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 - ۱بهمنظور تحقق اهداف توسعه پایدار دریایی و همافزایی ،همدلی و همراهی همه کشور با آن ،پیشنهاد میشود سیاستهای
کلی نظام در دریاها تدوین شود و اسناد توسعهای حوزههای مختلف دریایی ،همگرا و عملیاتی گردد.
- ۲صنایع ساخت شناور و سازههای دریایی ،صنایع فراساحلی ،کشتیرانی و بنادر بهعنوان یک بخش استراتژیک ،اولین هدف
تحریمی دشمن قرار گرفته است و سازوکارهای موجود برای حمایت از آن کافی نیست .بنابراین ،ضروری است این بخش
استراتژیک با ایجاد یک سازوکار خاص و کارآمد از حمایت همهجانبه و ویژه ارکان کشور بهمنظور ایجاد وحدت نظر برخوردار باشد
تا بتواند نقش بایسته خود را در صنعت ،اقتصاد ،اشتغال و خدمات ایفاء نموده و با فشارهای خارجی مقابله موثر نماید.
 - ۳ارتقاء سهم صنایع دریایی در اقتصاد کشور مورد تاکید است .در این راستا جهت توسعه اقتصاد دریا ضروری است تا قانون
توسعه و حمایت از صنایع دریایی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور ،بهصورت کامل و
یکپارچه اجرا گردد .همچنین طراحی سازوکارهای تحریک تقاضا و نیز حرکت موثر شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه
صنایع دریایی در مسیر مأموریتهای قانونی و تحقق اهداف پیش بینی شده برای آنها ،مورد تاکید است.
 - ۴با توجه به مسئولیت اجتماعی موسسات ردهبندی داخلی در تحقیقات علمی و توسعه کیفی استانداردهای دریایی ،اداره و
مدیریت این موسسات با استفاده از سیستمهای جمعی و تضمین کننده اجرای صحیح قوانین ،شفافیت مالی و ارتقاء سطح کیفیت
و ایمنی مورد تاکید است .در این راستا رفع ابهامات اساسنامهای و برگزاری انتخابات موسسه ردهبندی ایرانیان که تاخیر چندساله
دارد مورد درخواست است.
 -۵در زمینههای علمی در حوزه صنایع دریایی به کمک اساتید ،محققین و دانشجویان دانشگاهها ،رتبههای بسیار خوب بینالمللی
از نظر تعداد مقاالت منتشره در حوزه "مهندسی دریایی" حاصل شده است .بدینوسیله بر مشارکت همه دانشگاهیان دریایی در
زمینه توسعه کیفیت مقاله و افزایش میزان ارجاعات به مقاالت ایرانی تاکید میشود.
 -۶از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تقاضا میشود تا با توجه به ادغام ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی،
سازوکار جدید حمایت از فناوریهای دریایی را با مشارکت دانشگاهها و انجمن مهندسی دریایی ایران و سایر انجمنهای مرتبط
ایجاد نماید .مشارکت همه دانشگاهیان دریایی در زمینه توسعه تکنولوژی در قالب توسعه محصول از طریق استارت آپ ها و
شرکتهای دانشبنیان درخواست میگردد.
 -۷برنامهریزی برای مدیریت تعمیرات و نگهداری تخصصی از زیرساختها و داراییهای دریایی کشور ،حفاظت از محیطزیست
دریایی ،توسعه بیمههای تخصصی دریایی و استفاده از سیستمهای نوین جلوگیری از خوردگی مورد تاکید است.
 - ۸ضروری است سازمان بنادر و دریانوردی ،نسبت انجام وظایف حاکمیتی و توسعهای خود اهتمام ورزد و از تصدیگری و مداخله
در امور بخش غیردولتی پرهیز نماید.
 -۹توسعه انسانی مهمترین فاکتور توسعه در هر بخش است لذا تاکید میشود که همه ارکان کشور باید در حفظ سرمایههای
انسانی و اجتماعی بخش دریایی میهن عزیزمان تالش نمایند و ظرفیتهای دانشجویان دریایی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 - ۱۰ضروری است داراییهای معنوی و مادی انجمن مهندسی دریایی ایران در اختیار هیات مدیره منتخب قرار گیرد تا تشتت به
وجود آمده در جامعه دریایی ایران خاتمه یابد .در این راستا تالش سازمان بنادر و دریانوردی برای مصادره به مطلوب نمایشگاه
بینالمللی صنایع دریایی ایران که مالکیت آن متعلق به انجمن مهندسی دریایی ایران است ،مورد اعتراض جدی است .زمان و محل
برگزاری نمایشگاه سال آتی راسا توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و بر اساس منافع اعضای انجمن تعیین خواهد شد.

