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صنعت فراســاحل در ایران پس از حدود چهار دهه فعالیت ،آهســته آهسته به یكی از صنایع
قدرتمند كشور در سطح بینالمللی تبدیل شده است .این موضوع و این مرتبه ،بارها به تأیید
مسؤوالن كشور رسیده است و هم اکنون در پارس جنوبی از طراحی تا ساخت و نصب توسط
متخصصان داخلی انجام می شود .نگاهی به تاریخچه شكلگیری صنایع فراساحل ،بازگو كننده
عوامل اصلی و مؤثر در این شــكوفایی خواهد بود .این عوامل را بطور خالصه میتوان در نیاز
كشــور ،اعتماد كارفرمایان به صنایع و شركتهای داخلی ،رعایت اصول و استانداردهای بین
المللی و همچنین فراهم آوردن ساز و كارهای قانونی در كشور برای توسعه این صنعت ،خالصه
كرد .هر یك از عوامل فوق ،نقش كلیدی در مســیر پیشرفت صنایع فراساحل كشور داشته و
ی های
حتما در ادامه راه نیز باید با توجه جدی به این صنعت و تصمی م گیریها و برنامهریز 
جامع ،این مسیر را ادامه داد.
البته کارشناسان معتقدند ،صنایع فراساحل كشور با کمبودهایی نیز روبرو است که نبود ارتباط
مناســب بین صنایع و مراکز علمی ،نبود پشــتوانه کاری جهت تداوم اشــتغالزایی ،مشکالت
دستیابی به فناوری ها ،نبود اطالعات منسجم در این حوزه و  ...از آن جمله اند .لذا الزم است
تمام مسائل مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد و با همفكری بخشهای دولتی ،خصوصی
و صاحب نظران ،پیشنهادهای مناسبی تدوین و ارائه شود .در این راستا می توان از دانشگاه ها
و مراکز علمی انتظار داشــت که با نشست ها و مطالعات تخصصی زمینه الزم برای این امر را
فراهم نمایند .مســلما در این صورت شاهد رقابت بهتر صنایع فراساحل داخلی با شرکت های
خارجی خواهیم بود.
برگزاری هشتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل گام مهمی برای نیل به این مقصود بوده
که امید است با حضور صنعتگران و صاحبنظران دانشگاهی بتوان شناخت دقیقی از شرایط و
ظرفیتهای موجود ترسیم نمود و زمینه رشد بیش از پیش كشور در این صنعت استراتژیك
و راهبردی را فراهم آورد.

هیاتتحریریه
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Marine Engineering
دکتر مجید عباسپور ،دبیر هشتمین همایش بین الملی صنایع فراساحلی

صنعت فراساحل ،یک صنعت مهم و استراتژیک

صنایع فراساحلی در جهان و بویژه در کشور ما
از جمله راهبردی ترین حوزه ها میباشند .نفت
و گاز عــاوه براینکه در حال حاضر مهمترین
منبع درآمدکشور محسوب می گردند ،با توجه
به موقعیت های دکل های حفاری و استخراج
در محدوده ها و مرزهای آبی کشــور ،از نظر
مالحظات اقتصادی و سیاســی نیز در دریای

خــزر و خلیــج فــارس دارای اهمیت خاص
هســتند .لزوم توجه به میادین مشترک و نیز
اهمیت افزایش اقتدار فناورانه در دریای خزر
برای رقابت با همسایگان شمالی می طلبد تا
کشور در حوزه صنایع فراساحلی به طور جدی
به تقویــت علمی و صنعتی بپردازد .پرداختن
به مســائل روز ایــن صنعت ،نظیــر الزامات

مدیریت یکپارچگی ســازه های فراســاحلی،
نیازهای نگهــداری و تعمیر در تمام حوزه ها
و مالحظات ایمنی و نیز طرح موضوعات نوین
این حوزه از اهداف مهم این همایش میباشد،
که امید است با مشــارکت گسترده فعاالن و
متخصصان دســتاوردهای مفیدی به همراه
داشته باشد .اســتفاده بهینه از شرکت های
خارجی در راستای استفاده حداکثری از توان
داخل ،از جملــه دغدغه های جدی ذینفعان
است .همچنین دریا و فراساحل منبع عظیم
انرژیهای تجدیدپذیر بوده و تحقیقات و فناوری
های گسترده ای در آن در حال انجام و توسعه
است .طرح موضوعات و چالش های صنعت و
بحث اشتغال و کارآفرینی نیز جزء موضوعاتی
است که به آن پرداخته میشود .با تالش های
متخصصان و فعاالن حوزه فراساحل ،پیشرفت
های بسیار چشمگیری ایجاد شده و در آینده
نیز بخش هــای عمده ای از نیازهای صنعتی
کشور به صورت بومی رفع خواهد شد.

نخستین دوره رویداد ملی ایدهپردازی فراساحلی
رویداد ملی ایدهپردازی فراساحلی بهمنظور گردآوری و تسریع ورود اید ه ها به بازار تولید محصوالت با موضوعات مختلف در
این حوزه شکلگرفته است و نخستین دوره آن  21تا  22خردادماه سال جاری برگزار می شود.
برگزاری نخســتین دوره رویــداد ملی ایده

همچون "شناسایی افراد دارای ایدههای

پــردازی فراســاحلی با هدف "گــردآوری و

خالقانه و نوآورانه در حوزه فراســاحل" و

تسریع ورود ایدهها به بازار تولید محصوالت با

ی ســازی محصوالت
"حمایــت از تجار 

موضوعات مختلف"" ،ایجاد جریان تبدیل ایده

این حوزه" را دنبال می کند .نخســتین

به محصول" و در نهایت "تسهیل و تسریع ورود

رویــداد ملی ایده پردازی فراســاحلی با

محصوالت به بازار" ،در دستور کار قرار گرفته

محورهای مختلفی چون "بهین ه ســازی

اســت .این رویداد ملی که به همت دانشکده

تعمیر و نگهداری ساز ه های فراساحلی"،

مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت

"هوشمند ســازی بهرهبرداری سکوهای

ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی و حمل

دریایی"" ،انرژیهای تجدیدپذیر دریایی"

و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست

و "هوش مصنوعی در حفــاری" برگزار

جمهــور تدارک یافته اســت ،اهداف دیگری

میشود.
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گفتگو با دکتر محمدرضا بهاری ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

رشد جهانی دانشگاه ها در حوزه فراساحل  /لزوم همکاری بخش آکادمیک و صنعتی
میتواند تحقق پیدا کند.

 شناورهای خدمات فراساحلی در میادیننفت و گاز ایــران اغلب از شــرکت های
ی شــوند ،با توجه به اینکه
خارجی اجاره م 
در آینده نزدیک تعداد پروژ ه های کشور در
حوزه فراساحل افزایش یابد ،نیاز کشور به
خدمات لجستیک دریایی و بویژه شناورهای
فراساحلی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عضو هیئت علمی دانشــگاه تهــران گفت :در
حالیکه دانشگاه ها در سال های اخیر رشد قابل
تحسینی در زمینه فراساحل در سطح جهانی از
خود نشان داده اند ،صنعت مشغول رفع روزمره
مشکالت و مهندسی معکوس و یا سعی و خطا
است ،برای داشتن صنعت خودکفاء و رشد پایدار
چاره ای جز همکاری متقابل و پذیرش توانمندی
های طرفین نیست.
محمدرضا بهاری ،عضو هیئت علمی دانشــگاه
تهــران و از افراد مجرب و با ســابقه و اســاتید
برجسته کشور در حوزه مهندسی فراساحل می
باشند .بهاری تحصیالت کارشناسی و کارشناسی
ارشد خود را در دانشگاه صنعتی شریف و مقطع
دکتری را در رشته مهندســی عمران دانشگاه
واترلــو گذرانده و هم اکنون از اســاتید گرایش
مهندسی سازه و سازه های فراساحلی دانشکده
عمران دانشــگاه تهران هســتند .متن پیش رو
حاصل گفتگو با ایشان است که می خوانید.
 با توجــه به تجربه جنابعالــی در حوزهفراســاحل ،برگزاری کنفرانس فراساحل را
در شرایط موجود کشور چگونه ارزیابی می
نمایید؟
برگزاری همایش هــای تخصصی با موضوعات
ویژه و مورد نیاز حوزه های زیرســاختی کشور
محیط مســاعدی برای همفکری ،ایجاد انگیزه،
آشــنایی با یافته های روز آکادمیک و صنعتی،
طرح مشکالت و شراکت در یافتن راهکار فراهم
می آورد.
 به نظر جنابعالی مجموعه صنایع فراساحلکشــور هم از بعد علمی و هم بعد اجرایی
چقدر پیشرفت داشته و از نظر انتقال فناوری
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و استاندارد سازی چگونه بوده است؟
مجموعه صنایع فراســاحل کشور با هدفگذاری
رفع مشــکالت روز کشــور و اجرای پروژه های
عمدتا توســعه ای حمایت و رشد کرده است و
لذا سهم اجرا در بروزرسانی بسیار بیشتر از بعد
علمی و فن آوری های نو میباشد .برای داشتن
صنعت خودکفا و رشد پایدار و دستیابی به اصول
جدید مدیریتی و طراحی های کارآمد چاره ای
جز همکاری متقابل بخش آکادمیک با صنعتی و
پذیرش توانمندی های طرفین نیست هر چند به
فرهنگ سازی ،برگزاری کارگاه های آموزشی و
حرفه ای با مشارکت دو طرف نیاز جدی وجود
دارد.
 رابطه دانشــگاه و صنعــت را در حوزهفراساحل چگونه ارزیابی می نمایید؟ در بعد
علمی چه وضعیتی داریم؟
رابطه مطلوب نیست و هنوز صنعت مشغول رفع
روزمره مشکالت و مهندسی معکوس و یا سعی
و خطا است در حالیکه دانشگاه ها در سال های
اخیر رشد قابل تحسینی در زمینه فراساحل در
سطح جهانی از خود نشان داده اند.
 صنایع فراساحل در سال های اخیر تجربههای تازه و رکوردهای بی نظیری داشــته
است ،این روند را چگونه باید ادامه داد؟
این رکوردها و موفقیت ها عمدتا با کسب تجربه
و جو رقابتی بین پیمانکاران مطرح در کشــور
رخ داده و ســطح توفیقات البته کالسیک است
و نمیتواند در مقیاس جهانــی به عنوان رکورد
محســوب گردد .برای نیل به رکورد و تحسین
جهانی نیاز به نوآوری ،ابتکار ،فن آوری و طراحی
های روز داریم که مثل همه کشــورهای موفق
با حضور محیط های آکادمیک و پژوهش محور

تامین شــناورهای خدمات فراســاحلی امروز
تلفیقی از خارجی و محلی است .به نظرم تعداد
پروژههای کشور در حوزه فراساحل رو به کاهش
است و عمده تکاپو ها و رقابت ها در حوزه های
نفت و گاز مشــترک بوده که در بسیاری از آنها
در حال بهره برداری هستیم .ضمن آنکه شرکت
ملی نفت با کمبود بودجه فاحشــی در قیاس با
برنامه ها مواجه اســت و نوک حمله تحریم ها و
محاصره اقتصادی مبادالت نفتی را نشــانه رفته
اســت و افزایش تولید در شرایط کنونی اولویت
دولت نیســت .لیکن برای حفظ شــرایط بهره
برداری کنونی و پرهیز از توقف های گران قیمت،
نیاز به تداوم بازرسی های و تعمیر و نگهداری و
پشتیبانی و جابجایی نفرات اساسی هستند .لذا
عمده توجه ها االن به شناورهای غواصی خصوصا
از نوع اشــباع ،شــناورهای  DPو جرثقیل دار،
مسافربر و نقشه برداری است .هر چند شناورهای
اقامتــی و نیز حفــاری و  Jackupهم به تعداد
محدود کماکان نیاز است.
 ارتقــا و توســعه فرهنــگ  HSEدرفعالیتهای صنایع فراســاحل از اهمیت
باالیی برخوردار است ،به نظر جنابعالی در
این حوزه چه وضعیتی داریم؟
خوشبختانه وضعیت  HSEدر قیاس با سال های
ابتدای فعالیت های دریایی بسیار مطلوب است
هر چند هنوز به نقطه تلفات صفر نرســیده ایم
ولی اقتدار این بخــش ،اعمال ضوابط و کنترل
های مربوط به نحو محسوسی رشد داشته است.
 اگر با کشورهای دیگر مقایسه کنیم بهاین نتیجه میرسیم که ایران به  E&Pنیاز
داشته اســت و دارد ،نیاز ،ایجاد و شکل
ت های  E&Pایرانی را چگونه
گیری شرک 
می بینید؟
این موضوع ارتباط تنگاتنگــی به این همایش
نــدارد ،لیکن بــه نحوه تایید ،سیاســی کردن
انتخاب شرکت ها ،تعداد زیاد آنها بدون داشتن
زیرســاخت و زمینه انتقادات جدی وارد است.
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 به نظر جنابعالــی مهمترین چالش و نیازدر صنعت فراساحل برای طرح در هشتمین
همایش بیــن المللی صنایع فراســاحل
چیست؟

در حــال حاضر نداشــتن پروژه هــای بزرگ و
توسعه ای قابل توجه در بسیاری از شرکت های
مطرح که در صورت تداوم آن به ورشکســتگی
و تعطیلی فعالیت های آنها منجر خواهد شد و
باید توجه شود که نگه داشت و سرویس ناوگان
دریایی و تجهیزات ساخت بسیار گران است .نیاز
به گســترش کیفی و خدمات  dockبرای رده
های متنوع شــناوری و داشتن قطعات یدکی و
یا امکانات نیروی انسانی مجرب برای آنها .لزوم

طرح و نگاه نو به صنعت کشتی سازی و مدیریت
پروژ های مورد نیاز صنعت که مثل خودروسازها
کارنامه درخشان و مطلوبی بین کارفرما نداشته
اســت .در صورت تحقق این مهــم و واگذاری
مدیریت به شایسته گان و نواندیشان این رشته
و صنعت ،جهش و تحول بی تردید دور از ذهن
نیســت .همچنین توجه ویژه به نهادینه کردن
مدیریت حرفــه ای دارایی ها و ارتقای آنها و به
روزرسانی دوره ای و نظام مند ،ایمنی و بهداشت
و مراقبت از محیط زیســت دریایی خصوصا در
مناطق نقتی ،تامین مالی و گشایش نقدینگی در
میان مجریان پروژه ها از سوی بانک ها و تقویت
ارتباط صنعت و دانشــگاه با تعریف راهکارهای

عملی و برنامه ای موظفی از دیگر موارد هستند
که باید به آنها توجه شود.
 محورهای همایش را چگونه می بینید و آیااین همایش کمکی به جبران عقب ماندگی
ها در حوزه فراساحل می کند؟
پیرو پاسخ به ســوال  ،1اگر روند برگزاری و نیز
انتخاب موضوعات به گونه ای باشــد که نتایج
تحقیقات و مقاالت در انتهای هر نشســت مورد
بحث قــرار گیــرد و در عین حــال  3-2پانل
تخصصی و چالشی با مشارکت صنعت و دانشگاه
و مجریــان برگزار گــردد نتایج مطلوب حاصل
خواهد شد.

گفتگو با دکتر پدرام عدالت ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت

نیاز به همفکری و هم افزایی در حوزه فناوری فراساحل
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعت نفت گفت:
با توجه به پیشــرفت های قابــل توجه صنعت
فراســاحل در زمینه بومی ســازی بســیاری از
نیازهای فناورانه و تکنولوژیکی از یک سو و وجود
ظرفیت های بسیار مناسب پژوهشی در دانشگاه
ها و مراکز تحقیقاتی از سوی دیگر؛ نیاز به یک
بستر مناســب برای همفکری و هم افزایی را در
حوزه فناوری فراساحل به وجود می آورد.
با پدرام عدالت فارغ التحصیل دکترای معماری
کشــتی و مهندســی دریایی دانشگاه صنعتی
امیرکبیــر و عضو هیئت علمی دانشــکده علوم
دریایی دانشگاه صنعت نفت گفتگویی انجام داده
ایم که در ادامه می خوانید.

 جناب آقــای دکتر ،برگــزاری همایشفراساحل را در شرایط موجود کشور چگونه
می بینید و ارزیابی می نمایید؟

برگزاری این چنین همایش هایی همواره فضای
بسیار مناسبی را برای تعامل و هم اندیشی میان
صنعت و پژوهش در حوزه های تخصصی متنوع
به همراه دارد .نکته بسیار مهم ،لزوم پیگیری و
حفظ ارتباطات شــکل گرفته در فضای پس از
همایش اســت .با توجه به پیشرفت های قابل
توجه صنعت در زمینه بومی ســازی بسیاری از
نیازهای فناورانه و تکنولوژیکی در زمینه فراساحل

از یک ســو و وجود ظرفیت های بسیار مناسب

در این حوزه ایجاد و تقویت یک بســتر ارتباطی

پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی از سوی

مناسب میان پیشــرفت های علمی و نیازهای

دیگر؛ نیاز به یک بستر مناسب برای همفکری و

صنعتی و اجرایی است .در زمینه استاندارد سازی

هم افزایی را در حوزه فناوری فراساحل به وجود

با توجه به حساسیت موضوع و تعهدات مرتبط

می آورد.

 به نظر شــما مجموعه صنایع فراساحلکشــور هم از بعد علمی و هم بعد اجرایی
چقدر پیشــرفت داشــته و از نظر انتقال
فناوری و اســتاندارد ســازی چگونه بوده
است؟

تالش های بسیار موثر و قابل تحسینی در هر دو
بعد اجرایی و علمی صورت گرفته که از جمله آن
می توان به خودکفایی قابل قبول کشور در زمینه
ساخت و نصب سکوهای ثابت دریایی و نیز لوله
گذاری در بستر دریا اشاره نمود .نکته قابل اصالح

در زمینه صنعت فراساحل نفت و گاز ،این مسیر
همچنان نیازمند تالش های مستمر و هدفمند
اســت .البته با تقویت بیش از پیش هماهنگی
مناسب میان شرکت های بهره بردار و پیمانکار
و با استفاده از تجارب موسسات رده بندی داخلی
در حوزه صنعت کشتی سازی و نیز بهره مندی
از ظرفیت های دانشــگاهی و مراکز تحقیقاتی؛
فرآیند استانداردســازی با ســرعت بیشتری در
مسیر درست توسعه خواهد یافت.
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رابطه متقابل دانشــگاه و صنعت در مقایســه با

ی های جدیــد ،فعالیت و
دانش و نــوآور 
حضور شرکت های دانش بنیان را در صنعت
فراســاحل چگونه می بینید؟ آیا در بحث
دانش بنیان در این حوزه پیشرفتی داشتیم؟
برای استفاده بهتر از شرکتهای دانش بنیان
چه باید کرد؟

فراساحل چگونه ارزیابی می نمایید؟ در بعد
علمی چه وضعیتی داریم؟

ارتباط با صنعت در حوزه فراساحل در دانشگاه ها

شــرکت های دانش بنیان در کل در حال سیر

در دو دهه گذشته و ورود فارغ التحصیالن با این

تکامل و بلوغ خود برای رسیدن به رسالت اصلی

رویکرد در صنعت فراساحل و تصدی مسئولیت

این شــرکت ها که همان خلق محصول (کاال و

گذشته پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است.
علــت را می توان توجه قابــل توجه به فرهنگ

های اجرایی در ســطوح مختلف در این صنعت
دانســت .ارتباط دانشگاه و صنعت از دید کلی و
جهانی فاصله هایی با برخی از کشورهای پیشرفته
در حوزه فراســاحل دارد .نکته امیدوار کننده در
ایــن خصوص ،روند مناســب و اصولی ارتباط با
صنعت در دانشــگاه و به طور متقابل در صنعت
اســت که خبر از آینده موفق را در این خصوص
می دهد.

 نظر جنابعالی در خصــوص اجرای  4فازجدید توسعه یافته که با حضور مهندسان
و متخصصان داخلی افتتاح شــده اســت
چیست؟

این موضــوع مصداقی از پیشــرفت های قابل
تحســین و چشــمگیر در زمینه اجرای صنعت
فراساحل است.
ش بنیان،
 -بــا توجه به بحث اقتصــاد دان 

خدمات) مورد نیاز صنعت از ایده و دانش است،
می باشند .در این میان شرکت هایی نیز به این
هدف رســیده و برخی از کاالها و خدمات را در
زمینه فراســاحل بومی و بعضاً ابــداع نموده اند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در
ســال های اخیر با سیاستگذاری و تشکیل گروه
ها و ستادهای تخصصی گام های قابل توجهی را
در زمینه بسترسازی در این مسیر برداشته است.
 نبود بانک اطالعاتی فراساحلی کشور دراین حوزه احساس می شود ،نظر شما در این
خصوص چیست؟

و ارتقاء کیفیت خدمت رســانی در حوزه صنعت
فراســاحل کمک خواهد کرد .البتــه اقداماتی
همچون ایجاد شاخه مهندسی دریایی در سازمان
نظام مهندسی نیز می تواند گامی اجرایی و قابل
حصول در این مسیر باشد.
 با توجه به رقابت شرکت های بین المللیدر ورود به بازارهای پروژه دریایی ،استفاده
از علوم و دانش مورد نیــاز در حوزه دریا
ضروری اســت ،مدیریت دانــش در حوزه
فراساحل کشور چگونه است؟
مبحث مدیریت دانش اخیرا ً بســیار مورد توجه
قرار گرفته و در قراردادهای پژوهشی و صنعتی،
عملیاتی شده است .این خبر و نشان بسیار خوبی
از بهره مندی صنعت فراساحل کشور طی سال
های آیند از این فرآیند است .پایش و بروزرسانی
فرآیند مدیریت دانش برای موثر بودن آن بسیار
مهم است.
 محورهای همایش را چگونه می بینید و آیااین همایش کمکی به جبران عقب ماندگی
ها در حوزه فراساحل می کند؟
قطعا این همایش ها به عنوان محرک اولیه تاثیر

ایجاد یک ارگان غیر دولتی برای تشــکیل بانک

خود را دارند ولی نکته بســیار مهم اقدامات بعد

اطالعاتی از شرکت های فعال در زمینه ساخت،

از همایش و اجرایی نمودن توافقات و ایده هایی

خدمات مهندسی  -مشاوره ای و نیز رتبه بندی

است که طی برگزاری این همایش مطرح خواهند

آن ها با معیار مستند و یکسان مطمئناً به توسعه

شد.

گفتگو با دکتر بهروز عسگریان ،عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نبود اطالعات منسجم در صنایع فراساحل

عضو هیأت علمی دانشــکده عمران دانشــگاه

پس از آن یک دوره مطالعاتی را در دانشگاه برکلی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوســی گفت :یکی

کالیفرنیا و دوره دکترای خود را در رشته مهندسی

در شرایط موجود کشور چگونه ارزیابی می
نمایید؟

از نقاط ضعف کشــور در خیلی از زمینه ها ،نبود

سازه دانشــگاه تربیت مدرس گذراندند .ایشان

آنچه مســلم اســت برگــزاری همایــش های

اطالعات به صورت منسجم می باشد .این مسئله

از ســال  81تاکنون عضو هیئت علمی دانشکده

بخصوص در صنایع فراساحل مشهود است.

عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر بهروز عســگریان دوران کارشناسی خود را

در گروه مهندســی زلزله ،از محققان برجسته و

در رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه

پژوهشگر و اســتاد برتر این دانشگاه می باشند.

نصیرالدین طوســی ،کارشناسی ارشد خود را در

حاصل گفتگو با ایشان را در ادامه می خوانید.

رشــته مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف و
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 با توجــه به تجربه جنابعالــی در حوزهفراســاحل همایش ،برگزاری این رویداد را

معتبرعلمی از جمله همایش پیش رو ،در جهت
رشد و ارتقاء وضعیت گرایش مربوطه می باشد.
همایش فراساحل نیز با گرد هم آمدن متخصصین
صنعت و دانشگاه برای ارتقاء حوزه فراساحل مفید
می باشد.
 به نظر جنابعالی مجموعه صنایع فراساحلکشــور هم از بعد علمی و هم بعد اجرایی
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استفاده گردد.

 رابطه دانشگاه و صنعت را درحوزه فراساحل چگونه ارزیابی
می نمایید؟

خوشبختانه در بعد علمی در گرایش
های فراســاحل قــدم های خوبی
برداشته شــده و پیشرفت خوبی
چقدر پیشرفت داشته و از نظر انتقال فناوری
و استاندارد سازی چگونه بوده است؟

صنایع فراساحل کشور در طول  25سال گذشته
که طراحی مهندسی ،ساخت و نصب اولین پروژه
های دریایی به متخصصین ایرانی محول گردید،
رشد چشمگیری داشته است .شاید در آن مقطع
نادانسته های بسیاری در پروژه های دریائی وجود
داشت و متخصصین این رشته صرفا در دانشگاه
ها و آن هم به لحاظ تعداد افراد متخصص ،انگشت
شمار بودند .با هدایت ،راهنمایی و سرپرستی این
متخصصین و نیز مهندســین بــا تجربه که در

حاصل گردیده اســت .متاســفانه

طراحی ،ســاخت و نصب کلیه قسمت ها توسط
متخصصین ایرانی انجــام گردید .حتی طراحی
پایه بعضی از قسمت ها توسط متخصصین ایرانی
انجام گرفت .این نشــانگر رشــد و پیشرفت این
صنعت در کشور می باشد.

 صنایع فراساحل در سالهای اخیر تجرب ههای تازه و رکوردهای بی نظیری داشــته
است ،این روند را چگونه باید ادامه داد؟

ارتباط خوبی بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد.

بسیاری از میادین نفت و گاز کشور نیازمند توسعه

به نظر می رسد صنعت می باید از پتانسیل موجود

می باشد .همچنین بیشتر میادین موجود نیز می

در دانشگاه ها بهتر بهره گیرد .بسیاری از مسائل

باید تحت مدیریت یکپارچگی قرار گیرد .همچنین

و مبانی طراحی که در کارهای مهندسی با الهام

با ایجاد زیرســاخت مناسب و مهیا شدن شرایط

از اســتاندارد های خارجی مورد استفاده صنعت

می توان به ارائه و صدور خدمات مهندســی در

قرار می گیرد ،قابل حل و ارائه توســط دانشگاه

این زمینه پرداخت .قیمت خدمات مهندسی در

ها می باشد .البته به صورت محدود پروژه هایی

کشور در مقایسه با قیمت های عرف شرکت های

به دانشگاه ها واگذار گردیده است و نتایج بسیار

بین المللی بســیار پایین می باشد .بدیهی است

مطلوبی نیز بدست آمده است .از جمله می توان

با مهیا شــدن شرایط مناسب ،می توان خدمات

به پروژه پیش بینی امواج دریا در منطقه خلیج

مناسبی و با کیفیتی را ارائه و شرایط مناسبی را

عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برای مهندسین این گرایش فراهم نمود.
 نبود بانک اطالعاتی فراساحلی کشور دراین حوزه احساس می شود ،نظر شما در این
خصوص چیست؟

استفاده از این پتانسیل دانشگاه ها توسط صنعت،

یکی از نقاط ضعف کشور در خیلی از زمینه ها،

می تواند هم به نفع صنعت و هم به نفع دانشگاه

نبود اطالعات به صورت منســجم می باشد .این

باشد.
 نظر جنابعالی در خصــوص اجرای  4فازجدید توسعه یافته که با حضور مهندسان
و متخصصان داخلی افتتاح شــده اســت
چیست؟

مســئله بخصوص در صنایع فراساحل مشهود

اطالعات ،نقشــه ها و مشخصات فنی مورد نیاز

وقتی فازهای اولیه این پروژه در سال  73تعریف

در دســترس نمی باشد .پیشــنهاد می گردد،

فراساحل هنوز نیم نگاهی به شرکت ها و مجموعه

گردید ،طرح آن توسط شرکت های بین المللی

اطالعات پروژه های دریائی از جمله نقشــه های

ارائه گردید و شــاید ســهم متخصصین ایرانی

های خارجی ،آن هم در زمانی که کشور را تحریم

چون ســاخت ،گزارش بازرسی ها ،گزارش های

محدود به ساخت و نصب تعدادی از جاکت ها ،پل

خاک ،نقشــه ها و اطالعات فنی ســایر گرایش

نموده اند و شرکت های بین المللی حاضر نیستند

ها و عرشه ها و آن هم با همکاری شرکت خارجی

های مهندسی از جمله فرایند ،برق ،ابزار دقیق،

برای ما کار کنند ،دارند .امید است شرایط به گونه

محدود گردید .این در حالیســت که در اجرای

تجهیزات ،لوله کشی ،تاسیسات ،ایمنی ،معماری

ای فراهم گردد تا بتوان از این پتانســیل عظیم

فازهای جدید توسعه یافته ،فقط خرید درصدی

و مخابرات در بانک های داده گرد هم آمده تا در

کشور و نیروی انسانی فعال در جهت رشد کشور

از تجهیزات از خارج از کشــور انجام و در نهایت

پروژه های آتی بتواند مورد استفاده قرار گیرد.

زمینــه های پروژه های صنعتــی دارای تجارب
ارزشمندی بودند ،پیشرفت خوبی در این زمینه
حاصــل گردید ،به گونه ایکه امروزه بدون نیاز به
خارج از کشــور ،امکان اجرای پروژه های دریائی
در داخل کشور مهیا می باشد .همچنین با توجه
به تربیت نیروهای کارآمد در دانشگاه هایی که در
این گرایش ها فعال شدند و نیز تجربه عملی این
دانش آموختگان در پروژه های مهندسی ،امکان
صادرات خدمات مهندسی در شرکت های دارای
تجربه فراهم می باشد .این در حالیست که صنعت

فارس اشاره نمود که توسط دانشکده مهندسی
برای سازمان بنادر و کشتیرانی انجام شده است.

است .در بســیاری از پروژه هایی که برای ادامه
بهره برداری میادین مورد مطالعه قرار می گیرد،
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گفتگو با دکتر حمید احمدی ،عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز

ضعیف بودن انتقال فناوری و استانداردسازی در حوزه فراساحل
گفتگویی که با ایشــان به عمل
آمد از نظرتان می گذرد.
 با توجه به تجربه جنابعالیدر حوزه فراساحل همایش
پیش رو را در شرایط موجود
کشــور چگونه ارزیابی می
نمایید؟

و تجربیاتی که از شرکت در چندین دوره قبلی

توجه بوده ولی در حد نیازهای کشور نبوده و

از نظر انتقال فناوری و استانداردسازی نسبتاً

بهبود ارتباط بین پژوهشگران این حوزه و چه

حمید احمدی از پژوهشگران جوان و برجسته

دانشگاه تاثیر بسزایی دارد.
 بــه نظر جنابعالــی مجموعه صنایعفراساحل کشور هم از بعد علمی و هم
بعد اجرایی چقدر پیشرفت داشته و از
نظر انتقال فناوری و استانداردســازی
چگونه بوده است؟

کشور در حوزه ســازه های فراساحلی و عضو

هیئت علمی دانشــکده عمران دانشگاه تبریز
هســتند .دوران کارشناسی ،کارشناسی ارشد

و همچنین دکتری خود را در دانشــگاه تبریز
در رشــته مهندســی عمران با گرایش سازه

های دریایی گذراندند و هم اکنون از اســاتید
نمونه دانشکده عمران دانشگاه تبریز هستند.

ضعیف عمل شده است.
 رابطه دانشــگاه و صنعت را در حوزهفراساحل چگونه ارزیابی می نمایید؟ در
بعد علمی چه وضعیتی داریم؟

مطلوب تر است؛ هرچند جا دارد هر دو طرف

همایش به دست آورده ام ،می توانم بگویم که
مسلماً مفید خواهد بود؛ چه به لحاظ علمی و

ضعیف عمل شده است.

از نظر انتقال فناوری و استانداردسازی نسبتاً

بــا توجه بــه شــناختی که از

عضو هیئت علمی دانشــکده عمران دانشگاه

بایستی به میزان زیادی بهبود یابد و همچنین

بایستی به میزان زیادی بهبود یابد و همچنین

رابطه دانشگاه و صنعت در حوزه فراساحل ،در

برگزارکنندگان این همایش دارم

تبریز گفت :پیشرفت های اجرایی گرچه درخور

توجه بوده ولی در حد نیازهای کشور نبوده و

بــه لحاظ ایجاد رابطه کارآمدتر بین صنعت و

میزان پیشرفت علمی بسیار قابل توجه بوده
اســت .پیشــرفت های اجرایی گرچه درخور

مقایسه با سایر شاخه های مهندسی به مراتب
در این خصوص برنامه ریزی و تالش بیشتری

داشته باشند.
 نبود بانک اطالعاتی فراساحلی کشوردر این حوزه احساس می شود ،نظر شما
در این خصوص چیست؟

وجود یک بانــک اطالعاتی جامع درخصوص
صنایع و فناوری های فراساحل ضروری است.

در این خصوص شــایان ذکر است که اعضای

هیأت علمی و دانشجویان مقاطع کارشناسی
ارشد و دکتری رشته مهندسی عمران گرایش
سازه های دریایی دانشگاه تبریز آمادگی دارند

در تهیه این بانک اطالعاتی همکاری کنند.

گام بلند سازندگان ایرانی برای تحقق رویای خاموش شدن مشعلها در خلیج فارس

ج جداسازی پروپان از گازهای شیرین شده به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات پروژه  NGLخارگ در  55روز که یک رکورد جدید محسوب
بر 
میشود ساخته و به منطقه عملیاتی خارگ حمل شد.

در ســال رونق تولید با حمایت شرکت نفت
ت های داخلی برج
فالت قاره ایران از شــرک 
جداســازی پروپان از گازهای شــیرین شده
به عنوان یکــی از مهمترین تجهیزات پروژه
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 NGLخارگ توسط شــرکت رآکتورسازی
اهواز ســاخته و روز شــنبه  ۷اردیبهشت به
منطقــه عملیاتــی خارگ حمل شــد .برج
جداسازی پروپان از گازهای شیرین شده در
کمترین زمان ممکن و در  ۵۵روز از ســوی
این شرکت داخلی ساخته شده که به نوعی
رکورد محســوب میشود .از مزیتهای این
طرح مــیتوان به صرفهجویــی ارزی قابل
توجه ساخت این بر ج ها در کشور اشاره کرد
به طوری که نسبت به نمونه مشابه خارجی
 ۴۰درصد ارزانتر بوده و کیفیت آن از کاالی

خارجی باالتر است .همچنین برای نخستین

بار در ایران طراحی ،مهندسی ،اجرا و ساخت
این برج توسط یک شرکت ایرانی انجام شده
است .گفتنی است ،عملیات اجرایی ساخت
تجهیزات مورد نیاز پــروژه  NGLخارگ در
راســتای طرح جلوگیری پایدار از سوزاندن
گازهای همراه نفت ،ســال گذشته با حضور
مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران در
شرکت رآکتورسازی اهواز آغاز شده بود.

Marine Engineering
گفتگو با دکتر علی نخعی،عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

انجام تحقیقات غیر هدفمند بخاطر نبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه
عضــو هیئــت
علمی دانشکده
مهندسی شیمی
دانشــگاه تهران
گفــت :ارتبــاط
صنعت و دانشگاه
چندان مناســب
نیست ،اگرچه از
برخی از زمین ه های دیگر مهندسی بهتر است.
از لحاظ علمی در جایگاه مطلوبی نیســتیم و
بســیاری از تحقیقات ما غیرهدفمند است و
همچنین امکانات آزمایشگاهی بسیار کم است.
علی نخعی از اســاتید جوان و برجسته حوزه
فراســاحل فارغ التحصیل دکترای مهندسی
فراســاحل از دانشگاه  Texas A&Mآمریکا و
کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
می باشند .ایشان از سال  ١٣٨٩هیئت علمی
دانشــکده مهندسی شیمی دانشــگاه تهران،
همچنین مدت  ۳سال مسئول گروه حفاری
انستیتو مهندسی نفت و رییس کمیته راهبردی
حفاری و بهره برداری منابع زیرزمینی معاونت
پژوهشی دانشگاه تهران بوده اند .حاصل گفتگو
با ایشان را در ادامه می خوانید.
 با توجــه به تجربه جنابعالــی در حوزهفراســاحل همایش پیش رو را در شرایط

موجود کشور چگونه ارزیابی می نمایید؟

بسیار خوب است .با توجه به شرایط ویژه کشور
ن رفت از
از لحاظ اقتصادی ،یکی از راه های برو 
رکود و کاهش رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری
در بخش صنعتی و پژوهشی صنایع زیربنایی
و اســتراتژیک مثل صنایع دریایی است .البته
بایــد بســتری فراهم کرد که ایــن همایش،
یک فراینــد دائمی ارتباط صنایع با یکدیگر و
بخش آکادمیک داخل و خارج از کشور باشد
و فعالیت آن تنها بــه زمان برگزاری همایش
اکتفا نشود .به عنوان مثال ،دبیرخانه همایش
 OTCدر آمریکا در طول سال اقدام به برگزاری
جلسات متعددی میکند و ارتباط دائمی بین
متخصصان و کارشناسان برقرار میکند.
 رابطه دانشــگاه و صنعت را در حوزهفراساحل چگونه ارزیابی می نمایید؟ در
بعد علمی چه وضعیتی داریم؟
ارتباط صنعت و دانشگاه چندان مناسب نیست،
اگرچه از برخی از زمینههای دیگر مهندسی
بهتر است .از لحاظ علمی در جایگاه مطلوبی
نیستیم و بسیاری از تحقیقات ما غیرهدفمند
است و امکانات آزمایشگاهی بسیار کم است.
 به نظر جنابعالــی مهمترین چالش ونیاز در صنعت فراساحل برای طرح در
هشــتمین همایش بین المللی صنایع

فراساحل چیست؟
مباحث میانرشتهای بین صنعت نفت و صنایع
دریایی
 محورهای همایش را چگونه می بینیدو آیا این همایش کمکی به جبران عقب
ماندگی ها در حوزه فراساحل می کند؟
احتیــاج به اصــاح دارد .محورهای همایش
فقط تاکید روی بخش «ســازههای دریایی»
در صنایــع فراســاحل دارد .اصــا به بخش
«صنایع باالدستی نفت» که اصلیترین بخش
همایشهای فراساحل در دنیا است پرداخته
نشده اســت .بخش «انرژیهای تجدیدپذیر»
گرچه بسیار مهم است ولی برای کشور ما در
درجه دوم اهمیت قرار دارد .محورهایی که به
نظر من باید در همایشهای بعدی به آنها نیز
پرداخته شوند:
 oلجستیک دریایی و زنجیره تامین
 oآلودگیهای دریایی
 oبرچیدن سازههای دریایی
 oاکتشاف مخازن دریایی
 oحفاری ،بهرهبــرداری و تعمیرات چاههای
دریایی
 oتکنولوژیهای جدید
 oمهندسی آب عمیق و ژرفاب
()Subsea engineering

کاهش زمان انتظار کشتی ها در دستور کار بنادر  /سامانه  GISمبنای تصمیم گیریهای مدیران

مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی در
نشست شورای مدیران این سازمان با اشاره به
فعال شدن سامانه اطالعات مکانی سواحل و
بنادر ، GISتاکید کرد :امروزه مدیریت حرفه
ای برای تصمی م گیری دقیق نیازمند اطالعات
به روز و ابزار مناسب است و بر همین اساس،
سامانه اطالعات مکانی ســواحل و بنادر می

تواند ابزار و مبنای مناسبی برای تصمی م گیری
مدیران سازمان بنادر و دریانوردی و فعاالن این
حوزه باشــد .محمد راستاد با تاکید بر مسئله
به روز رسانی این سامانه اظهار داشت :به روز
رسانی سامانه  GISدر زمینه های مختلف به
مکانیزم مشخص و فرایند محور نیاز دارد .راستاد
افزود :سامانه اطالعات مکانی سواحل و بنادر
این امکان را فراهم می کند تا به لحظه بتوانیم
وضعیت ترافیک کاال و کشتی را در اسکله ها
رصد کنیم .معاون وزیر راه و شهرســازی در
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ترافیک
نسبتا باال کشتی ها در بنادر شهید رجایی ،امام
خمینی (ره) و امیرآباد ،تصریح کرد :همه بنادر

به ویژه سه بندر یاد شده باید استفاده از همه
ابزار ها و مکانیزم های عملیاتی و نرم افزاری "

ارتقای سطح کیفیت خدمات" و "کاهش زمان
انتظار کشــتی ها" را در دستور کار خود قرار
دهند .مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی
تاکید کرد :بنادر شهید رجایی ،امام خمینی و
امیرآباد که عمده کاالهای اساسی در این بنادر
تخلیه می شود ،باید با مکانیزم مشخص ،زمان
انتظار کشــتی ها و میزان دموراژ را به حداقل
ممکن کاهش دهند.
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Marine Engineering

بررسی استراتژیهای نوین برای کسبو کار شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی
ت ها در
در نشست بررسی استراتژیهای نوین برای کسب و کار شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی ،بر فعالیت این شرک 
ن های نفت و گاز کشور تاکید شد.
قالب کنسرسیوم به منظور ایفای نقشی موثر و فعال در توسعه میدا 
در نشست بررســی استراتژیهای نوین برای
کسب و کار شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی
روز جمعه ( ۱۳اردیبهشت ماه) برگزار شد و در
جریان آن ،نمایندگان شــرکت های  E&Pبه
بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح
های معاونت مهندســی ،پژوهــش و فناوری
وزارت نفت در این نشســت ،با اشاره به پایان
مدت گواهینامه سه ساله شرکتهای صاحب
صالحیت برای فعالیت در قالب E&P
در خردادماه امســال ،گفت :بررسیها
برای ارزیابی مجدد این شــرکتها از
اواخر سال گذشــته آغاز شد؛ برآوردها
و ارزیابیهــای مــا نشــان میدهــد
اگر میخواســتیم حداقــل معیارها و
انتظارات را کمی نسبت به زمان صدور
گواهی افزایش دهیــم ،قاعدتا تعدادی
از شــرکتها از ایــن فهرســت حذف
میشــدند .امید شــاکری افزود :با این
وجود با نظر مثبت وزیر نفت ،مقرر شد با توجه
به شرایط تحریمی کنونی کشور ،گواهی تمام
 ١٧شــرکت به مدت یک سال یعنی تا خرداد
ماه سال تمدید شود تا امکان بهرهمندی بیشتر
از ظرفیت و توان داخلی کشور فراهم باشد.
دغدغه اصلی ما تامین مالی پروژههاست
در ادامه این نشست ،معاون توسعه و مهندسی
شرکت ملی نفت ایران گفت :از مجموع حدود
 ١١٠تفاهمنامــه مطالعاتی میادین نفت و گاز
که پس از برجام امضا شــد ٩٠ ،درصد نتایج
مطالعاتــی به شــرکت ملی نفت ایــران ارائه
و تاکنــون چهار قرارداد در قالــب  IPCبرای
هشــت میدان نفتی و گازی امضا شده است.
رضــا دهقان با بیان اینکه در شــرایط کنونی
کشور ،برنامه امضای چند قرارداد توسعهای را
با شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی در دستور
کار قرار دادهایــم ،ادامه داد :توان تامین مالی،
مدیریت پروژه ،مهندسی مخزن و توان تولید و
بهرهبرداری ،معیارهای نفت در واگذاری میادین
به شرکتهای  E&Pاست ،اما مهمترین دغدغه
ما تامین منابع مالی اســت .بهترین تیم کاری

نیز بدون توان تامین مالی نمیتواند در شرایط
کنونی راهگشا باشد .دهقان با بیان این که وزیر
نفت در نخستین روز کاری سال جدید تاکید
کرد که امسال باید تمام میادین مشترک کشور
تعیین تکلیف شوند ،عنوان کرد :از سال گذشته
با اتــکا به نتایج مطالعات حاصل از تفاهمنامه
های منعقد شده با شرکت های ایرانی ،برنامه
ریزی برای واگذاری توسعه تعدادی از میادین
به شرکتهای اکتشــاف و تولید ایرانی قوت
گرفت و این رویکرد با جدیت دنبال می شود.

وی افزود :پیشــنهاد ما تشکیل کنسرسیومی
از شــرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی است تا
بتوانند هم در تامین مالی و هم اجرای پروژهها
عملکرد بهتری داشته باشند.
پیشنهاد تاسیس صندوق بیمه شرکتهای
 E&Pایرانی
رئیس مجمع شــرکتهای اکتشــاف و تولید
ایرانــی ،در ادامه این نشســت به بیان چالش
های اصلی گریبانگیر این شــرکتها پرداخت
و گفت :بوروکراســی موجود و نیــاز به عبور
از مراحــل متعدد که تنفیذ و اجرایی شــدن
قراردادها را زمانبر میکند ،یکی از چالشهای
اصلی ماســت و برخی از این مراحل خارج از
بدنه وزارت نفت اســت .مهدی میرمعزی عدم
وجود سازوکارهای تامین مالی داخلی متناسب
بــا قراردادها را چالش دیگــری در این حوزه
خواند و با بیان اینکه بانکها با در نظر گرفتن
ریسک قراردادهای باالدستی ،از ارائه تسهیالت
خودداری میکنند ،ادامه داد :ایجاد و راهاندازی
صندوق بیمه برای شرکتهای اکتشاف و تولید
ایرانی میتواند در تضمین ریســک و ترغیب
بانکها و موسسات مالی موثر باشد .میرمعزی

گفت :تقاضای ما این است که شرکت ملی نفت
ایران ،میدانهای کوچک و متوسط که توسعه
آنها به سرمایه کالن و فناوری پیشرفتهای نیاز
ندارد ،به شــرکتهای  E&Pبســپارند و این
شرکتها نیز میتوانند با تشکیل کنسرسیوم،
در توسعه میادین نفت و گاز کشور ورود کنند.
تا شرکتهای خصوصی بزرگ نشوند ،کشور
بزرگنمیشود
بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی
نفت ایران ،این موضوع از سوی نمایندگان
دیگر شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی
نیز مورد اشــاره قرار گرفت و آنها در این
نشست تاکید کردند که با توجه به ابعاد
کالن قراردادهای باالدســتی که ناگزیر
باعث شده تصمیم گیریها و فرایندهای
کاری به مجموعــه وزارت نفت محدود
نباشد ،الزم است پشــتیبانی از فعالیت
شــرکتهای ایرانی و پیشــبرد اهداف
توسعهای با همراهی دیگر نهادها دنبال شود.
حجت االسالم محمدحســن ابوترابی فرد نیز
که در این نشســت حضور داشت ،با شنیدن
دیدگاههای نمایندگان شرکتها ،برای برگزاری
جلساتی با حضور رئیس مجلس و در صورت نیاز
مقامات دیگری کشور قول مساعد داد و تاکید
کرد :از شــرکتهای  E&Pایرانی میخواهم با
تشکیل کنسرسیوم ،مسیر را برای ورودشان به
قراردادهای توسعهای نفت و گاز هموار کنند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه تشکیل
کنسرسیوم یعنی جهش تامین مالی ،جهش
دانش فنی و کاهش ریسکپذیری ،ادامه داد:
تا شرکتهای خصوصی بزرگ نشوند ،کشور
بزرگ نخواهد شد .ابوترابی فرد ،مشکل اصلی
صنعت نفت را مدیریــت پروژه خواند و تاکید
کرد :باید شــرکتهای ایرانــی در این زمینه
نیز توانمند شــوند و ارتقا یابند .وی با اشاره به
برگزاری منظم نشستهای شرکتهای E&P
ایرانی ،از ایــن رویکرد صنعت نفت که بیانگر
حاکمیــت فرهنگ مباحثــه ،گفتوگو و کار
جمعی در این صنعت است قدردانی کرد.
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ت ها برای تعمیر نیروگا ه های بادی دریایی
استفاده از ربا 

ت ها برای تعمیر نیروگا ه های بادی دریایی استفاده کنند.
پژوهشگران انگلیسی قصد دارند در یک پروژه جدید ،از ربا 

شاید به زودی خدمه کشتیها که کار بازرسی
و تعمیر "نیروگاه بــادی دریایی"(Offshore
 )wind powerرا انجام میدهند ،کار خود را
به نخستین گروه کام ً
ال رباتیک جهان بسپارند.
پژوهشگران انگلیسی قصد دارند در پروژهای
موســوم به " "MIMReeو با صرف بودجهای
بــه مبلغ چهار میلیون پونــد ،گروهی خدمه
رباتیک و خــودکار را ابداع و بررســی کنند.
این پروژه ،کشــتی بدون سرنشــین ،پهپاد و
رباتهای خزنده را شــامل میشود .نیروگاه
بادی دریایی ،به مجموعــهای از توربینهای
بادی گفته میشود که برای تولید برق ،در دریا

قرار گرفتهاند .انتظار
مــیرود که بــا این
پــروژه ،در بلندمدت
حــدود  ۲۶میلیون
پوند در تعمیر نیروگاه
بــادی دریایی صرفه
جویی شود.
بازرســی و ترمیــم
پــره هــای توربین
بادی ،معموالً توسط
متخصصان انســان
انجــام میشــود که
در شــرایط بســیار
ی کنند .بازرسیها نیز هنگامی
دشــوار کار م 
صــورت میگیرند که شــرایط آب و هوایی،
مالیم باشد .متخصصان مجبور هستند برای
بررســی پره ها ،آنها را پایین بیاورند اما برای
ایــن کار باید توربینها را خاموش کنند .این
کار ،هزینه باالیی برای صنعت به همراه دارد
زیرا توربینها طی زمان بررســی نمیتوانند
برق تولید کنند .استفاده روزانه از کشتی نیز
بسیار پرهزینه است .سرنشینان رباتیک ،یک
پهپاد را شامل میشود که توسط پژوهشگران
"دانشگاه بریســتول"( )UoBانگلستان ابداع
شــده و یک ربات خزنده شــش پا موســوم

بــه "بلیدبــاگ"( )BladeBUGکه ابداع یک
کارآفرین است.
در این پروژه ،یک سیستم برای حمل و نقل،
اســتقرار و بازیابی ربات خزنده وجود دارد که
د ر "دانشگاه منچستر"(�University of Man
 )chesterانگلستان ابداع شده و یک سیستم
هوش مصنوعی که در "رویال هالووی ،دانشگاه
لندن"( )RHULابداع شده و به خدمه انسان
امکان میدهد داده های  MIMReeرا تحلیل
کنند .این کشــتی میتواند مسیر خود را به
صورت خودکار و ایمن به ســوی توربینهای
بادی پیدا کند و سپس ،بازرسی را با کمک یک
دوربین مخصوص انجام دهد .این دوربین که
محصول شــرکت فرانسوی "تالس"()Thales
است ،میتواند پرهها را هنگام چرخش توربین
و تولید الکتریســیته بررســی کند .پهپاد نیز
هنگام بررســی پره ها میتوانــد داده های
تصویری دقیقی ارائه دهد و سپس به کشتی
بازگــردد تا ربات خزنده را بــردارد و روی پره
توربین بگذارد .پژوهشــگران انتظار دارند که
رباتها بتوانند بازرســی را به شکل پیشرفته
تری انجام دهند و امکان تصویربرداری واضح را
فراهم کنند .این پروژه میتواند سطح پیشرفته
ت ها باشد
ای از ارتباط و کار گروهی میان ربا 
که پیش از این هرگز وجود نداشت.

لوداوت ( )load Outجکت سکوی گازی دلتا در ایزوایکو

مدیر عامل شرکت مبین ســازه گستر (تابع
ایزوایکو) از انجام عملیات لود اوت جکت سه
پایه ســکوی گازی دلتا فاز  14پارس جنوبی
خبــر داد و افزود :وزن تقریبی این ســازه در
حدود  505تن و طول آن  77.813متر است.
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بابک عباس پور با بیان اینکه عملیات
لــود اوت این ســازه ی فلزی کامال
به دســت متخصصان داخلی انجام
شده اســت ،افزود :پس از عملیات
پایل کوبی و نصب جکت ســه پایه
 fsp14dدر دریا ســازه ی فلر روی
آن قــرار خواهد گرفــت .عباس پور
با بیان اینکه فلر تیب همان مشعل
فلر اســت ،گفت :فلر تیب بــر روی فلر نصب
و جهت ســوزاندن گازهای حاصــل از shut
 downسکو استفاده می شود .گفتنی است،
جابه جایی ســازه های غــول پیکر نفتی که

وزن آن هــا بالغ بر  3500تن اســت پیش از

این در انحصار شرکت ماموت هلند بود؛ پس
از تحریم ها در ســال های  91و  92و سر باز

زدن این شرکت از انجام تعهداتش متخصصان

توانمد داخلی در شرکت مجتمع کشتی سازی
و صنایع فراســاحل ایــران (ایزوایکو) دانش
جابجایی این سازه ها را بومی سازی نموده و

هم اکنون تمامی عملیات جابجایی در کشور و
به دست متخصصان بومی انجام می شود .الزم

به ذکر است ،عملیات انتقال سازه های نفتی از

خشکی به دریا را لود اوت گویند.

Marine Engineering

معرفی  ۱۴بلوک اکتشافی به شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید

در بیست و یکمین نشست مجمع شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی  ۱۴بلوک اکتشافی و مدل مالی و قراردادی آن معرفی شد.
مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران ،در
بیســت و یکمین نشست مجمع شرکت های
ایرانی اکتشاف و تولید که در سالن کنفرانس
این مدیریت روز گذشــته برگزار شــد ،هدف
از برگزاری این نشســت را معرفی بلوک های
اکتشــافی و مدل مالی و قراردادی آنها اعالم
کرد و گفت :نخستین طرح مطالعاتی توسعه
میــدان های نفت و گاز که به شــرکت های
خصوصی واگذار شــد با چالش هایی رو به رو
بــود اما امروز این این شــرکت ها به حدی از
توان و تخصص رســیده انــد که تحت عنوان
 E&Pمی توانند توســعه میادیــن را صفر تا
 ۱۰۰انجام دهند .ســید صالح هندی با اشاره
به برنامه و سیاســتگذاری شرکت ملی نفت
ایران مبنی بر واگذاری بلوک های اکتشــافی
بــه بخش خصوصی ،گفت :پیش از این بلوک
های اکتشافی به شرکت های خارجی واگذار
شده اما این برای نخستین بار است که شرکت
هــای ایرانی بــه این حــوزه ورود می کنند.
هندی ادامه داد :پیــش از این برای واگذاری
 ۱۴بلوک اکتشــافی به شرکت های خارجی،
ســه دور مناقصه انجام شد ،تاکنون نیز بیش
از یک میلیارد دالر جذب سرمایه محقق شده
و برخی بلوک ها به کشــف ذخایر نفت و گاز
تجاری منتج شده است .وی با اشاره به ریسک
باالی بلوک های اکتشافی و تنوع شرکت های
 ،E&Pپیشنهاد کرد که شرکت های اکتشاف
و تولید ایرانی در قالب کنسرســیوم عملیات
اکتشــاف این بلوک ها را انجام دهند .این امر
ضمن تجمیع و تکمیل توانمندی ها ،مشارکت
در ریسک را هم به همراه دارد .هندی از تالش
برای واگذاری بلوک های اکتشافی با ریسک
کمتر به شرکت های ایرانی خبر داد و گفت :در
این خصوص برای یک بلوک تفاهمنامه انجام
مطالعات اکتشافی امضا شده و در حال انجام
است .وی افزود :شرکت های اکتشاف و تولید
ایرانی می توانند شریک خارجی داشته باشند
اما طرف قرارداد ما شرکت های ایرانی هستند.
هندی گفت :در صورتی که شرکت های ایرانی
با اجرای عملیات اکتشــاف و توصیف متوجه
شوند که میدان اقتصادی نیست ،طبق قرارداد

هیچ هزینه ای بازپرداخت نمی شود اما ما به
دنبال دریافت مجوزی هستیم که در صورت
اقتصادی نبودن یــک بلوک ،بلوک دیگری را
به شرکت های ایرانی واگذار کنیم .اگر بلوک
دوم تجاری و اقتصادی تشــخیص داده شد،
هزینه های مربوط به بلوک اول هم بازپرداخت
می شود .رضا دهقان ،معاون امور مهندسی و
توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز
با اشــاره به واگذاری بلوک های اکتشافی به
شرکت های داخلی برای نخستین بار ،گفت:
این ایده بسیار خوبی است به ویژه در شرایط
خاص حاضر ،به نوعی تبدیل تهدید به فرصت
قلمداد می شود.
معرفی ۱۴بلوک اکتشافی و شرح کار عملیات
اکتشاف
معاون بلوک های اکتشــافی و مشارکت های
خارجی مدیریت اکتشاف ،بلوک های اکتشافی
مغان ،کویر ،سرخس ،دوســتی ،راز ،تیماب،
ذهــاب ،آبادان ،تودج ،پارســا ،ماهان ،بامداد،
تایبــاد و سیســتان را از  ۱۴بلوک کاندیدای
واگذاری به شــرکت های ایرانی معرفی کرد و
گفت :از این بلوک ها  ۳بلوک دریایی اســت
که در خلیج فارس واقع شــده و  ۱۱بلوک در
بخش خشکی است .علی اصغر جوالپور افزود:
عالوه بر تعهدات قراردادی ،در صورت کســب
نتیجه مثبت اولیه ،پیمانکار می تواند مبادرت
به اجرای عملیات احتمالی و اختیاری نیز کند.
این مقام مسئول در مورد روند واگذاری بلوک
ها تــا زمان عقد قرارداد ،توضیح داد :مدیریت
اکتشــاف در گام نخست مدارک مورد نیاز که
مجموعه ای از بروشور معرفی بلوک ها ،مدل

قرارداد ،شرایط عمومی واگذاری و  ...است را به
شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید ،ارسال می
کند .جوالپور افزود :در گام بعد ،شرکت های
 E&Pباید اسامی بلوک های مورد نظر خود را
اعالم کنند .بعد از این مرحله جلســات Data
 ،Roomبرگزار و بلــوک های مورد نظر برای
مطالعه بیشــتر تعیین و بسته های اطالعاتی
بلوک ها به متقاضیان تحویل می شــود .پس
از اینکه شــرکت ها پیشنهادهای فنی و مالی
خود را مطرح کردند ،مذاکرات و عقد قرارداد
انجام می شود .با اخذ مصوبات نهایی مورد نیاز،
قرارداد نافذ و عملیات اکتشاف انجام می شود.
تشریح فرآیند قرارداد اکتشاف ،توسعه و
تولید
مدیر ســرمایه گذاری و کسب و کار شرکت
ملی نفت ایران ضمن تشــریح فرآیند قرارداد
اکتشاف ،توسعه و تولید ،گفت :در صورتی که
شرکت های ایرانی با اجرای عملیات اکتشاف و
توصیف متوجه شوند که میدان تجاری نیست،
هیچ هزینه ای بازیرداخت نخواهد شد .اما در
صورت تجاری بودن ،طرف قرارداد باید طرح
توســعه خود را در مدت زمانی تعیین شده،
ارائــه دهد .تالین منصوریــان توضیح داد :در
مرحله بعد ،مذاکرات قراردادی در قالب قرارداد
باالدستی مورد توافق بین طرفین آغاز می شود
در صورتی که طی زمان مشخص شده توافق
حاصل شد ،بازپرداخت هزینه های اکتشاف به
همراه هزینه های توسعه از محل عواید میدان
انجام می شود و در صورت عدم توافق ،هزینه
ها و حق الزحمه اکتشاف از محل منابع داخلی
شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت می شود.
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ج فارس
پایان عملیات سبکسازی قدیمیترین سکوی خلی 
عملیات سبکسازی سکوی بهرگانسر به عنوان قدیمیترین سکوی خلیجفارس با انجام کار تیمی منسجم ،جداسازی
تجهیزات سنگین روی سکوی قدیم از سازه و انتقال آن به مناطق خارگ و بهرگان با موفقیت انجام شد.
رییس ســکوی بهرگانســر با اعالم این خبر
گفــت :عملیات پیچیده و با اهمیت ســبک
سازی ســكوی بهره برداری قدیم بهرگانسر
در یک فرایند مدون ،مطالعه شده و بر اساس
برنام ه های از پیش تعیین شــده ،منطبق بر
استانداردهای باالی ایمنی شركت نفت فالت
قاره ایــران در كمترین زمــان ممكن بدون
هیچگونه حادث ه ای با انجام  4500نفر ساعت
كار در دو شــیفت كاری به پایان رسید .این
عملیات با تالش بیوقفه ،نظارت مســتمر و
حمایــتهای بیدریغ مدیران و مســئوالن
منطقه بهرگان ،همچنین مشاركت همكاران
واحــد بهرهبرداری ،واحدهــای زیر مجموعه
تعمیرات سكوی بهرگانسر و تعمیرات خشكی
و در سایه پشــتیبانی و مراقبت واحد ایمنی،
بهداشت و محیط زیست در سالروز آزادسازی
خرمشهر به انجام رسید .محمد رنجبر گفت :با
توجه به ماهیت مخاطره آمیز این عملیات و بی
سابقه بودن برچیدن درجای كارخانه تاسیسات
بهره برداری نفت در تاسیسات فراساحلی در
حالی كه نیمی از تاسیســات مدنظر در مدار
تولید قرار دارد ،این عملیات برای نخستین بار
توسط نیروی انسانی ،امكانات و همت ایرانی به
ثمر نشست تا همكاران ما در سكوی بهرگانسر
بتوانند ســهم كوچكی از دِین خود به كشور
عزیزمان را ادا نمایند .وی در ادامه به چندین
مورد مهــم این عملیات اشــاره کرد و گفت:
شناسایی و جداسازی همه نقاط مرزی میان
تجهیزات و خطوط لوله در حال بهره برداری
از تجهیــزات و خطوط لوله قابــل برچیدن
www.marinenews.org
www.iraname.com
info@marinenews.org
@marinenews_ir
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سكوی بهرهبرداری قدیم شامل اسپید گذاری
بیش از 20سرلوله و فلنجهای  2تا  18اینچ،
همچنین تخلیه ،شستشــو و پاکسازی همه
ادوات و مسیرهای تولید نفت اعم از سه واحد
تفكیک كننده ،دو واحد برج شــیرینسازی
نفتخام ،ایستگاه تلمبهخانه ،سرشاخ ه های
ورودی نفت به كارخانه ،مســیرهای خروجی
نفت و گاز كارخانه ،اســكرابرهای گاز و واحد
سوخترســانی توربینها ،كلیه خطوط لوله
و شــیرآالت مربوطه انجام شد .به گفته وی،
انجام محاســبات و تهیه برنامــه اجرایی  0تا
 100پروژه از جمله محاســبات وزنی ،تدوین
برنامــه جابجایی بارهای ســنگین و قطعات
و ادوات دور از دســترس با توجه به وضعیت
قرارگیری تجهیزات در نقاط مختلف ســكو،
صــدور پروانــه كارهای مجزای ســرد و گرم
مطابق با دستورالعمل شركت نفت فالت قاره
بر پایه اسناد ارزیابی ریسک و برنامه جابجایی
بارهای حجیم و سنگین و جداسازی ،بارگیری
و انتقال تجهیزات به بارج ماكان  5و شناورهای

پشتیبان و تداركاتی منطقه بهرگان از اقدامات

انجام شــده در این عملیات سخت و پیچیده

بوده است.

گفتنی است ،ســکوی بهرگانسر نخستین و
قدیمیترین سکوی خلیج فارس است که در
سال  1341ساخته شد و نخستین چاه نیز در

همین میدان در سال 1338حفاری شده است.

این سکوی نفتی که در فاصله  56کیلومتری
غرب ســاحل بهرگان قرار دارد ،شــامل یك

ســکوی تولید 7 ،ســکوی اقماری و  9حلقه
چــاه بود كه در ســال  1352در میدان نفتی

بهرگانسر ساخته شــد و پس از پایان جنگ
تحمیلی عملیات بازسازی و توسعه آن صورت
پذیرفت .در ســال  1387با راهاندازی سكوی

جدید بهرگانسر ،سكوی قدیمی از مدار تولید
خارج و در سال  1395عملیات ایمنسازی و
تخلیه ظروف فرایندی انجام شد ،همچنین در
سال  1398نیز تجهیزات فرایندی موجود در

سكوی قدیم برچیده و جمعآوری شد.

Marine Engineering

راهاندازی سامانه بومی باالبری ( )JACKINGدستگاه حفاری دریایی
برای نخستین بار در صنعت حفاری کشور ،سامانه بومی سازی شده باالبری ( )JACKINGدستگاه حفاری دریایی شهید مدرس راه اندازی
شد و در مدار عملیات قرار گرفت.

سامانه بومی سازی شــده باالبری ()JACKING
دســتگاه حفاری دریایی شــهید مدرس ،در
آیینی (سه شنبه  31اردیبهشت ماه) با حضور
سید عبداله موسوی ،مدیرعامل شرکت ملی
حفاری ایــران در آب های ســاحلی جزیره
خارگ راه اندازی شــد و در مدار عملیات قرار
گرفت .در آیین بهره برداری از این دســتاورد
متخصصان و کارشناسان شرکت ملی حفاری
ایران ،مدیرعامل این شــرکت در ســخنانی
این توفیق را در شــرایط تحریم و محدودیت
های ایجاد شده بسیار ارزشمند و قابل تقدیر
دانست .سید عبداله موسوی گفت :این کار در
راســتای خودکفایی ،خوداتکایی ،برنامه های
اقتصاد مقاومتی و تکیــه برتوانمندی داخلی
و در نتیجه هم افزایــی و همگرایی حاصل و
متخصصان شــرکت ملی حفاری ایران نشان
دادنــد که هیچ محدودیتی نمــی تواند روند
توسعه صنعت نفت و صنعت حفاری در ایران
را متوقــف کند .وی با تاکید بر انجام کارها بر
مبنای برنامه ریزی مهندسی ،نگاه بنگاه داری،
توجــه ویژه به مقوله درآمد زایی و دقت عمل
در کنترل هزینه ها افزود :بر اساس محاسبات و
برآورد صورت گرفته ،انجام این بخش بازسازی
دستگاه حفاری شهید مدرس توسط شرکت
ن خارجی دو میلیون یورو هزینه
ها و پیمانکارا 
در برداشــت که با اقدام ارزنده متخصصان و
کارکنان و توصیه اکید در باب استفاده از توان
داخلی سازمان ،در این ارتباط ۱۵میلیارد ریال
هزینه انجام شده است .مدیر عامل شرکت ملی

حفاری ایــران ضمن قدردانی از متخصصان و
کارکنان ســختکوش مدیریت های عملیات،
نگهداری و تعمیرات (نت) ،تدارکات و امور کاال
و ســایر بخش ها که در این زمینه همکاری
و همیاری داشــتند ،اظهار کرد :هم افزایی و
همگرایی موجب رشد و تعالی سازمان ،افزایش
راندمان کار و بهره وری و ایجاد ظرفیت های
جدید در مجموعه می شود .وی با بیان اینکه
فعالیت های شــرکت ملی حفاری در بخش
حفاری چاه های نفت و گاز در دریا به عنوان
یکی از اولویت های عملیاتی ،مورد توجه ویژه
قرار دارد ،گفت :با توجه به گســتردگی حوزه
عملیاتی در آب های خلیج فارس این شرکت
می بایســت توان و ظرفیت های خود را برای
حضور پر رنگ تر در این عرصه بهبود و افزایش
دهد .موسوی با اشاره به بازسازی و راه اندازی
دستگاه حفاری دریایی شهید مدرس و آمادگی
این دکل جهت به کار گیری در یکی از میادین
نفتی در گســتره عملیاتی شرکت نفت فالت
قاره ایران ،گفت :همچنین مقرر است دستگاه
حفاری شهید رجایی که هم اکنون در موقعیت
پارس جنوبی استقرار دارد نیز برای بازسازی و
تعمیرات اساسی (اورهال) به یکی از یاردهای
تعمیراتی منتقل شود .مدیرعامل شرکت ملی
حفاری ایران افزود:حفار مردان سختکوش این
شــرکت در عملیات دریا تاکنون حفر 398
حلقــه چاه نفت و گاز به متــراژ بیش از 656
هزار و  600متر در دریا را در کارنامه دارند که
از این تعداد هفت حلقه اکتشافی 165 ،حلقه

توســعه ای ،یک حلقه توصیفی و  225حلقه
تعمیری تکمیلی بوده اســت .وی اظهار کرد:
مدیریت عملیات حفاری در دریا که از کادری
متخصص و مجرب برخوردار اســت در حدود
چهار دهه گذشته همسو با اجرای پروژه های
مربوط به شــرکت نفت فالت قاره در میدان
های نفتی درود ،فروزان ،سیری و سکوی نفتی
ابــوذر ،حداقل در  6فاز پــارس جنوبی تعداد
 85حلقه چــاه گازی حفاری و تکمیل کرده
است که هم اکنون از سوی شرکت نفت و گاز
پارس در مدار تولید قرار دارد .موسوی گفت:
در بررسی شاخص های آماری عملکرد شرکت
ملــی حفاری در بخش دریــا نیز  144حلقه
چاه شامل  60حلقه توســعه ای و  84حلقه
تعمیری تکمیلی به دســتگاه حفاری شهید
مدرس اختصاص دارد .مدیرعامل شرکت ملی
حفاری ایران ،کار در صنعت راهبردی حفاری
را حساس ،پراسترس و با ریسک باال توصیف
کرد و از تالش بی وقفه کارکنان شرکت در این
بخش که عالوه بر ویژگی های عملیاتی از نظر
شرایط دریا نیز دشواری های مختص به خود
را دارد ،قدردانی کرد.
در ادامه این مراســم همچنین مســئوالن و
کارکنان اقماری دستگاه حفاری شهید مدرس
به بیان دیدگاه ها ،نظرات و پیشنهادهای خود
پرداختند.
براساس این گزارش ،به روز رسانی این سامانه
براســاس طراحــی جدید و مبانی سیســتم
هیدرولیک پس از بررسی های فنی و مهندسی
بــا توجه به ظرفیت ها و امکانات داخلی برای
نخستین بار در کشــور تحقق یافته است .به
همت متخصصان مجرب شرکت ملی حفاری
ایران و طی مدت ســه ماه ،طراحی ،ساخت و
تأمین قطعات و تجهیزات الزم دستگاه حفاری
دریایی شــهید مدرس انجــام و ظرف دو ماه
کارهــای اجرایی و نصــب آن صورت گرفت
و این ســامانه پس از آزمایــش های میدانی
راه اندازی شــد .در طراحی و بومی ســازی
قطعات و تجهیزات که براساس استاندارد کار
در صنعت حفاری صورت پذیرفت ،سیســتم
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هــای خنک کننده ،فرمان کنتــرل و قدرت،
ارتقاء کیفی و نوســازی و بازسازی جک های
اصلی و تعویض اتصاالت با کمترین هزینه و
بدون استفاده از پیمانکاران خارجی و داخلی با
موفقیت کامل اجرا شد .به گفته کارشناسان
در طراحی سیســتم قدیم ،دســتگاه با شش
پمپ هیدرولیک (پاور پک) کار می کرد که در
طراحی جدید به نحوی برنامه ریزی شده که
عملیات باالبری (جکینگ ) با بکارگیری یک
پمپ برای هر پایه امکان پذیر است .همچنین

در سیســتم قدیمی ،درجه حرارت در حین
عملیات افزایش می یافت؛ این در حالی است
که در طراحی جدید با ایجاد سیســتم خنک
کننده ،دمای روغن همواره در حد نرمال باقی
می ماند .در عین حال سیستم باالبری هنگام
باال رفتن در کل دســتگاه حفاری ایجاد ضربه
می کرد که این نقیصه نیز در سیستم جدید
برطرف و جکینگ به صورت نرم و عادی انجام
می شــود .تراز کردن پایه هــا و جا زدن پین
های نگه دارنده از دیگر مواردی است که قبل

از این دشواری هایی در بر داشت و با سختی
انجام می شــد که در سیستم جدید این کار
به آســانی و با صرف کمترین انرژی توســط
کارکنان به ســرانجام می رسد .برخورداری از
خدمات پشتیبانی و دسترسی آسان به تامین
قطعات یدکی در داخل ،مصرف سوخت کمتر،
صرفه جویی قابل توجه درهزینه ها ،استفاده از
توانمندی ها و ظرفیت های موجود کشــور از
مزیت های موفقیت جدید تالشگران شرکت
ملی حفاری ایران به شمار می آید.

عملکرد کمیته صدور مجوز سازه های دریایی در سال ۹۷
مدیرکل مهندسی ســواحل و بنادر در تشریح
"عملکرد کمیته صدور مجوز سازه های دریایی
در سال  "۱۳۹۷گفت :سال گذشته این کمیته
بــا  ۱۴۳فقره موافقت اولیه ،مجوز ســاخت و
مجوز بهره برداری بــرای پروژه های بندری و
دریایی در شمال و جنوب کشور موافقت کرد.
حمید رضا خلیلی افزود :در این راســتا ســال
گذشــته تعداد  ۲۴نوبت جلسه کمیته صدور

مجوز سازه های دریایی برگزار شد و بر اساس
مدارک ارســالی متقاضیان به ســامانه جامع
"مدیریت و نظارت بر سواحل کشور" و بررسی
اکثریت اعضا ،نهایتــاً با صدور و تمدید تعداد
 ۴۲فقره موافقــت اولیه ،صدور و تمدید تعداد
 ۶۷فقره مجوز ساخت و صدور و تمدید تعداد
 ۳۴فقره مجوز بهره برداری موافقت شد .خلیلی
یادآور شــد :بر اســاس بند  ۲۲ماده  ۳آیین

نامه ســازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال

 ۱۳۴۸مجلسین و الحاقیه تبصره مصوب سال
 ۱۳۸۷مجلس شورای اسالمی ،سازمان بنادر و
دریانوردی موظف اســت از ساخت و ساز و یا
بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز

از این سازمان ،از طریق مراجع ذیصالح قانونی

جلوگیری کند.

پایش زیستمحیطی سکوهای دریایی منطقه خارگ
رییــس اداره حفاظت محیط زیســت جزیره

مخلوعی گفت :در این پایش زیست محیطی که

بازدید و بررســی قرار گرفــت .مخلوعی با ابراز

سطح زیست محیطی سکوهای دریایی شرکت

ســازمان حفاظت محیط زیســت انجام شد از

کرد :امیدواریم با افزایش ضریب زیست محیطی

دریایــی فروزان و ابوذر انجــام گرفت .مرتضی

عمل آمد و نقاط ضعف و قوت این سکوها مورد

		
در خلیج فارس باشیم.

خارگ با اعالم این خبر افزود :در راستای ارتقاء

نفت فالت قاره پایش زیست محیطی سکوهای

با همراهی دو نفر از کارشناسان معاونت دریایی

قسمت های مختلف سکوهای دریایی بازدید به

رضایت از وضعیت زیست محیطی سکوها اعالم
این سکوها در آینده شاهد آلودگی های کمتری

نصب و راهاندازی سیستم حفاظت و اعالم حریق سوییچروم چاههای سکوی بالل
رییس ســکوی بالل در مورد اجرای این پروژه
گفت :با توجه به خطرات بالقوه نبود سیســتم
 F&Gاتاق برق یاد شــده کــه کل مجموعه
ســکوی بالل و جان کارکنان ســکو را تهدید
میکرد ،همچنین با توجه به شرایط اقتصادی
کشور و سیاســتهای منطقه الوان مبنی بر
به حداقل رســاندن هزینههــا ،موضوع اتصال
سیســتم  F&Gبه سیستم  DCSتوسط گروه
کنترل و ابزار دقیق سکو مورد بررسی و مطالعه
قرار گرفت .وی افزود :بــا انجام تغییرات الزم
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در برنامه  DCSو عملیات ســختافزاری الزم
با تــاش گروه کنترل و ابزار دقیق ،سیســتم
حفاظــت و اعالم حریق ســوییچروم چاههای
سکوی بالل نصب و راهاندازی شد .به گفته علی
اکبر بحرانی این عملیات توســط گروه کنترل
ابزار دقیــق و با هدایت مهندس مرادی رییس
تعمیرات سکو انجام شده است .در این عملیات
پس از بررسی همه جوانب ،انجام مطالعات چند
ماهه ،اعمال تغییرات الزم در سیستم کنترل و
تغییرات سختافزاری ،سیستم  F&Gبه DCS

سکو متصل شده و پنل محلی نصب شده حذف
گردید .براســاس اعالم روابط عمومی منطقه
الوان ،هزینــه انجام این پروژه طبق اســتعالم
هــا و مناقص ه های انجام گرفته در گذشــته و
با احتســاب قیمت ارز در ســال گذشته بیش
از  200میلیون تومان بود که خوشــبختانه با
همت و تالش دریادالن سکوی بالل این هزینه
صرف ه جویی شــد و پروژه بدون برونسپاری با
شایستگی به پایان رسید.

Marine Engineering

استفاده از فناوری های دیجیتال در ساخت کشتی  /تکنولوژی انقالبی آینده
ی و سرعت بخشیدن به فرآیند طراحی ،ساخت،
ی سازی در آمریکا از فناوری های دیجیتال برای ساخت کشت 
ت کشت 
یک شرک 
تعمیر و نگهداری استفاده می کنند و معتقدند این آینده است و جایی که باید رفت.
مهندســین صنایع کشــتی ســازی صنایع
هانتینگتــون شــهر  Newport Newsدر
ویرجینیــا آمریکا از اســکنرهای لیزر و دیگر
فناوری های دیجیتال برای توسعه طرح های
حمل و نقل هوایــی ،دریایی و زمینی جهت
سرعت بخشیدن به فرآیند طراحی ،ساخت،
تعمیر و نگهــداری آنها اســتفاده می کنند.
کارکنان کارخانه کشــتیســازی Newport
 News Shipbuildingدر حــال حاضر برای
سوار کردن قطعات کشتی ،فضاهای داخل و
دیواره های آن را با کمک لیزر ،اسکن میکنند.
کارکنان با این روش مــیتوانند فرآیندهای
طراحی و ساخت را به صورت دیجیتالی انجام
ی های جدیدتری را به صورت
دهند تا کشــت 
دیجیتالی بســازند و با اطالعاتی که در زمان
طراحی و ساخت در دست دارند زمان تعمیر و
نگهداری را به طور چشمگیری کاهش دهند.
معاون ارشــد این شرکت گفته است :کارهای
بسیاری وجود دارد که می توانیم با داده های
دیجیتال انجام دهیم؛ با این فناوری کارکنان
ت های
ی توانند فرآیند ســاخت را بــا تبل 
م
خــود کنترل کنند آن را تغییر دهند ،هدایت
کنند و حتی شــکل نهایی کشتی را پیش از
ســاخت ببینند .کریس مینر ،افــزوده :آﻳﻨﺪه
ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دیگــر نیاز
نیست نقشــ ه های  ۳۰تا  ۲۰۰صفحهای را
بررسی کنیم ،فناوری های دیجیتال به شرکت
هــا کمک خواهد کرد و کســب و کارها را به
شدت تحت تاثیر قرار داده و متحول می کند.
کریس مینر گفته اســت :همچنین در آینده
ایــن امکان وجود خواهد داشــت که داده ها
ت های سازنده منتقل شوند تا
مستقیماً به ربا 
برای ساخت کشتی مورد استفاده قرار گیرند.
ش های قدیمی طراحی و ساخت
در نتیجه رو 
ش های
کشتی به ســرعت جای خود را به رو 

ش ها ،کار
دیجیتالی خواهند داد که با این رو 
ساخت کشتی نسبت به قبل کارآمدتر و سری 
ع
تر صورت خواهد گرفت .مینر اضافه کرده :می
خواهیم فناوری را اهرمی کنیم برای یاد گیری
و انجام کارهای بهتر ،این آینده است و جایی
اســت که ما باید برویم .با استفاده از اطالعات
دیجیتال کار ساخت کشتی های فوالدی را به
کمک روبات ها انجام دهیم و فناوری دیجیتال
را گسترش داده و در زمین ه های گوناگون بکار
گیریم.
گفتنی است ،این شرکت با وجود قدمت بسیار،
فناوری مورد استفاده خود برای طراحی ،ساخت
ی دهد و در حال
و مونتاژ را به سرعت تغییر م 
ی ها و زیر دریایی ها
حاضر برای ساخت کشت 
ی کند .در
ش های دیجیتال اســتفاده م 
از رو 
دهه های اخیر بســیاری از ناوهای هواپیمابر
معروف مانند اینرپرایس ،کندی ،واشــنگتن،
وینسون و روزولت و بسیاری از زیردریاییهای
اتمی در این شرکت طراحی ،ساخته و بر روی
مدل های دیجیتال نقشه برداری شده اند که
جهت تعمیرات اساسی به حوض خشک این
کارخانه بازمی گردند و کارگران کشتی سازی

اسکن لیزری کامل فضاها و جداره ها را جهت
بازسازی و افزایش طول عمر آنها دارند.
شایان توجه است ،کشتی سازی در این شهر به
سال  1862و جنگ  Ironcladsکه در ساحل
نیوپورت نیــوز رخ داد برمی گردد که انقالبی
در صنعت ساخت کشــتی های مدرن بود و
مسیر تاریخ این شهر را تغییر داد .سرمایه دار و
تاجر ،کالیس پنت هانتینگتون ،موسس صنایع
هانتینگتون در سال  1886در شهر نیوپورتز
نیوز ،شرکت کشتی سازی نیوپورتز نیوز را به
همراه حوض خشــک راه انــدازی کرد که در
واقع زادگاه کشتی سازی مدرن و تولید ناوهای
هواپیمابر و زیردریایی هسته ای به حساب می
آید .همچنین ،هنگامیکه جورج واشنگتن در
اواخــر دهه  1980ریاســت جمهوری ایاالت
متحده آمریکا را بر عهده داشت ،کلیه کشتی
سازان ،مهندســان و کارگران با طراحی های
کاغذی بی پایان به این شــهر هدایت شدند
ل می باشد که کار ساخت
و مدت  ۱۲۰ســا 
کشتی برای نیروی دریایی آمریکا در این شهر
انجام می گردد.
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حل مشکل آب قابل شرب شناورها  /تولید آب شیرین تا روزی  1000لیتر
یک شرکت دانش بنیان برای کمک به مشکل شناورهای دریایی که در سواحل جنوب برای تامین  4الی  10متر مکعب آب
شیرین باید ساعت ها در صف بایستند و بعد از بارگیری نیز با مشکل حفظ تعادل مواجه هستند ،فناوری تولید آب شیرین تا
 1000لیتر در روز بر روی شناورها را بومی کرده است.

انسان ها ،گیاهان و تمام موجودات روی زمین
برای تکمیل چرخه سوخت و سازشان به آب
نیاز دارند ،به همین دلیل از ابتدای حیات بشر
روی زمین تامیــن آب خوراکی برایش نقش
حیاتی داشــته است .این موضوع هنگامی که
انســان ها می خواهند به ســفرهای طوالنی
بروند دارای اهمیت دوچندانی می شــود ،چرا
که اگر تامین آب با مشکل مواجه شود احتمال
به خطر افتادن مسافران هم وجود دارد .برای
ســالیان دراز رویای انســان هایی که به سفر
دریایی مــی رفتند ،این بود کــه بتوانند آب
شــور دریا را برای مصرف خوراکی شان مورد
استفاده قرار دهند ،اما این رویا تا همین اواخر
هم تحقق پیدا نکرد .اما چند وقتی اســت که
این مهم توســط فعاالن صنایع دانش بنیان
دنبال می شــود .شــرکت دانش بنیان "بلند
پروازان پویا" از جمله آنهاســت که در صنعت
آب شــیرین کنی فعال است .مجموعه فوق با
راه اندازی صنایع آب شــیرین کن ()BWD
عــاوه بر اینکه آب دریــا را جهت تامین نیاز
شناورها و قایق ها به آب قابل شرب تبدیل می
کند ،در بخش های تبدیل آب جهت مصرف
کشاورزی و صنعتی هم فعال است .این شرکت
با تالش مستمر  4ســاله در بخش تحقیق و
توسعه ( )R&Dفناوری شیرین کردن آب دریا
را کامال بومی کرده است .مدیر عامل شرکت
بلند پروازان گویا در همین خصوص با اشاره به
اینکه با استفاده از مصرف انرژی کمتر و توان
تولیدی باالتر توانستیم  80درصد آب را تسویه
کنیم ،اعالم کرد :در فرآیند کار دستگاه های
آب شیرین کن که در خشکی کار می کنند،
عالوه بر آب ،نمک هم به عنوان یک محصول
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جنبی تولید می شود .سعید اشکش ادامه داد:
این مجموعه عالوه بر اینکه مجوزهای الزم را
از ســازمان اســتاندارد و وزارت بهداشت اخذ
کرده اســت ،کماکان در اخذ مجوز ســوخت
از شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی با مشکالتی مواجه است .مدیر عامل این
شرکت دانش بنیان تصریح کرد :دستگاه های
آب شــیرین کن دو نوع گازی و گازوئیل سوز
است و برای شناورها باید از دستگاه گازوئیل
سوز استفاده کنیم .اما به دلیل مشکالت مجوز،
تامین سوخت برای دستگاه ها مشکل است.
جلوگیریازمعطلیشناورها

اشکش با اشاره به اینکه در صورت نصب دستگاه
های آب شــیرین کن بر روی شناورها صرفه
اقتصادی  50درصدی نسبت به خریداری آب
و نگه داری در مخازن ایجاد می شــود ،گفت:
در صورتی که قایق هــا بخواهند به میزان 4
الی 10متر مکعب آب تهیه کنند ،هم مجبورند
در صــف منتظر بمانند تا این میزان آب تهیه

کنند و هم اینکه بعد از بارگیری همین حجم
آب با مشــکل حفظ تعادل در حرکت مواجه
خواهند بود ،اما دســتگاه آب شیرین کن می
تواند روزانه  1000لیتر آب شیرین تامین کند.
وی همچنین اظهار داشت :یکی از مزیت های
دستگاه آب شیرین کن نسبت به نمونه های
قبلی آن کار کردن دستگاه ها در حرارت های
پایین تر ( 60الی  80درجه سانتیگراد) است.
گفتنی است ،روش های حرارتی نمک زدایی
از آب دریــا به فراوانی در منطق ه غرب آســیا
ی شود ،بطوریکه در این منطقه در
استفاده م 
سال  ،2013بطور متوسط روزانه  15.9میلیون
متر مکعب آب توســط این فرایندها شیرین
شــدهاست .در کشورهای عربی خلیج فارس،
واحدهای عظیم نمــکزدایی از نوع حرارتی
ساخته شده است .برای مثال نیروگاه "الخُ َبر"
در عربستان ســعودی و "ام النار" در امارات،
به ترتیــب دارای ظرفیتهــای  811هزار و
 394هزار متر مکعب در روز تولید آب شیرین
هستند.

نج
م
ا نمهندسیردیاییاریانردیکاقب...
در صفحه اینستاگرام انجمن میبینید:
• معرفی اعضای حقوقی انجمن
• معرفی کتب و انتشارات انجمن
• اطالعرسانی دورهها و کالسهای آموزشی انجمن
• کدتخفیف اختصاصی شرکت در رویدادها ،دورهها و انتشارات
• انتشار اخبار مرتبط با حوزه دریا
• پوشش زنده رویدادهای انجمن
• معرفی برگزیدگان( نویسندگان مقاالت ،کتب ،اساتید و )...
• آلبومهای تصویری رویدادهای سنوات گذشته انجمن
و...
برای پیوستن به اعضای صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی دریایی ایران،
کد زیر را اسکن کنید یا از طریق شناسه کاربری ،ما را بیابید...

@iraname

شناسه کاربری صفحه رسمی
انجمن مهندسی دریایی ایران در اینستاگرام

