دیــدن غــم و غصــه رفیقــت را نداشــتی. ســام بر 
تــو کــه بــا ناراحتــی رفیــق ناراحــت شــدی و بــا 

خنــده او خندیــدی.
ســام بــر تــو کــه بــه موقــع ســنگ صبــور بــودی 
ــی.  ــر ســینه کوفت ــت ب ــع ســنگ رفاق ــه موق و ب
ــان  ــه رفیق ــر هم ــام ب ــو س ــر ت ــام ب اری! س

ــر. ــا پذی ــی ن جدای
ایــن روز را بــه فــال نیــک بگیریــد و اگــر 
ــی در بینتــان هســت ان را دور بریزیــد  کدورت
ــه ســوی یکدیگــر دراز کنیــد  و دســت رفاقــت ب
کــه اگــر از ایــن در بیــرون رفتیــد و چنیــن نشــد 
ــون  ــت میلی ــت  و ان فرص ــوب رفاق ــال خ ان ح

ــد. ــت داده ای ــدن را از دس دالری ش

 


